Czas na urodziny (A2)
Gdy zbliża się luty, Mateusz wie, że jest to wyjątkowa pora. Mateusz urodził się w lutym, więc wtedy też
obchodzi swoje urodziny. Chcecie się dowiedzieć jak one wyglądają?
Każdego roku Mateusz nie może się doczekać tego dnia. Już wiele tygodni przed tą datą starannie planuje
całe przyjęcie. Zaczyna od wyboru listy gości. Nie można oczywiście zapomnieć o rodzinie. Dlatego zawsze
mile widziani są: mama, tata, brat oraz siostra. Czasem udaje się też zaprosić babcię, jeżeli dobrze się
czuje. Przecież im więcej gości tym lepiej - nie tylko ze względu na prezenty. Oprócz gości będących
osobami z jego rodziny, Mateusz nigdy nie zapomina też o swoich kolegach i przyjaciołach. Co to byłyby za
urodziny, na których nie pojawiłby się Kacper, Ola, Wojtek albo Dawid?
Na każdym w przyjęciu urodzinowym bardzo ważny jest tort. Mama Mateusza zamawia tort w sklepie,
zawsze jednak Mateusz starannie wybiera jak ma on wyglądać. Zazwyczaj na torcie namalowane są
ulubione postacie z bajek. Czasem są to samochody, czasem roboty, czasem zwierzęta- co roku tort jest
inny. Prawie zawsze jednak smakuje podobnie, gdyż Mateusz uwielbia czekoladowe torty.
Oprócz jedzenia i prezentów bardzo ważna jest też dobra zabawa. Dlatego Mateusz z gośćmi gra w różne
gry i świetnie się bawi.

Odpowiedz na pytania do tekstu
1) Jaki smak tortu najbardziej odpowiada Mateuszowi?
a) smak czekoladowy
b) smak waniliowy
c) smak migdałowy
d) smak śmietankowy
2) Kogo z niżej wymienionych osób raczej nie spotkamy na urodzinach Mateusza?
a) jego rodziców
b) jego cioci
c) jego rodzeństwa
d) jego przyjaciół
3) O jakiej porze roku Mateusz ma urodziny?
a) jest to wiosna
b) zdecydowanie lato
c) z pewnością zima
d) to będzie jesień
4) Ile czasu przed urodzinami Mateusz rozpoczyna przygotowania?
a) wcale się nie przygotowuje
b) zaczyna dzień przed urodzinami
c) cały rok się tym zajmuje
d) miesiąc lub dwa wcześniej
5) Kto piecze tort dla Mateusza?
a) jego mama
b) jego babcia
c) jego ciocia
d) ktoś inny
Źródło: https://lingua.com/pl/polski/czytanie/czas-na-urodziny/ - Rozwiązanie: 1) a 2) b 3) c 4) d 5) d

