
Questionário

1.  „Palácio” significa „  Pałac” em polonês?

 ☐ Verdadeiro                                 Falso☐

2.  „Ovos” significa „  Jajka” em polonês?

 Verdadeiro                                 Falso☐ ☐

3.  „Saco de papel” significa „  Płaska beczka” em polonês?

 Verdadeiro                                 Falso☐ ☐

4.  „Azeitonas pretas” significa „  Latarnia uliczna” em polonês?

 Verdadeiro                                 Falso☐ ☐

5.  „Pessoas” significa „  Balkon” em polonês?

 Verdadeiro                                 Falso☐ ☐

6.  „Ekspedientka” significa „  Lâmpada” em português

 Verdadeiro                                 Falso☐ ☐

7.  „Cukier trzcinowy” significa „  Açúcar de cana” em português

 Verdadeiro                                 Falso☐ ☐

8.  „Ogrodzenie” significa „  Torre” em português

 Verdadeiro                                 Falso☐ ☐

9.  „Brązowa pieczarka” significa „  Cogumelo marrom” em português

 Verdadeiro                                 Falso☐ ☐

10.  „Maliny” significa „  Morangos” em português

 Verdadeiro                                 Falso☐ ☐



11. Qual das seguintes palavras significa „  Cordilheira” no idioma Polonês?

 ☐  Rzeka                                        ☐  Lampa uliczna                                 ☐  Pasmo górskie 

12. Qual das seguintes palavras significa „  Colina” no idioma Polonês?

 ☐  Wzgórze                                   ☐  Wieża                                       ☐  Pałac

13. Qual das seguintes palavras significa „  Máquina de café” no idioma Polonês?

 ☐  Ekspres do kawy                      ☐  Płaska beczka                           ☐  Papierowa torba 

14. Qual das seguintes palavras significa „  Maçãs” no idioma Polonês?

 ☐  Patelnia                                    ☐  Jabłka                                        ☐  Masło 

15. Qual das seguintes palavras significa „  Árvores” no idioma Polonês?

 ☐  Drzewa                                     ☐  Ścierka                                      ☐  Deptak 

16. Qual das seguintes palavras significa „  Las” no idioma Português?

 ☐  Floresta                                     ☐  Salada                                       ☐  Caixa 

17. Qual das seguintes palavras significa „  Pojemniki” no idioma Português?

 ☐  Manteiga                                   ☐  Recipientes                               ☐  Pão de lua  

18. Qual das seguintes palavras significa „  Plastikowy kubek” no idioma Português?

 ☐  Copo de plástico                        ☐  Barril achatado                         ☐  Lâmpada de rua

19. Qual das seguintes palavras significa „  Zachód słońca” no idioma Português?

 ☐  Pano de prato                            ☐  Azeitonas pretas                        ☐  Pôr do sol 

20. Qual das seguintes palavras significa „  Butelka wina” no idioma Português?

 ☐  Caixa registradora                     ☐  Garrafa de vinho                       ☐  Cogumelo marrom



21. O que você pode ver no mercado de Cracóvia?

 ☐  Kamienica              ☐  Sałatka                ☐  Kosz na śmieci               ☐  Brzeg rzeki 

22. O que NÃO ver no Palácio Linderhof?

 ☐  Pałac                       ☐  Lada                        ☐  Książki                        ☐  Rzeźba 

23. Do que você pode fazer uma salada?

 ☐  Truskawki              ☐  Borówka amerykańska               ☐  Kwiaty               ☐  Maliny

24. Selecione itens ou pessoas que você pode encontrar no café.

 ☐  Ekspres do kawy               ☐  Ekspedientka                ☐  Wiosło               ☐  Brzeg rzeki 

25. Qual dos itens listados abaixo não se encaixa com os outros?

 ☐  Plecak            ☐  Marynarka          ☐  Brzoskwinie ciastkowe / UFO             ☐  Ścierka

26. Marque os ingredientes necessários para fazer a massa.

 ☐  Ogrodzenie                      ☐  Jajka                       ☐  Mleko                      ☐  Deptak 

27. O que você pode comprar na padaria?

 ☐  Koszyk (wiklinowy)        ☐  Croissanty         ☐  Drożdżówka z budyniem        ☐  Bagietki

28. O que você vai levar para o piquenique?

 ☐  Butelka wina                   ☐  Owca                     ☐  Jabłka                   ☐  Jabłka 

29. O que você NÃO come no café da manhã?

 ☐  Plasterek szynki                 ☐  Park                  ☐  Napiwki                 ☐  Masło

30. No campo, você pode conhecer ou ver ... ?

 ☐  Owca                ☐  Pasterz                   ☐  Stado owiec                  ☐  Zachód słońca



31. Preencha o espaço vazio na frase com a palavra apropriada em português.

 Ta latarnia uliczna wygląda na bardzo starą.

 Esta (  Latarnia uliczna)                               parece muito antiga.

32. Preencha o espaço vazio na frase com a palavra apropriada em português.

 Ogrodnik, który opiekuje się parkiem, wkłada w swoją pracę całe serce.

 O jardineiro que cuida do (  Park)             coloca todo seu coração no trabalho..

33. Preencha o espaço vazio na frase com a palavra apropriada em português.

 Dzisiaj na obiad zjem sałatkę owocową.

 Hoje terei uma (  Sałatka)              de frutas para o almoço.

34. Preencha o espaço vazio na frase com a palavra apropriada em português.

 Zostawianie napiwku, to idealny sposób na wyrażenie szacunku dla obsługi kawiarni.

 Deixar uma (  Napiwki)                 é a maneira perfeita de expressar seu respeito pela equipe do 
café..

35. Preencha o espaço vazio na frase com a palavra apropriada em português.

 Zabierz ze sobą plecak na naszą wycieczkę.

 Leve uma (  Plecak)                    com você na nossa viagem.

36. Preencha o espaço vazio na frase com a palavra apropriada em polonês.

 A frigideira já está aquecida?

 Czy (  Panela / Frigideira)                  się już rozgrzała?

37. Preencha o espaço vazio na frase com a palavra apropriada em polonês.

 Vamos comprar baguetes e fazer zapiekanki* com eles!

 Kupimy (  Baguetes)                    i zrobimy z nich zapiekanki.

zapiekanki* – sanduíche aberto feito com metade de uma baguete, muito popular na Polônia



38. Preencha o espaço vazio na frase com a palavra apropriada em polonês.

 Este rio é realmente largo.

 Ta (  Rio)               jest naprawdę szeroka.

39. Preencha o espaço vazio na frase com a palavra apropriada em polonês.

 Para a pizza eu gostaria de um molho de tomate.

 Do pizzy poproszę o (  Molho de tomate)                                .

40. Preencha o espaço vazio na frase com a palavra apropriada em polonês.

 As árvores na frente da casa estão realmente altas.

 (  Árvores)                 , które rosną przed domem są naprawdę wysokie.


