
Moja rodzina (B1)

Moja rodzina jest niezwykła. Mieszkamy razem z dziadkami i bratem mojej mamy i jego rodziną w
dużym, trzypiętrowym domu. Zbudował go jeszcze dziadek Hieronim. Dziadek ciągle powtarza, że
zawsze chciał, by ten dom tętnił życiem. Wygląda na to, że marzenia dziadka się spełniło.

Pod jednym dachem jest aż 9 osób. Dziadek Hieronim - ma prawie 92 lata i ciągle jest w dobrej formie.
Całe życie dbał o zdrowie i biegał maratony. Jest szczupły, wysportowany i zapowiada, że dożyje 115
lat. Babcia Rozalia to druga żona dziadka. Pierwsza zmarła 15 lat temu i dziadek był bardzo smutny.
Pewnego dnia spotkał Rozalię, którą pokochaliśmy wszyscy. Rozalia jest cicha, ma krótkie białe włosy i
cudowny śmiech. Jest prawie 20 lat młodsza od dziadka, ale nikomu to nie przeszkadza.

Moi rodzice: Stanisław i Hanna - mają po 55 lat. Urodzili się w tym samym miesiącu. Tato - Stanisław
jest wysoki, dobrze zbudowany i ma bardzo niebieskie oczy. Jest bardzo przystojnym mężczyzną.
Mama - Hanna to pulchna blondynka, która ciągle jest na diecie, ale nigdy nie udało jej się schudnąć.

Ja - nazywam się Ewa, mam 26 lat i jestem jedynaczką. Studiuję medycynę.Mieszka z nami jeszcze brat
mojej mamy - Piotr z żoną Karoliną i dwójką dzieci. Kacper ma 6 lat, Sonia - 4 lata. Rodzina mojego
wujka to najbardziej hałaśliwi domownicy. Ciągle się kłócą, ale są małżeństwem 15 lat, więc myślę, że
to ich sposób na uczucie. Poznali się na studiach: Piotr jest adwokatem, Karolina - sędzią. Dzieci
potrafią "roznieść" cały dom, więc jest u nas bardzo wesoło.

Odpowiedz na pytania do tekstu

1) Kto zbudowała dom rodzinny Ewy?

Dom zbudowała brat mamy - Piotr.

Dom zbudowali przodkowie
dziadka

Dom zbudowali rodzice Ewy.

Dom zbudował dziadek Hieronim.

a)

b)

c)

d)

2) Jak nazywają się rodzice Ewy?

Rodzice Ewy to Piotr i Karolina.

Rodzice Ewy to Stanisław i Hanna.

Rodzice Ewy to Hieronim i Rozalia

Rodzice Ewy to Kacper i Sonia

a)

b)

c)

d)

3) Jaki zawód wykonuje Piotr - wujek Ewy?

Piotr jest adwokatem.

Piotr jest sędzią.

Piotr nie pracuje zawodowo.

Piotr jest lekarzem.

a)

b)

c)

d)

4) W jakim wieku są dzieci Piotra - wujka Ewy?

Kacper - 3 lata, Sonia - 6 lat

Kacper - 4 lata, Sonia - 8 lat

Kacper - 6 lat, Sonia - 4 lata.

Kacper - 6 lat, Sonia - 1 rok

a)

b)

c)

d)

5) Czy babcia Rozalia jest prawdziwą babcią
Ewy?

Nie, Rozalia to druga żona dziadka
Hieronima.

Tak, są razem od 50 lat.

Nie, Ewa została adoptowana.

Tak, poznali się na wojnie.

a)

b)

c)

d)
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