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1. Posłuchaj nagrania i uzupełnij luki.  

Polacy bardzo często mówią „w marcu jak w garncu”. Co to znaczy? To znaczy, że pogoda w marcu 

jest bardzo _____________1, zmienia się praktycznie każdego dnia, a nawet ___________2 razy 

dziennie! W marcu jest wszystko: i deszcz, i _____________3, i wiatr, i śnieg. Raz jest zimno, a raz 

jest ciepło. Raz pada deszcz, a raz świeci słońce. Czasami pogoda zmienia się kilka razy jednego dnia! 

Na przykład dzisiaj o 7.00 rano był ___________4 i były -4 stopnie. Potem około 10.00 świeciło 

słońce i było bardzo ______________5. Na niebie nie było ani jednej ______________6! Około 

południa, między 11.00 a 12.00, było bardzo ciepło, _____________7 15 stopni, ale już o 13.00 było 

pochmurno, padał intensywny ___________8 i wiał silny wiatr. O 15.00 były już tylko 3 stopnie i 

padał deszcz ze _____________9! O 17.00 już nie padało, ale było zimno i pochmurno. A teraz jest 

19.00, wieje wiatr i znów pada deszcz. Ciekawe, jaka pogoda będzie jutro…. W marcu jak w garncu! 

Musimy poczekać na prawdziwą ________________10! 

 

MÓWIENIE/PISANIE 

1. Jaka pogoda jest teraz w Polsce? 

2. Jaka pogoda jest teraz w Twoim kraju? 

3. Którą porę roku lubisz najbardziej? Dlaczego? 

4. Który miesiąc lubisz najbardziej? Dlaczego? 

5. Co robisz, gdy pogoda jest brzydka i np. pada deszcz? 
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2. Uzupełnij luki zgodnie z przykładem. 

bardzo zmienna, ani jednej chmury, pochmurno, śniegiem, wiosnę, a raz jest ciepło, słońce, 
były -4 stopnie, deszcz, jak w garncu 

 

0. Pogoda w marcu jest   __bardzo zmienna______ 

1. Raz jest zimno,   _____________________  

2. Rano był mróz i   _____________________ 

3. Około 10.00 świeciło   _____________________ 

4. Na niebie nie było    _____________________ 

5. Padał intensywny    _____________________ 

6. Padał deszcz ze  _____________________ 

7. Było zimno i      _____________________ 

8. W marcu     _____________________ 

9. Musimy czekać na    _____________________ 

 

POGODA 

 wczoraj   dziś  jutro  

było zimno 

był mróz 

były -4 stopnie 

świeciło słońce 

padał deszcz 

wiał wiatr 

jest zimno 

jest mróz 

są -4 stopnie 

świeci słońce 

pada deszcz 

wieje wiatr 

będzie zimno 

będzie mróz 

będą -4 stopnie 

będzie świecić/będzie świeciło słońce 

będzie padać/będzie padał deszcz 

będzie wiać/będzie wiał wiatr 

 

 

 

KLUCZ 

Ćw. 1. 1. zmienna 2. kilka 3. słońce  4. mróz 5. słonecznie 6. chmury  7. prawie  8. deszcz 9. śniegiem  10. wiosnę   

Ćw. 2. 1. a raz jest ciepło 2. były -4 stopnie 3. słońce 4. ani jednej chmury 5. deszcz  6. śniegiem 7. pochmurno   

8. jak w garncu 9. wiosnę   


