
Segunda lição

5. Escolha a palavra correta entre os colchetes de acordo com as regras gramaticais da língua 

polonesa. Para facilitar, o professor leu todas as frases com a palavra certa. Para este exercício, use a 

gravação número 4.

 A:  Ja             (Mi / Mnie / Ja) pochodzę z Brazylii.

 B: Chciałbym się czegoś  o Tobie      (o Tobie / z Tobą / Ciebie) dowiedzieć.

 C: Myślę, że  on       (z nim / on / jego) zna to miasto.

 D:  Ona          (Ona / Ją / Z nią) wie wszystko na temat mody.

 E:  Ono           (Niego / O nim / Ono) jest takie małe.

 F: Wszyscy w tym mieście  Pana        (Pan / Pana / Panu) znają.

 G: Ta  Pani           (Pani / o Pani / z Panią) jest ekspertem od marketingu.

 H: Dzisiaj zaczynamy  nasze        (nam / z nami / nasze) wakacje w Polsce.

 I: Bardzo lubię oglądać  wasze      (Wy / Wasze / o Was) filmy z podróży.

 J: Chcę pojechać  z nimi      (z nimi / oni / o nich) na plaże.

 K: Uważam, że  one     (ich / one / o nich) wyglądają naprawdę ładnie.

 L: Ci  Państwo    (o Państwie / Państwa / Państwo) są gośćmi naszego hotelu.

 6. Tarefa mais difícil! Digite a palavra correta de acordo com as regras gramaticais da 

língua polonesa. Para este exercício, use a gravação número 5.

 A: Czy pójdziesz  ze mną     na plaże?

 B: Co u  Ciebie      słychać? Czy wszystko jest w porządku?

 C: Jestem pewien, że  on    się nie zgodzi na wspólny wyjazd.

 D: Dzisiaj o wschodzie słońca, byłem  z nią    na spacerze.

 E: Czy  ono    nie jest aby za małe na te wszystkie rzeczy?

 F: Dobrze, że się widzimy, bo chcę  z Panem   porozmawiać.

 G: Jest  Pani   najlepszą gospodynią, którą w życiu spotkałem.

 H: Czy chcesz polecieć  z nami   do Brazylii w te wakacje?

 I: Może chcecie, aby opowiedzieć  Wam   o tym miejscu?

 J:  Z nimi  , nie da się nudzić podczas wakacji!

 K: Myślę, że  one   są już gotowe do podróży.

 L: Czy to  z Państwem   rozmawiałem przez telefon?



 7. Tarefa mais difícil! Combine as perguntas com seus pronomes pessoais correspondentes. 

Para este exercício, use a gravação número 6.

Lista de perguntas:  Czego? /  Co? /  Kogo? /  (o) kim? /  (z) kim? /  Kto? /  Czego nie 

ma? /  Komu? /  (z) czym? /  (o) czym? /  Czemu?

Pronomes pessoais:

 Mianownik:  Kto?        ,  Co?          

 Dopełniacz:  Kogo?          ,  Czego?        ,  Czego nie ma? 

 Celownik:  Komu?       ,  Czemu?    

 Biernik:  Kogo?       ,  Co?           

 Narzędnik:  (z) kim?     ,  (z) czym?     

 Miejscownik:  (o) kim?     ,  (o) czym?     


