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Materiały do lekcji 7 

Dni tygodnia. Która jest godzina? 
 

1. Повторення. Доповни табличку 

 

2. Потренуємось в читанні. Напиши переклад біля слова 

Wstaję [вста́йе] -  

Jem śniadanie [йéм  ш`н`aда́н`е] -  

Myję zęby [мийе зé умби] -  

Idę do pracy [идеу до пра́ци] -  

Pracuję [працу́йе] -  

Jem obiad [йем  о́б`ад] -  

Robię zakupy [ро́б`е заку́пи] -  

Gotuję [готу́йеу] -  

Jem kolację [йем кола́цйеу] -  

Sprzątam [спшо́унтам] -  

Czytam [чи́там] -  

Uczę się [у́чеу  ш`ey] -  

Spaceruję [спацеру́йеу] -  

Rozmawiam przez telefon [розма́в`ам пшез телéфон] -  

Deszcz [дешч] - 

Sprzedawać [cпшеда́вач`] -  

 

 Nazywać się wstawać Myć jechać  pracować 

ja  Wstaję ________ ______ Pracuję 

ty Nazyw__ się  ______ ________ _______ ________ 

on/ona/ono __________ 

się 

Wstaje Myje Jedzie _________ 

my Nazyw____ 

się  

Wstaje______ _________ _______ Pracujemy 

wy ____________ 

się 

__________ Myje__ _______ Pracujecie  

oni/one Nazywa__ się  ___________ Myj__ Jedzą  _________ 
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3. Переклади на польську мову дні тижня на українську 

Poniedziałek -  

Wtorek -  

Środa -  

Czwartek -  

Piątek -  

Sobota -  

Niedziela - 

 

4. Дай відповіді на питання польською мовою за прикладом: 

Приклад: Pierwszy dzień tygodnia : poniedziałek 

Drugi dzień tygodnia: 

Trzeci dzień tygodnia: 

Czwarty dzień tygodnia: 

Piąty dzień tygodnia: 

Weekend: __________ i _____________ 

 

5. Напиши відповідники за прикладом: 

Приклад:1 - Jeden - pierwsza - o pierwszej 

2 - dwa - druga - o ____ 

3 - ________- trzecia - o trzeciej 

4 - ________- czwarta - o czwartej 

5 - pięć - piąta - o piątej  

6 - sześć - szósta - o ________ 

7 - __________- siódma - o siódmej 

8 - osiem - ósma - o  __________ 

9 - dziewięć - dziewiąta - o ________ 

10 - __________- dziesiąta – o________ 

11- jedenaście - jedenasta - o ________ 

12 - dwanaście - dwunasta - o _______ 

13 - trzynaście - trzynasta - o_________ 

14 - czternaście - czternasta - o_________ 

15 - piętnaście -__________- o piętnastej  

16 - _________- szesnasta - o_________ 

17 - siedemnaście - ________- o siedemnastej 

18 - osiemnaście - __________ - o osiemnastej  

19 - dziewiętnaście –__________- o_____________ 
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20 - dwadzieścia - dwudziesta - o ______________ 

30 - trzydzieści 

40 -________ 

50 - pięćdziesiąt 

60 - sześćdziesiąt 

70 - siedem______ 

80 - osiem______ 

90 -______dziesiąt 

100 - sto 

 

6. Доповни текст і дай відповіді на питання під текстем. Вимов відповіді 

польською мовою вголос. 

5:30 – wpół do szóstej (piąta trzydzieści) 

Jest wczesny ranek. Wpół do szóstej, u Agaty dzwoni budzik. 

 

5:45 – za piętnaście szósta 

Ona leży jeszcze piętnaście minut w łóżku i wreszcie wstaje, aby zebrać się do pracy. Patrzy 

w okno - pada deszcz. Senna Agata myje zęby i gotuje sobie śniadanie. 

 

____ – szósta zero-zero 

O szóstej godzinie Agata siada do śniadania. Zwykle Agata rano je jajecznicę albo kaszę. 

 

6:15 – szósta piętnaście 

Potem Agata sprząta po sobie naczynia i ubiera się do pracy. 

 

____ – szósta trzydzieści 

Wpół do siódmej Agata wychodzi na przystanek i wsiada do tramwaju lub do autobusu. W 

pojazdach komunikacji miejskiej Agata słucha muzyki przez słuchawki. 

 

____ – siódma dwadzieścia pięć. 

Agata wysiada na przystanku w centrum i po pięciu minutach jest już w pracy. 

 

____– siódma trzydzieści. 

Agata zaczyna pracę. Agata pracuje w biurze. Do jej obowiązków należy odpisywanie na 
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maile, odbieranie telefonów, uzupełnianie dokumentów biurowych, jak również robienie 

zakupów do biura. 

 

12:00 – dwunasta (południe) 

O dwunastej Agata ma przerwę obiadową. Agata zwykle spędza pół godziny w kawiarni na 

parterze albo bierze jedzenie ze sobą i je w biurze. 

 

_____ - piętnasta trzydzieści 

 Agata kończy pracę i jedzie do domu. 

Agata jedzie tramwajem albo autobusem około pięćdziesięciu minut – do godziny. Czasami 

wraca z przyjaciółką i wówczas podróż jej zajmuje około czterdziestu pięciu minut. 

 

____ – wpół do piątej wieczorem (szesnasta trzydzieści) 

Przed budynkiem Agata ma ulubiony sklep, w którym zawsze kupuje sobie jedzenie. Tam 

pracuje znajoma Agaty, Julia. Julia jest sprzedawczynią. 

 

_____ – za piętnaście piąta (szesnasta czterdzieści pięć) 

Agata już jest w domu i gotuje sobie kolację. 

 

____ - wpół do szóstej wieczorem (siedemnasta trzydzieści) 

O siedemnastej trzydzieści Agata je kolację, czasami zaprasza do siebie przyjaciół. 

 

____ – wpół do siódmej (osiemnasta trzydzieści). 

Później Agata lubi iść na spacer, w poniedziałki u Agaty w tych godzinach jest angielski z 

korepetytorem, a w czwartki chodzi na siłownię. 

 

____ – ósma (dwudziesta zero-zero) 

Około ósmej wieczorem Agata przegląda media społecznościowe albo czyta książkę. 

 

21:00-21:30 dwudziesta pierwsza – dwudziesta pierwsza trzydzieści 

Potem szykuje się do snu. Agata myje się, myje zęby, zakłada piżamę i idzie spać. 

1. О котрій встає Агата? 

2. Що вона любить їсти на сніданок?  

3. О котрій Агата має сніданок? 

http://www.cosinus.pl/
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4. О котрій Агата йде на зупинку громадського транспорту? 

5. О котрій Агата починає роботу? 

6. Що Агата робить на роботі? Які її обов`язки? 

7. О котрій годині Агата обідає? 

8. Що робить Агата о 15:30? 

9. Скільки часу агата їде додому?  

10. Куди йде Агата перед тим, як прийти додому?  

11. О котрій Агата  готує  собі вечерю. 

12. О котрій Агата вечеряє? 

13. Що робить Агата по понеділкам о 18 годині? У який день Агата йде до 

спортивного залу? 

14. О котрій годині Агата читає новини в соцмережах? 

15. О котрій годині засинає агата? 
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Słownik 
 

Poniedziałek - понеділок 

Wtorek - вівторок 

Środa - середа 

Czwartek - четвер 

Piątek – п`ятниця 

Sobota - субота 

Niedziela – неділя 

Weekend – вихідні 

Która jest godzina? – котра година? 

Rano – ранок  

Południe - полудень 

Po południu – після полудня 

W ciągu dnia – протягом дня 

Wieczorem – ввечорі 

Wczesny ranek – ранній ранок 

Dzwoni budzik – дзвонить будильник 

Szykować się do pracy – збиратись до праці 

Patrzy w okno –дивиться у вікно 

Pada deszcz – дощить 

Senna – сонна 

Zwykle – зазвичай 

Przystanek - зупинка 

Wsiada – сідає 

Przyjaciele – приятелі/друзі  

Korepetytor – репетитор 

Siłownia – спортивна зала  

Media społecznościowe – соціальні мережі 

Zakłada piżamę – перевдягається в піжаму 
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Відповіді до завдань: 

1. Повторення. Доповни табличку 

 

 

 

2. Потренуємось в читанні. Напиши переклад біля слова 

Wstaję [вста́йе] – встає 

Jem śniadanie [йéм  ш`н`aда́н`е] – їм сніданок 

Myję zęby [мийе зé умби] – чищу зуби 

Idę do pracy [идеу до пра́ци] – йду до праці 

Pracuję [працу́йе] - працюю 

Jem obiad [йем  о́б`ад] – їм обід/ обідаю 

Robię zakupy[ ро́б`е заку́пи] – скупляюсь  

Gotuję [готу́йеу] - готую 

Jem kolację [йем кола́цйеу] – їм вечерю/вечеряю 

Sprzątam [спшо́унтам] - прибираю 

Czytam [чи́там] – читаю 

Uczę się [у́чеу  ш`ey] - вчусь 

Spaceruję [спацеру́йеу] - гуляю 

Rozmawiam przez telefon [розма́в`ам пшез телéфон] – розмовляю по телефону 

Deszcz [дешч] - дощ 

Sprzedawać [cпшеда́вач`] – продавати 

 

 

 Nazywać się Wstawać Myć  Jechać  Pracować 

Ja Nazywam się Wstaję Myję Jadę Pracuję 

Ty Nazywasz się  Wstajesz Myjesz Jedziesz Pracujesz 

On/ona/ono Nazywa się Wstaje Myje Jedzie  Pracuje 

My Nazywamy się  Wstajemy  Myjemy Jedziemy  Pracujemy 

Wy Nazywacie się Wstajecie Myjecie Jedziecie  Pracujecie  

Oni/one Nazywają się  Wstają  Myją Jadą  Pracują 
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3. Переклади на польську мову дні тижня на українську 

Poniedziałek - понеділок 

Wtorek - вівторок 

Środa - середа 

Czwartek - четвер 

Piątek – п`ятниця 

Sobota - субота 

Niedziela – неділя 

 

4. Дай відповіді на питання польською мовою за прикладом: 

Приклад: Pierwszy dzień tygodnia: poniedziałek 

Drugi dzień tygodnia: wtorek 

Trzeci dzień tygodnia: środa 

Czwarty dzień tygodnia: czwartek 

Piąty dzień tygodnia: piątek  

Weekend: sobota i niedziela  

 

5. Напиши відповідники: 

Приклад:1 - Jeden – pierwsza - o pierwszej 

2 - dwa - druga - o drugiej 

3 - trzy - trzecia - o trzeciej 

4 - cztery - czwarta - o czwartej 

5 - pięć - piąta - o piątej  

6 - sześć  - szósta - o szóstej 

7 - siedem - siódma- o siódmej 

8 - osiem – ósma - o ósmej  

9 - dziewięć - dziewiąta - o dziewiątej  

10 - dziesięć - dziesiąta - o dziesiątej  

11- jedenaście - jedenasta - o jedenastej  

12 - dwanaście - dwunasta - o  dwunastej 

13 - trzynaście - trzynasta - o trzynastej  

14 - czternaście - czternasta - o czternastej 

15 - piętnaście - piętnasta - o piętnastej  

16 - szesnaście -  szesnasta - o szesnastej 

17 - siedemnaście - siedemnasta - o siedemnastej 

18 - osiemnaście - osiemnasta - o osiemnastej  

19 - dziewiętnaście – dziewiętnasta – o dziewiętnastej  

20 - dwadzieścia - dwudziesta - o dwudziestej 
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30 - trzydzieści 

40 - czterdzieści  

50 - pięćdziesiąt 

60 - sześćdziesiąt 

70 - siedemdziesiąt 

80 - osiemdziesiąt 

90 - dziewięćdziesiąt 

100 – sto 

 

6. Доповни текст і дай відповіді на питання під текстем. Вимов відповіді 

вголос. 

5:30 – wpół do szóstej (piąta trzydzieści) 

Jest wczesny ranek. Wpół do szóstej, u Agaty dzwoni budzik. 

 

5:45 – za piętnaście szósta 

Ona leży jeszcze piętnaście minut w łóżku i wreszcie wstaje, aby zebrać się do pracy. Patrzy 

w okno - pada deszcz. Senna Agata myje zęby i gotuje sobie śniadanie. 

 

6:00 – szósta zero-zero 

O szóstej godzinie Agata siada do śniadania. Zwykle Agata rano je jajecznicę albo kaszę. 

 

6:15 – szósta piętnaście 

Potem Agata sprząta po sobie naczynia i ubiera się do pracy. 

 

6:30 – szósta trzydzieści 

Wpół do siódmej Agata wychodzi na przystanek i wsiada do tramwaju lub do autobusu. W 

pojazdach komunikacji miejskiej Agata słucha muzyki przez słuchawki. 

 

7:25 – siódma dwadzieścia pięć. 

Agata wysiada na przystanku w centrum i po pięciu minutach jest już w pracy. 

 

7:30 – siódma trzydzieści. 

Agata zaczyna pracę. Agata pracuje w biurze. Do jej obowiązków należy odpisywanie na 
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maile, odbieranie telefonów, uzupełnianie dokumentów biurowych, jak również robienie 

zakupów do biura. 

 

12:00 – dwunasta (południe) 

O dwunastej Agata ma przerwę obiadową. Agata zwykle spędza pół godziny w kawiarni na 

parterze albo bierze jedzenie ze sobą i je w biurze. 

 

15:30- piętnasta trzydzieści  

Agata kończy pracę i jedzie do domu. 

Agata jedzie tramwajem albo autobusem około pięćdziesięciu minut – do godziny. Czasami 

wraca z przyjaciółką i zajmuje jej to około czterdziestu pięciu minut. 

 

16:30 – wpół do piątej wieczorem (szesnasta trzydzieści) 

Przed budynkiem Agata ma ulubiony sklep, w którym zawsze kupuje sobie jedzenie. Tam 

pracuje znajoma Agaty, Julia. Julia jest sprzedawczynią. 

 

16:45 – za piętnaście piąta (szesnasta czterdzieści pięć) 

Agata już jest w domu i gotuje sobie kolację. 

 

17:30  - wpół do szóstej wieczorem (siedemnasta trzydzieści) 

O siedemnastej trzydzieści Agata je kolację, czasami zaprasza do siebie przyjaciół. 

 

18:30 – wpół do siódmej (osiemnasta trzydzieści) 

Później Agata lubi iść na spacer, w poniedziałki Agata w tych godzinach ma angielski z 

korepetytorem, a w czwartki chodzi na siłownię. 

 

20:00 – ósma (dwudziesta zero-zero) 

Około ósmej wieczorem Agata przegląda media społecznościowe albo czyta książkę. 

 

21:00-21:30 dwudziesta pierwsza – dwudziesta pierwsza trzydzieści 

Potem jest przygotowanie do snu. Agata myje się, myje zęby, zakłada piżamę i idzie spać. 

1) О котрій встає Агата?  

Agata wstaje wpół do szóstej 
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2) Що вона любить їсти на сніданок?  

Ona lubi jeść na śniadanie jajecznicę albo kaszę. 

3) О котрій Агата має сніданок? 

Agata je śniadanie o szóstej rano. 

4) О котрій Агата йде на зупинку громадського транспорту? 

Wpół do siódmej Agata idzie na przystanek. 

5) О котрій Агата починає роботу? 

O siódmej trzydzieści Agata zaczyna pracę 

6) Що Агата робить на роботі? Які її обов`язки? 

Do jej obowiązków należy odbieranie telefonów, odpisywanie na maile, uzupełnianie 

dokumentacji biurowej, jak również robienie zakupów do biura. 

7) О котрій годині Агата обідає? 

Agata ma obiad o dwunastej. 

8) Що робить Агата о 15:30? 

O piętnastej trzydzieści Agata kończy pracę i jedzie do domu. 

9) Скільки часу Aгата їде додому?  

Agata jedzie do domu około pięćdziesięciu minut – godziny, ale zdarza się, że jedzie z 

koleżanką i jest w domu po czterdziestu pięciu minutach.  

10) Куди йде Агата перед тим, як прийти додому?  

Agata idzie do sklepu. 

11) О котрій Агата  готує  собі вечерю. 

Agata robi kolację za piętnaście piąta. 

12) О котрій Агата вечеряє? 

Agata je kolację o siedemnastej trzydzieści. 

13) Що робить Агата по понеділкам о 18 годині? У який день Агата йде до спортивного 

залу? 

W poniedziałki u Agaty w tych godzinach jest angielski z korepetytorem, a w czwartki 

chodzi na siłownię. 

14) О котрій годині Агата читає новини в соцмережах? 

Około ósmej wieczorem Agata przegląda media społecznościowe albo czyta książkę. 

15) О котрій годині засинає агата? 

Agata idzie spać o dwudziestej pierwszej trzydzieści. 
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