
Wys∏uchaj s∏ówek i zwrotów, powtarzaj za lektorkà s∏ówka rosyjskie

Wakacje i natura:
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Lekcja 8. Wakacje, czas wolny i hobby

wakacje êàíèêóëû

czas wolny ñâîáîäíîå

âðåìÿ/äîñóã

biuro podró˝y òóðôèðìà

odpoczywaç nad morzem 
îòäûõàòü íà ìîðå

pojechaç ïîåõàòü â ãîðû

w góry

jezioro îçåðî

wyspa îñòðîâ

pustynia ïóñòûíÿ

las ëåñ

dolina äîëèíà

rzeka ðåêà

Na wycieczce:
wycieczka ýêñêóðñèÿ/òóð

namiot ïàëàòêà 

plecak ðþêçàê

latarka ôîíàðèê

wieÊ äåðåâíÿ

basen áàññåéí

pla˝a ïëÿæ

opalaç si´ çàãîðàòü

statek ñóäíî

∏ódê ëîäêà

prom ïàðîì

ratownik ñïàñàòåëü

Pogoda:
pogoda ïîãîäà

s∏oƒce ñîëíöå

pada deszcz èä¸ò äîæäü

Ênieg ñíåã

ciep∏o òåïëî

zimno õîëîäíî

mróz ìîðîç

mg∏a òóìàí

wiatr âåòåð

burza ãðîçà 

Czas wolny:
oglàdaç TV ñìîòðåòü

òåëåâèçîð 

czytaç ksià˝ki ÷èòàòü êíèãè

graç w szachy èãðàòü 

â øàõìàòû

graç w karty èãðàòü â êàðòû

graç na gitarze èãðàòü íà ãèòàðå

p∏ywaç ïëàâàòü

biegaç áåãàòü

graç w koszykówk´
èãðàòü â áàñêåòáîë

graç w pi∏k´ èãðàòü â ôóòáîë

no˝nà

jeêdziç õîäèòü íà ëûæàõ

na nartach
nurkowaç íûðÿòü

jeêdziç na rowerze
êàòàòüñÿ íà âåëîñèïåäå 

∏owiç ryby ëîâèòü ðûáó

jeêdziç na êàòàòüñÿ íà êîíüêàõ

∏y˝wach
jeêdziç konno åçäèòü âåðõîì

leniuchowaç áåçäåëüíè÷àòü

marnowaç czas òðàòèòü âðåìÿ

pasjonowaç si´ óâëåêàòüñÿ 
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Lekcja 9. W mieÊcie, pytanie o drog´

Pos∏uchaj dialogu, najpierw w wersji oryginalnej, póêniej z t∏umaczeniem

– ×òî òû äåëàåøü â ñâîáîäíîå âðåìÿ? (Co robisz w wolnym czasie?)
– Ñìîòðÿ êîãäà. Êîãäà íà äâîðå òåïëî, ÿ ëþáëþ ïëàâàòü. Êîãäà èä¸ò

äîæäü, ÿ ëþáëþ èãðàòü â øàõìàòû. (Zale˝y kiedy. Kiedy jest ciep∏o,
lubi´ p∏ywaç. Kiedy pada, lubi´ graç w szachy.)

– Çíàþ, ÷òî òû ñîáèðàåøü ïî÷òîâûå ìàðêè. (Wiem, ˝e zbierasz równie˝
znaczki.)

– Äà, ýòî ïðàâäà. À òû ÷åì èíòåðåñóåøüñÿ? (Tak. To prawda. A ty, czym
si´ interesujesz?)

– Ìî¸ õîááè – ýòî ôóòáîë. (Moje hobby to pi∏ka no˝na.)

Powiedz, co robisz w czasie wolnym latem, a co zimà.

Zdania dodatkowe
Czym si´ pasjonujesz? – ×åì òû óâëåêàåøüñÿ?

Jak sp´dzasz swój czas wolny? – Êàê òû ïðîâîäèøü ñâî¸ ñâîáîäíîå âðåìÿ?

Gram w pi∏k´ no˝nà z kolegami. – Ìû ñ äðóçüÿìè èãðàåì â ôóòáîë.

Pada Ênieg. – Èä¸ò äîæäü.

Na dworze jest zimno. – Íà äâîðå õîëîäíî.

Jaka jest prognoza pogody na jutro? – Êàêîé ïðîãíîç ïîãîäû íà çàâòðà?

Uwielbiam podró˝owaç. – ß îáîæàþ ïóòåøåñòâîâàòü.

Szukam kafejki internetowej. – ß èùó èíòåðíåò-êàôå.

Przepraszam, czy móg∏by pan nam zrobiç zdj´cie? – Ïðîñòèòå, íå ìîãëè áû

Bû ñäåëàòü íàì ñíèìoê?

Chcia∏bym zatelefonowaç. – ß õî÷ó ïîçâîíèòü.

Halo! Mówi Igor! – Àëëî! Ãîâîðèò Èãîðü!

Chcia∏abym rozmawiaç z panem ... – ß õî÷ó ðàçãîâàðèâàòü ñ ãîñïîäèíîì ...
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Pytanie o drog´:
Idê prosto. Èäè ïðÿìî.

Skr´ç w lewo. Ïîâåðíè 

íàëåâî.

Skr´ç w prawo. Ïîâåðíè 

íàïðàâî.
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w dó∏ ulicy âäîëü óëèöû

obok ðÿäîì ñ

naprzeciw íàïðîòèâ

dwa kroki od â äâóõ øàãàõ îò
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