
Moje życie (A2)

Mam na imię Ola. Niektórzy mówią na mnie Aleksandra. Mam 30 lat. Mam brata, ale nie mam siostry.
Mieszkam w Warszawie. To stolica Polski. Urodziłam się tu. Mieszkam w samym centrum. Idąc do
pracy, przechodzę obok zamku. Lubię oglądać zabytki.

Nie mam dzieci, ale mój brat ma dwójkę dzieci. Czasem bawię się z nimi. Lubię odwiedzać rodzinę.
Prawie cała moja rodzina też mieszka w Warszawie. Czasem odwiedzają mnie rodzice. Staram się
wtedy przygotować pyszne jedzenie. Podczas wizyty dużo rozmawiamy. Miło jest spędzać tak czas.

Bardzo lubię konie. Niestety mieszkam w mieście, więc nie mogę ich hodować. Gdybym mieszkała na
wsi, chciałabym mieć konia. Jeżdżenie na koniu jest przyjemne. Mam swojego węża. Jest bardzo ładny i
nie jest groźny. Ale nie da się na nim jeździć jak na koniu.

Pracuję przy komputerze. Pomagam innym ludziom. Pomaganie innym jest ważne. Ludzie uśmiechają
się, gdy im pomogę i dziękują. Każdy powinien być miły i pomocny.

Bardzo lubię biegać. Bieganie jest dobre dla zdrowia. Można spotkać miłych ludzi biegając. Jeśli nie
biegaliście do tej pory - spróbujcie.

Odpowiedz na pytania do tekstu

1) Jakie zwierzę ma Ola?

Ola ma konia

Ola ma rybki

Ola ma węża

Ola nie ma żadnych zwierząt

a)

b)

c)

d)

2) Jak liczne rodzeństwo ma Ola?

Ola nie ma żadnego rodzeństwa

Ola ma tylko brata

Ola ma jedynie siostrę

Ola ma siostrę i brata

a)

b)

c)

d)

3) Gdzie mieszka Ola?

na wsi

na przedmieściach miasta

w małym mieście

w dużym mieście

a)

b)

c)

d)

4) Jakie urządzenie Ola wykorzystuje w pracy?

komputer

maszyna do szycia

piekarnik

wiertarka

a)

b)

c)

d)

5) Jakie jest hobby Oli?

bieganie

budowanie zamków

pieczenie ciasta

gotowanie

a)

b)

c)

d)
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