
Ciało (B2)

Cześć! Mam na imię Ania i mam dwadzieścia pięć lat. Dzisiaj opowiem wam o tym, jak wyglądam. Wiele
osób nie jest zadowolonych ze swojego wyglądu ale ja lubię moje ciało.

Mam małą głowę. Moje włosy są długie i proste. Jestem brunetką. Moje oczy są duże i zielone. Mam
gęste brwi i krótkie proste rzęsy. Mój nos jest długi i prosty. Mam pełne duże usta i proste białe zęby.
Mam podwójny podbródek. Mam owalną twarz i jasną karnację. W lecie na mojej skórze widać piegi.

Moja szyja jest długa i zgrabnie połączona z klatką piersiową. Moje plecy są proste a mój brzuch,
ramiona i nogi są szczupłe i umięśnione. Jestem wysoka i smukła. Nie mam nadwagi lecz nie jestem
również chuda. Jestem młoda więc moje barki, łokcie, dłonie i palce poruszają się sprawnie i bez
problemów. Moje kolana nigdy mnie nie bolą. Moje stopy i kostki u nóg nigdy nie puchną. Czasami
bolą mnie palce u stóp - szczególnie wtedy, kiedy noszę buty na wysokim obcasie. Bardzo o siebie
dbam - zdrowo się odżywiam i uprawiam sport. Dlatego mam nadzieję że mój mózg, moje płuca, serce,
wątroba, żołądek, nerki i jelita będą jak najdłużej sprawnie funkcjonować.

Odpowiedz na pytania do tekstu

1) Jakie włosy ma Ania?

długie i proste

krótkie i kręcone

długie i kręcone

półdługie i proste

a)

b)

c)

d)

2) Jakie oczy ma Ania?

duże i niebieskie

duże i zielone

małe i niebieskie

małe i zielone

a)

b)

c)

d)

3) Jakie usta ma Ania?

małe i wąskie

duże i wąskie

pełne i duże

małe i pełne

a)

b)

c)

d)

4) Jakie części ciała Ani są umięśnione?

plecy, ramiona i nogi

szyja, ramiona i nogi

plecy, brzuch i ramiona

brzuch, ramiona i nogi

a)

b)

c)

d)

5) Które części ciała czasami bolą Anię?

stopy i kostki u nóg

kolana

palce u stóp

łokcie

a)

b)

c)

d)
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