ZAGADNIENIA
NA OLIMPIADĘ SZKÓŁ POLONIJNYCH
W IRLANDII
Dublin, 13 maja 2017
Konkurs Polska i ja – Poland & me.
JĘZYK POLSKI DLA OBCOKRAJOWCÓW (DOROŚLI)
1. Powitania / Greetings.
2. Co to jest? Przedmioty codziennego użytku / What is this ? Everyday use objects.
3. Nazywam się ...Przedstawianie siebie i innych. / My name is – introducing yourself
and others.
4. Czy ? Pytania / Questions with „Czy”.
5. Cyfry / Numbers
6. Moja praca – nazwy popularnych zawodów. / My workplace – names of common
jobs.
7. Skąd jesteś – narodowość i język. / Where are you from – nationality and language.
8. Jestem głodny – jedzenie. / I’m hungry – food words.
9. W kawiarnii i w barze sałatowym- zamawianie. / In a cafe and salad bar - making
orders.
10. Jaki jaka jakie? Podstawowe przymiotniki i kolory. / Describing people and nouns –
common adjectives.
11. W sklepie. Kiosk, sklep spożywczy, piekarnia. / Shopping – newsagent, bakery,
grocery store.
12. Ile to kosztuje? – cena I polskie pieniądze. / How much is it? Price and Polish money.

13. Co masz? – Tell me what you have. Mam duży samochód, małe dzieci i piękną
żonę
14. Co lubisz? Tellme what you like. – Lubię czytać, gotować i zupe pomidorową
15. Mój,twój etc. / My, your etc.
16. Mój tydzień – nazwy dni tygodnia, wczoraj, dziś, jutro. / My week – days of the week,
yesterday, today, tomorrow.
17. Która godzina – podawanie czasu. / What time is it? Telling the time.
18. Moja rodzina /My family.
Elementy polskiej kultury. / Elements of Polish culture.
1. Polskie święta i tradycje. / Polish celebrations and traditions.
2. Urodziny i imieniny. /Birthdays and namedays.
3. Największe polskie miasta. / Major Polish cities.
4. Polska kuchnia . / Polish cuisine.
5. Polskie znane osoby – politycy, aktorzy. / Known Polish Poles – politicians and actors.

