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1. Posłuchaj nagrania i uzupełnij luki.  

Czym _______________1 kobiety w mojej rodzinie? Co robią? Gdzie pracują? Posłuchajcie! Moja 

mama jest fizjoterapeutką i pracuje w szpitalu. Zajmuje się fizjoterapią i rehabilitacją. Zawsze jest 

___________________2 i optymistyczna. Moja siostra jest ________________3 informatyki, a teraz 

pracuje jako księgowa w dużej angielskiej firmie. Zajmuje się różnymi dokumentami, na przykład 

fakturami. Jest ________________4 i zorganizowana. Moja babcia pracowała jako 

________________5 w przychodni, ale teraz już nie pracuje, bo jest emerytką. Jest wesoła i lubi 

żartować. Moja druga babcia nie pracowała, była _________________6 domową i zajmowała się 

domem i rodziną. Była spokojna i wyrozumiała. Moja teściowa jest lekarką i pracuje w prywatnym 

gabinecie. Jest bardzo pomocna. Moja ciocia jest nauczycielką, pracuje w szkole 

__________________7 i uczy dzieci. Jest wymagająca i __________________8. Moja kuzynka jeszcze 

nie pracuje, jest studentką i studiuje ekonomię na uniwersytecie. Jest energiczna i aktywna. Moja 

druga kuzynka jest __________________9 i pracuje w kancelarii. Jest bardzo konkretna. Zajmuje się 

trudnymi sprawami sądowymi. A ja? Ja jestem nauczycielką języka polskiego i ________________10 

w szkole językowej. Jestem spontaniczna i pomysłowa.   

MÓWIENIE/PISANIE 

1. Zaprezentuj jedną kobietę ze swojej rodziny (mamę, siostrę, babcię, ciocię, kuzynkę). 

2. Zaprezentuj swoją przyjaciółkę, koleżankę lub znajomą.  

3. Czy w Twoim kraju ludzie obchodzą Dzień Kobiet? W jaki sposób? 

4. Jak Ty obchodzisz Dzień Kobiet? Dajesz lub dostajesz jakiś prezent? 
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2. Uzupełnij luki zgodnie z przykładem. 

fizjoterapeutką, domem i rodziną, językowej, ekonomię, jako księgowa, języka polskiego, 
uczy dzieci, lekarką, w przychodni, pracuje w kancelarii 

 

0. Moja mama jest     __fizjoterapeutką______ 

1. Moja siostra pracuje    _____________________  

2. Moja babcia pracowała   _____________________ 

3. Moja druga babcia zajmowała się  _____________________ 

4. Moja teściowa jest     _____________________ 

5. Moja ciocia pracuje w szkole i   _____________________ 

6. Moja kuzynka studiuje  _____________________ 

7. Moja druga kuzynka     _____________________ 

8. Jestem nauczycielką     _____________________ 

9. Pracuję w szkole    _____________________ 

PRACA 

Kim jesteś z zawodu?  

Czym się zajmujesz?  

Co robisz?  

Gdzie pracujesz? 

Jestem nauczycielką. 

Moja siostra zajmuje się fakturami i dokumentami. 

Moja kuzynka nie pracuje, studiuje na uniwersytecie. 

Moja ciocia pracuje w szkole podstawowej. 

 

 

KLUCZ 

Ćw. 1. 1. zajmują się 2. uśmiechnięta 3. absolwentką  4. uparta 5. pielęgniarka 6. gospodynią  7. podstawowej  

 8. cierpliwa 9. adwokatką  10. pracuję   

Ćw. 2. 1. jako księgowa 2. w przychodni 3. domem i rodziną 4. lekarką 5. uczy dzieci 6. ekonomię 7. pracuje w kancelarii  

8. języka polskiego 9. językowej   


