List do przyjaciela (A2)
Witaj Karen!
Dziś mija trzeci miesiąc, od kiedy mój samolot wylądował na lotnisku w Katowicach - Pyrzowicach. Czas
tak szybko biegnie. Dziś mam wolne popołudnie, dlatego chcę Ci napisać, jak wygląda życie w Polsce.
Jest zdecydowanie zimniej, niż na Malcie. Ciągle nie mogę się przyzwyczaić do tego chłodu. Poza tym
ludzie zdecydowanie mniej się uśmiechają i ciągle mają o coś pretensje. Oczywiście, nie wszyscy,
jednak pierwsze wrażenie jest negatywne. Zyskują dopiero przy bliższym poznaniu. Mieszkam w
centrum Katowic. To miasto jest cudowne, pełne młodych ludzi, imprez i koncertów.
Pracuję w Centrum Aktywności Młodzieżowej, a wieczorami ciągle doskonalę język polski. Na razie
jestem na stażu, ale jeśli szybko nauczę się języka - dostanę stałą pracę. Nauka nie sprawia mi
problemów, bo jestem sumienna i obowiązkowa. Moją przyjaciółką jest Natalia. Pracujemy razem i
mieszkamy w tym samym mieszkaniu. Ona przyjechała do Katowic z Łotwy. Pozdrawiam Cie i
zapraszam do mnie. Mieszkamy skromnie, ale Natalia świetnie gotuje, więc na pewno będzie pysznie!
Twoja Louise.

Odpowiedz na pytania do tekstu
1) Jak długo przebywa Louise w Katowicach?
a) Louise mieszka w Katowicach już
pół roku.
b) Louise jest w Katowicach zaledwie
od roku
c) Louise mieszka w Katowicach 3
lata.
d) Louise mieszka 3 miesiące w
Katowicach.
3) Gdzie pracuje Louise?
a) Louise jest pokojówką w hotelu.
b) Louise jest wolontariuszką w
szpitalu
c) Louise pracuje w dziale PR Urzędu
Miasta Katowic.
d) Louise jest na stażu w Centrum
Aktywności Młodzieżowej w
Katowicach.

2) Jaka była pierwsza opinia Louise o Polakach?
a) Myślała, że mają dużo problemów
b) Wyglądali na zmęczonych i biednych.
c) Uważała, że ludzie mało się uśmiechają i
ciągle mają o coś pretensje.
d) Uważała, że Polacy to serdecznie i otwarci
ludzie.

4) Jak Louise radzi sobie z językiem polskim?
a) Nauka nie sprawia jej problemów,
bo jest sumienna i obowiązkowa.
b) Louise czyta bardzo dobrze, ale ma
problem z konwersacją.
c) Louise ma ogromne problemy z
wymową.
d) Louise w ogóle nie potrafi nauczyć
się języka polskiego.

5) Kim jest Natalia i skąd przyjechała?
a) Natalia jest szefową Loise.
Przyjechała z Warszawy.
b) Natalia to przyjaciółka Louise.
Przyjechała z Łotwy.
c) Natalia to koleżanka Loise, Polka z
Krakowa
d) Natalia to siostra chłopaka Louise,
pochodzi z Katowic.
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