
Dzien dobry kochani, 

 

DZIEKUJE SERDECZNIE ZA WSZYSTKIE ODSYLANE ZADANIA: JESTESCIE NAPRAWDE BARDZO 
PRACOWICI!!!! A dzieki Wam ja rowniez  jestem pracowita poniewaz na biezaco sprawdzam wasze 
karty pracy. W NADCHODZACYM TYGODNIU JEST MILY DZIEN DLA WSZYSTKICH KOBIET. Przy tej 
okazji tekst na ten temat i kilka cwiczen dla Was. Pozdrawiam Was serdecznie, 

Teresa Ryzak 

 

 

1. Przeczytaj uwaznie tekst. 

Pan Twardowski: Dzień dobry. Zaczynamy lekcję. Witam 
wszystkich! Czy wiecie, który dzień jest dzisiaj? Może Kacper nam 
powie? 

Kacper: Ósmego marca? Ósmy marzec? Ósmy marca? Ojej, 
proszę pana, jak to się poprawnie mówi po polsku? 

Pan Twardowski: Dzisiaj jest ósmy (dzień) marca. 

Zosia: A kiedy mówimy po polsku: ósmego marca? 

Pan Twardowski: Gdy pytamy: Kiedy masz urodziny?, a 
dokładniej: Którego (dnia) masz urodziny? Odpowiadamy: 
Ósmego marca. 

Bartek: Ale moje urodziny nie są ósmego marca. Mam 
urodziny dziesiątego września. 

Zosia: A ja i Kacper mamy urodziny już niedługo – pierwszego kwietnia! 

Pan Twardowski: A jakie święto obchodzimy dzisiaj, czyli ósmego 

marca? 

Julka: Ja wiem! Ósmego marca obchodzimy Dzień Kobiet. Mama i ja 
dostałyśmy dziś rano kwiaty od taty. 

Bartek: Nigdy nie słyszałem o Dniu Kobiet. 

Pan Twardowski: To jest święto międzynarodowe, ale Dzień Kobiet jest 
bardziej znany w Polsce niż w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. W tym dniu 



składa się życzenia wszystkim kobietom i dziewczynom, daje się im kwiaty 
lub drobne prezenty. Jest to też okazja do dyskusji o prawach kobiet. 

Aleks: Mam pomysł! Upiekę dziś babeczki dla mamy i siostry! 

Zosia: Dla nas też? 

Aleks: Yyyy… 

Pan Twardowski: Najpierw złóżmy życzenia naszym koleżankom: 
Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet! 

Julka, Zosia i Sara: Dziękujemy bardzo! 

Pan Twardowski: Dzień Kobiet to także dobra okazja do rozmowy o 
sławnych, żyjących współcześnie kobietach. 

Bartek: Co to znaczy „współcześnie”? 

Pan Twardowski: Współcześnie, czyli obecnie, teraz. Czy znacie jakieś 

sławne Polki? 

Zosia: Ja znam Nelę! To najmłodsza reporterka na świecie i autorka 
książek podróżniczych! Jest dziewczyną, która zwiedziła już chyba 
wszystkie kontynenty, choć jest jeszcze bardzo młoda. Urodziła się… w 
dwa tysiące piątym roku albo dwa tysiące piątego roku? Jak to się 
poprawnie mówi po polsku? 

Pan Twardowski: Gdy chcemy podać datę roczną, mówimy: Ona 
urodziła się w dwa tysiące piątym roku. Gdy chcemy podać dokładną datę 
dzienną, mówimy: Nela urodziła się trzydziestego maja dwa tysiące 
piątego roku. Czy znacie inne sławne postaci? 

Julka: W Polsce mieszka wiele świetnych wokalistek. Roksana Węgiel 
wygrała Eurowizję dla Dzieci w dwa tysiące osiemnastym roku, a Wiktoria 
„Viki” Gabor rok później. 

Pan Twardowski: Czy wiecie, ile lat mają te piosenkarki? Kiedy się 
urodziły? Kto może to sprawdzić? 

 

2. Odpowiedz na pytania do tekstu. 

1. Czy Kacper umie odpowiedzieć na pytanie nauczyciela, który dzień 
jest dzisiaj? 



.............................................................................................................. 
2. Kiedy Bartek ma urodziny? 

..............................................................................................................  
3. Kiedy Zosia i Kacper mają urodziny? 

............................................................................................................. 
4. Jakie święto obchodzimy ósmego marca? 

............................................................................................................. 

 

5. Co dostały dzisiaj od taty mama Julki i Julka? 

............................................................................................................... 
6. Co pan Twardowski mówi o Dniu Kobiet? 

.................................................................................................................. 
7. Co planuje zrobić dziś Aleks? 

.................................................................................................................... 
8. Kim jest Nela? 

.................................................................................................................. 
9. Kiedy urodziła się Nela? 

................................................................................................................. 
10. Kim są Roksana Węgiel i Wiktoria „Wiki” Gabor? 

.................................................................................................................. 

 

 

3. Rozwiąz zagadki – poznanie wybranych zawodów wykonywanych 
przez kobiety.  

– Choć to nie rolniczka, lecz rolę ma. 
Często w teatrze lub w filmie gra, (....................) 

– Kto nad głowami, szczęka nożyczkami? 
Kiedy nie umiemy fryzury zrobić sami, tę panią odwiedzamy? 

(..................). 

– Jaki zawód wykonuje pani, 
której zajęciem jest gotowanie? (.....................) 



– Która pani w białym fartuchu przez dzień cały czeka, 
czy ją ktoś poprosi o sprzedanie lekarstw? (...................................) 

– Kto za zeszytem przegląda zeszyt. Choć jest zmęczona, jeszcze 
pracuje. 
Gdy stawia jedynke – bardzo się cieszy. 
Przykro jej bardzo – gdy stawia szóstki? (............................) 

– Pani za sklepową ladą, kupujących grzecznie wita. 
Tu odważy, tam domierzy, towar dobry, tani, świeży? (........................) 

– Jaka pani ma na półkach książek bez liku? 
I dba o książki i czytelników? (.........................) 

– Kto tnie materiał, aby z części małych 
zrobić całą bluzkę lub garnitur cały? (.........................) 

– Leczy wszystkich ludzi, odwiedza też chore dzieci. 
Chodzi w białym fartuchu, Kto to jest? Już wiecie? (.......................) 

– Nosi biały czepek i biały fartuszek, 
a żebyś był zdrowy, czasem ukłuć musi? (……………………) 

Milej pracy. 

 

Zrodlo: zinnejbajki.wid.org.pl 

 miastodzieci.pl 

 

teresa.ryzak@polnischeschule-essen.de 

 


