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1. Fill in the blanks with the correct forms of the nouns (biernik, narzędnik, dopełniacz).

Obiad po polsku

Mama: Siadajcie kochani, obiad już gotowy! Jest żurek z .............................. (jajko)

i .............................. (kiełbasa), kotlet z ....................... (ziemniak, plural)

i ................................... (surówka), a na deser sernik z ....................... (malina, plural).

Thomas: Brzmi bardzo smacznie! Poproszę wszystko!

Mama: Co chciałbyś do ..................... (picie)?

Thomas: Poproszę szklankę ............................................ (sok pomarańczowy).

Małgosia: Ja poproszę żurek, ale bez ............................... (kiełbasa). Wiesz mamo, że nie

jem ........................ (mięso). Nie chcę też ................................. (kotlet).

Mama: Chcesz jeść tylko ziemniaki?! W lodówce mam gołąbki i ...................... (łosoś). Co

wolisz?

Małgosia: Gołąbki są z ...................... (mięso). Za łososia też dziękuję. Nie jem ..................

(ryba).

Mama: Dziecko! Jak możesz nie jeść w ogóle ...................... (mięso)!

Małgosia: Jestem ................................. (wegetarianka)....

Thomas: Czy mogę prosić ............................ (herbata) z ................................ (mleko) ale

bez ............................ (cukier)?

Mama: Masz na myśli ..................... (kawa) z ............................ (mleko), tak? Herbatę pijemy

z ........................ (cytryna).

Małgosia: Mamo, w Anglii nie piją ............................ (herbata) z ...................... (cytryna) tylko

z ......................... (mleko). To normalne!

Mama: Ohhh, rozumiem. Thomas, czy smakuje Ci ....................... (deser)? Czy chcesz jeszcze

jeden kawałek .................... (sernik)? A może kawałek ...................................... (ciasto

czekoladowe) albo kawałek ......................... (szarlotka). Mam też lody z ........................

(owoce, plura), ale niestety bez ................................. (bita śmietana).

Thomas: Dziękuję bardzo za obiad. Wszystko jest bardzo smaczne, ale więcej nie zjem. Jestem

pełny!
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Useful phrases to remember:

Obiad (już) gotowy - Dinner is ready

Poproszę..... - Can I have...?, I would like...

Brzmi bardzo smacznie! - That sounds very tasty

Co (chciałbyś) do picia? - What would you like to drink?

Co wolisz? - What/Which do you prefer?

Czy smakuje Ci......? - Do you like .......? Is it tasty?

Czy chcesz jeszcze jeden kawałek.....? - Would you like one more piece of....?

Dziękuję bardzo za..... - Thank you very much for.....

Jestem pełny! - I’m full!


