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Rozdział 19
Określenie czasu
Dni tygodnia
(Days of the week)
NIEDZIELA, PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK, SOBOTA
(Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday)
SOBOTA I NIEDZIELA TO JEST WEEKEND
(Saturday and Sunday are a weekend)
Nazwy dni tygodnia piszemy małą literą.
( we write the days of the week in lowercase)
NIEDZIELA
przedwczoraj
(before yesterday)

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

wczoraj

dzisiaj

jutro

(yesterday)

(today)

(tomorrow)

CZWARTEK
pojutrze
(after tomorrow)
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Plany na tydzień
(Plans for the week)
Kiedy masz plan, spotkania lub aktywności w tygodniu
(When do you have plans, meetings or activities in a week.)
Co robisz w …… ?
(What do you do at … ?)

w poniedziałek
(on Monday)

sprzątam
(I clean)

we wtorek
(on Tuesday)

biegam
(I run)

w środę
(on Wednesday)

+

tańczę
(I dance)

w czwartek
(on Thursday)

mam lekcje
(I have a lesson)

w piątek
(on Friday)

robię pizzę
(I make a pizza)

w sobotę
(on Saturday)

jestem w domu
(I am at home)

w niedzielę
(on Sunday)

jadę do lasu
(I go to the forest)

w weekend
(on the
weekend)

oglądam TV
(I watch TV)

ZADANIA
19.1 Z pierwszej litery zgadnij jaki to dzień tygodnia i napisz.
(From the first letter guess what day of the week it is and write it.)
Ś _R_ O_D _A _
P___________
P_____
C_______
W_____
N________
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19.2 Odpowiedz na pytania.
(Answer the questions.)
1. Jaki jest dzisiaj dzień?……………..……….……………..……….……………..……
2. Jaki był wczoraj dzień?……………..……….……………..……….……………..…...
3. Jaki był przedwczoraj dzień?……………..……….……………..……….……………
4. Jaki będzie jutro dzień?……………..……….……………..……….……………..…...
5. Jaki będzie pojutrze dzień? ……………..……….……………..……….………….....
19.5 Napisz twój plan na tydzień.
(Write your plan for a week.) Look at chapter 16 on website www.polish-workbooks.com , if you
need extra help! :)
Na przykład: W poniedziałek jadę do pracy. W środę mam spotkanie z rodziną. W piątek idę do
kina.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

ODPOWIEDZI
19.1
2. poniedziałek 3. piątek 4. czwartek 5. wtorek 6. niedziela
19.2
własne odpowiedzi / your own answers
19.3 własne zdania / your own sentences

