Hello! Cześć! Welcome you to Link’s weekly "Spoonful of Polish" lessons. Do you want to become more familiar with
the beautiful Polish language?Then these lessons are for you! Look for these fun and challenging Polish exercises
every Friday in Tygodnik. Each week you will find new exercises which will be based on an article in the the same issue
of Tygodnik. Our goal is that these exercises will inspire you in your learning and increase your confidence in the use
of Polish.
Let’s begin! Today’s topic: Bakery/Piekarnia

Level B1

1.Proszę posłuchać nagrania i uzupełnić brakujące słowa.
Listen and fill in the missing words.

Przemysław Witkowski Piekarnia, plac Bema 4
Pamiętam z dzieciństwa jak ojciec ............................... do domu chleb żytni z piekarni na placu Bema. Kroiłem
grube ..................i wrzucałem w siebie nawet i pół bochenka. Jego smak nie zmienił się do dzisiaj. Nie zmieniły się
też ................................. W godzinach popołudniowych nawet 50 osób czeka, by kupić jeden z
najlepszych .............................. w całym mieście. Niezależnie od tego czy czekają na „mazowiecki”, ..............................,
wieloziarnisty czy żytni, są w stanie spędzić w niej nawet pół godziny. Stefan Ząb i spółka ............................. wiernej
klienteli, której niestraszne są tłok, ceny i ....................... To chyba jedno z ostatnich miejsc gdzie można kupić
prawdziwe bułki wrocławskie. Prócz nich na starych drewnianych półkach pachną solanki, półfrancuskie, jagodzianki i
klasyczne ............................bułki „dupki”. Rewelacyjne są też pączki, pełne prawdziwej różanej marmolady. Piekarni
wiedzie się na tyle dobrze do tego stopnia, że ....................... bez obawy przed plajtą mogą zamknąć zakład na dwa
miesiące wakacji. Najlepiej wpaść na Bema między 10 a 13, kiedy pierwsza fala szukających dobrego ............................
do śniadania już minie, a nie pojawią się jeszcze wracający z pracy wczesnym ............................ Wrocławianie.
Chcącym skorzystać po raz pierwszy z usług legendarnej piekarni polecam ....................chleb żytni. Ciężki, gęsty,
pachnący bochenek, posmarowany tylko masłem czy ...................... pastą, sam w sobie może być fantastycznym
posiłkiem.

2. Proszę połączyć w pary przymiotniki
Please, match the adjectives.

Chleb może być:
1.świeży 2. krojony 3.pełnoziarnisty 4.pszenny 5.żytni 6.razowy 7.pyszny 8.ciepły9. z ziarnami 10. czerstwy
a. fresh b. white bread c. seeded bread d. granary bread e. stale f. rye bread g. wholemeal h. yummy i. sliced j. warm

1-a 2….. 3…. 4…. 5…. 6….. 7…. 8…. 9…. 10…. 11…..
Odpowiedzi :
1.a 2.i 3.d 4.b 5.f 6.g 7.h 8. j 9.c 10. e

Pamiętaj! Kiedy kupujesz pieczywo mówisz:
Proszę: 1 chleb ale 2,3,4 chleby(Acc) ale 5+ chlebów(Gen)
Proszę 1 kromkę* ale 2,3,4(Acc) kromki ale 5+kromek (Gen) (kromka, bułka – r.ż)

