Adam i jego przyjaciele (A1)
Cześć! Mam na imię Adam i mam 18 lat. Mieszkam w Krakowie. To duże i piękne miasto na południu
Polski. Dziś opowiem ci o moich dwóch przyjaciołach. Chodzimy do jednej szkoły. W weekendy gramy
razem w piłkę nożną.
Tomek to mój kolega z klasy. Jest wysoki i chudy, chociaż bardzo lubi jeść. Jego hobby to gotowanie, a
zwłaszcza kuchnia polska. Tomek mieszka na wsi. Codziennie jeździ do szkoły autobusem. Rodzice
Tomka są lekarzami. Tomek też chce być lekarzem w przyszłości.
Piotr to mój drugi przyjaciel. Jest ode mnie o rok młodszy. Piotr jest bardzo niski. Lubi czytać książki i
grać w gry komputerowe. Tata Piotra jest nauczycielem w naszej szkole. Uczy języka angielskiego. Piotr
nie chce zostać nauczycielem. Mówi, że to nudna praca. Piotr woli zostać dziennikarzem.

Odpowiedz na pytania do tekstu
1) Kim chce zostać Tomek?

2) Co chłopcy robią razem w weekendy?

a) Tomek chce zostać dziennikarzem.

a) Grają w piłkę nożną.

b) Tomek chce zostać nauczycielem.

b) Uczą się języka angielskiego.

c) Tomek chce zostać lekarzem.

c) Gotują dania kuchni polskiej.

d) Tomek chce zostać piłkarzem.

d) Grają w gry komputerowe.

3) Jak wygląda Tomek?

4) Ile lat ma Piotr?

a) Tomek jest gruby i wysoki.

a) Piotr ma 18 lat.

b) Tomek jest niski i chudy.

b) Piotr ma 17 lat.

c) Tomek jest chudy i wysoki.

c) Piotr ma 19 lat.

d) Tomek jest chudym blondynem.

d) Nie wiadomo, ile lat ma Piotr.

5) Jakiego przedmiotu szkolnego uczy tata
Piotra?
a) Tata Piotra uczy gotowania.
b) Tata Piotra uczy informatyki.
c) Tata Piotra uczy języka
angielskiego.

6) Gdzie mieszka Adam?
a) Na wsi.
b) W małym mieście.
c) W stolicy Polski.
d) W dużym mieście.

d) Tata Piotra uczy języka polskiego.
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