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PREFACE

The Polish Course, consisting of 168 lessons in
27 volumes, is one of the Defense Language Institute's
Basic Course Series. The material was developed at the
Defense Language Institute and approved for publication
by the Institute's Curriculum Development Board.
The course is designed to train native English
language speakers to Level 3 proficiency in comprehension and speaking and Level 3 proficiency in reading
and writing Polish. The texts are intended for classroom use in the Defense Language Institute's intensive
programs employing the audio-lingual methodology, Tapes
accompany the texts.
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POLISH LANGUAGE
The Polish language is spoken by about 32 million people
in Poland alone. There are about one million Poles living in
the Soviet Union, Great Britain, France, Holland, Belgium and
West Germany who also speak Polish. Thus about 33 million people in Europe speak Polish. In addition to this numerous group
in Europe there are about 5 million Poles or Americans of Polish
descent who have an actual knowledge of the Polish language.
The Polish language belongs to the family of Slavic lanIn Europe the Slays form the most numerous language
guages.
group. About 260 million people speak Slavic languages. While
there are just slight relationships among non-Slavic languages
of Europe, all the Slavic languages are very closely related
to each other.
One of the main points of difference between these Slavic
lariguages is the place of stress. Polish as a rule stresses the
next to the last syllable of the word. The Polish language,
like other Slavic languages, is highly inflected. (The endings
in Polish flection indicate the function fulfilled in the sentence by the given word. In English the same is rendered by
word order).
In Polish the traditional Slavic inflection has been preserved; there are seven cases in both the singular and plural.
Polish has three genders; the gender of persons and animals
depends upon the sex, but for other nouns the gender can be
recognized by the endings (there are some exceptions to this
rule).
Verbs in Polish have three tenses, however, there are
some that have only two. In each tense there are three persons,
both for singular and plural. In the past tense and future
tenses of imperfective aspect verbs there are three genders denoted by special endings. Polish verbs have four moods, as do
English verbs. The Polish language has two and sometimes three
In addition, Polish has at its command a great number
aspects.
of affixes for generating different form classes (88 affixes
for nouns alone).
Polish is the only Slavic language in which the 3rd person
singular is used to this day as a polite form of address (i.e.
for 'you') as in Italian and Spanish.
'Pan' (sir) is used to a
man and 'pani' (madam, lady) to a woman. This formal form of
address, although to a native has lost any connotation of formality, seems to most foreigners to denote a certain attitude
and reflect one facet of the Polish character. (that of politeness) . Another preservation of archaic Slavic features are
palatalization and nasal vowels.
Polish uses the Latin alphabet with some additional diacritical marks to represent the spoken language more phoneticalThus each Polish letter or a combination of letters reprely.
sents one sound and is pronounced always in the same way. Exceptions are governed by definite rules.
.;

The Polish literary language reached its world status,
first in 16th century poetry and then in the period of Romanticism in the 19th century.
in the 16th century the reformation
inspired religious texts. The propaganda of the Counter Reformation endeavoring to penetrate to the populace reinforced
these vernacular literatures. The period of Romanticism enriched the Polish language with new vocabulary and stylistic
forms.
Polish dialects are usually divided into two broad divisions. The group to which the literary language belongs has
preserved the old pronunciations of "s" and "Z" while the other
has altered them to "s" and "z" respectively.
Poland's oldest documents are in Latin, and some of these
contain proper names and comments in Polish, written with Latin
spellings. This provides valuable sources for the study of the
early stages of the languages. The earliest of such documents
is the Papal Bull issued in 1136 by Pope Innocent II to the Archbishop of Gniezno. Another and famous one of these is the old
hymn to the Virgin Mary, Bogurodzica, which is the oldest song
in Polish. These documents show that long before the Reformation, hymns and sermons were composed in Polish for the benefit
of women and the masses who were not schooled in Latin. These
early documents throw much night on the pronunciation of Polish
at that time.
The language that is being taught at this Institute is the
language used by educated Poles in today's Poland.
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LESSON 1

PERCEPTION DRILL
Part I - Sound Discrimination Drill

Phonemic contrast:
Step 1.
1.
2.
3.
4.
5.

Step 2.
1.
2.
3.
4.
5.

Step 3.

Pair No.

1.
2.
3.
4.
5.

-

/i/

Listening and auditory discrimination.
bi6
pil
wil
ci
lubi

bi6
pil
wil

by6
pyl
- wyl
- czy
- luby

big:

ci

lubi

-

pil
wil
ci
lubi

by6
pyl
wyl
czy
luby

by6
pyl
wyl
czy
luby

Listening and auditory discrimination.
bi6
pil
wil
ci
lubi

- by6
- pyl
- wyl
czy
- luby

bi6
Pi/
wil
ci
lubi

by6
pyl
- wyl
- czy
- luby
-

bi6
by6
Pi/
pyl
wil - wyl
ci
czy
lubi - luby

Listening and auditory discrimination combined with
checking on an answer sheet.
First word

Second word

bi6
pil
vil
ci
lubi

by6
pyl
wyl
czy
luby

1.
2.
3.
4.
5.

Step 4.

/i/

Your choice
by6
pyl
wil
czy
lubi

Listening and production.
bi6
pil
wil
ci
lubi

by6
pyl
wyl
czy

bi6
pil
wil
ci
lubi

luby

1

by6
- pyl
- wyl
- czy
luby
-
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Phonemic Contrast:
Step 1.
ty
my

3.
4.
5.

dobry
nowy
maly

Step 2.

dobry
nowy
maly

ty
my
dobry
nowy
maly

-

ty
my

my

dobry
nowy
maly

te
me
dobre
nowe
male

First word

te
me
dobre
nowe
male

ty
my
dobry
nowy
maly

-

te
me

te
me

dobre
nowe
male

dobre
nowe
male

te
me
dobre
nowe
male

Second word

ty

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

-

ty

-

ty
my
dobry
nowy
maly

te
me
dobre
nowe
male

Listening and auditory discrimination combined with
checking on an answer sheet.

Pair No.

Step 4.

/e/

Listening and auditory discrimination.

ty
my

Step 3.

-

Listening and auditory discrimination.

1.
2.

1.
2.
3.
4.
5.

/i/

Your choice

te
me

my
dobry
nowy
maly

te

my
dobre
nowe
maly

dobre
nowe
male

Listening and production.
...

...

dobry ...
nowy
...
maly
...

te
...
me
...
dobre ..
nowe ...
male ...

ty
my

dobry
nowy
maly

- te
- me
- dobre

- nowe
- male

o

a.
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/e/

Phonemic contrast:

Listening and auditory discrimination

Step 1.
1.
2.
3.
4.
5.

te

te

te

tv

tv

tv

lek

lek
krepa
kreta
mety

lek

1vk

1vk
krepa
kreta
mvty

lvk
krepa
kreta
mvty

krepa
kreta
mety

tv
1vk

te
lek

krepa
kreta
mety

Step 3.

- krepa
krvta
mvty

krepa
kreta
mety

Listening and auditory discrimination.

Step 2.
1.
2.
3.
4.
5.

/v/

te

krepa
kreta
- mvty

lek
krepa
kreta
mety

-

tv
1vk
krepa
krvta
mvty

- tv
- 1vk
- krepa
kreta
mvty

te

lek
krepa
kreta
mety

Listening and auditory discrimination combined with
checking on an answer sheet.
Your choice

Pair No.

First word

Second word

1.
2.
3.
4.
5.

te

tv

te

lek
krepa
kreta
mety

1vk
krepa
kreta
mgty

1vk
krepa
kreta
mety

Step 4.
1.
2.
3.
4.
5.

Listening and production.

tv
lek ..... 1vk
krepa ... krepa
kreta ... kreta
mety
mety
te

te
lek

tv

lvk

krepa - krepa
kreta
kreta
mety

mvty
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Part II - Pronunciation Drill
Initial Clusters
Drill the following clusters in the following utterances:

Ak/

szkoda

/sl/

sluiyC

/dl/
/

/kt/

- To szkodat

and also:

Czym mon sluiyC?

- dla

dla mnie

- gdzie

Gdzie jest?

- kto

Kto to?

w szkole

IM-sP-4;:s 11141 1
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DIALOGUE
W biurze
C.:
U.:

pan Cichocki
urzvdnik

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

C.:

Dziefi dobry!

U.:

Dziefi-dobry panu!

C.:

Czy jest pan Nowak?

U.:

Nie, pan Nowak jest w szkole.

C.:

To szkoda!

U.:

Czym mogv panu sluiye?

C.:

Pan Nowak ma dla mnie list.

U.:

A jak siv pan nazywa?

C.:

Cichocki, J6zef Cichocki.

U.:

Proszv, to jest ten list.

C.:

Dzivkujv.

U.:

Proszv bardzo.

C.:

Do widzenia!

U.:

Do widzenia panu!

7
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DIALOGUE
In the Office

pan Cichocki
Cl.: clerk

C.:

1.

C.:

Good morning!

Cl.: Good morning, sir.
2.

C.:

Is Mr. Nowak in?

Cl.: No, Mr. Nowak is at school.
3.

C.:

That's a pity!

Cl.: May I help you?
4.

C.:

Mr. Nowak has a letter for me.

Cl.: And what is your name?
5.

C.:

Cichocki, J6zef Cichocki.

Cl.: Here's the letter.

I

6.

C.:

Thank you.

Cl.: You are welcome.
7.

C.:

Good-bye.

Cl.: Good-bye, sir.

LESSON 1

1

DIALOGUE ADJUNCT

1.

2.

3.

4.

7:1

A.

Gdzie jest pan Nowak?

B.

Pan Nowak jest w szkole.

A.

Kto jest w biurze?

B.

Pan Cichocki jest w biurze.

A.

Czy on sig nazywa Cichocki?

B.

Tak, on sig nazywa Cichocki.

A.

Co ma pan Nowak?

B.

Pan Nowak ma list.

LESSON 1

DIALOGUE ADJUNCT

1.

2.

3.

4.

A.

Where is Mr. Nowak?

B.

Mr. Nowak is at school.

A.

Who is in the office?

B.

Mr. Cichocki is in the office.

A.

Is his name Cichocki?

B.

Yes, his name is Cichocki.

A.

What does Mr. Nowak have?

B.

Mr. Nowak has a letter.

0
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PATTERN DRILLS
Repetition Drill
Frame 1 - Question
Instructor:

Czy
Czy
Czy
Czy
Czy
Czy
Czy

Student:

jest pan Nowak?
jest pan Cichocki?
jest list?
jest dla mnie list?
pan Nowak ma list?
pan Nowak jest w szkole?
pan Nowak jest w biurze?

Frame 2 - Question and Answer
Instructor:

Student:

Gdzie jest pan Nowak?
Pan Nowak jest w szkole.
Kto jest w biurze?
Pan Cichocki jest w biurze.

Czy on sic nazywa Cichocki?
Tak, on sic nazywa Cichocki.
Co ma pan Nowak?
Pan Nowak ma list.
Expansion Drill
Frame 3
Instructor:

Students:

Pan Nowak jest w szkole.
Pan Nowak jest w biurze.

Czy pan Nowak jest w szkole?
Czy pan Nowak jest w biurze?
Czy pan Nowak ma list?
Czy pan Nowak ma dla mnie
list?
- Czy on sic nazywa Cichocki?

Ps7,n Nowak ma list.

Pan Nowak ma dla mnie list.
C

On sic nazywa Cichocki.

11
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Rejoinder Drill
Frame 4
Instructor:

Student:

Pan Nowak jest
Pan Nowak jest
Pan Nowak ma

Pan Nowak jest w szkole.
Pan Nowak jest w biurze.
Pan Nowak ma list.

Frame 5
Instructor:

Student:

Dziefi dobryl

Dzien dobry panu!
Do widzenia panu!

Do widzenia!

Frame 6
Student 1:

Student 2:

Jak sig pan nazywa?
Czy on sig nazywa Cichocki?
Jak sig on nazywa?

Cichocki, J6zef Cichocki.
Tak, on sig nazywa Cichocki.
On sig nazywa Cichocki.

Cued Response Drill
Frame 7
Student:

Instructor:
Cue:

Cue:

Pan Nowak jest w szkole.
Gdzie jest pan Nowak?

- Pan Nowak jest w szkole.

Pan Nowak jest w szkole.
Kto jest w szkole?

- Pan Nowak jest w szkole.

Cue:

Pan Cichocki jest w biurze.
- Pan Cichocki jest w biurze.
Gdzie jest pan Cichocki?

Cue:

Pan Cichocki jest w biurze.
- Pan Cichocki jest w biurze.
Kto jest w biurze?

Cue:

Pan Nowak jest w szkole.
Czy pan Nowak jest
w szkole?

12

- Tak, pan Nowak jest w szkole,

LESSON 1
Instructor:

Student:

Cue:

Pan Cichocki jest w biurze.
Czy pan Cichocki jest
- Tak, pan Cichocki jest w biuw biurze?
rze.

Cue:

Pan Nowak jest w szkole.
Czy pan Nowak jest w biurze?

Cue:

- Nie, pan Nowak jest w szkole.

Pan Cichocki jest w biurze.

r

Czy pan Cichocki jest
w

- Nie, pan Cichocki jest w -bit=
rze.

GUIDED CONVERSATION
Part I

Instructor gives the following stimuli for conversation.
1.

Dzien dobry!

2.

Jak sic pan nazywa?

3.

Jak sic on nazywa?

4.

Czy pan Nowak jest w biurze?

5.

Czy pan Cichocki jest w biurze?

6.

Czy pan Nowak jest w szkole?

7.

Czy pan Cichocki jest w szkole?

8.

Gdzie jest pan Nowak?

9.

Gdzie jest pan Cichocki?

10.

Kto jest w szkole?

11.

Kto jest w biurze?

12.

Czy pan Nowak ma list?

13.

Kto ma list?

14.

Do widzenia!

13
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Part II
One student asks other students questions based on the
dialogue.
Part III
Students come in front of the class in pairs and converse
on the topic of the dialogue depicted in the wall cartoon.

GENERALIZATIONS
In this lesson you have been exposed to the following
language material:
Phonological Learning Units
Polish Sounds
Some of the Polish sounds are almost identical to your
English sounds, some of them seem to sound similar to the
English sounds, and quite a number of them constitute learning
hurdles for you.
Polish vowel sounds are to be enunciated "clearly," that
means they are pronounced practically the same way regardless
of whether they are in a. stressed position or not. As you know,
this is not so in English where only stressed vowels are enunciated clearly while those which are unstressed aze obscured,
that is slurred. Let us say the English word "general." Only
the first "e" is sounded clearly enough to be recognized as
the sound "e." The remaining vowel sounds "e" and "a" are
slurred. In Polish when pronouncing the same utterance general
all the three vowels are treated equally, that is they receive
full vocalization.
As far as Polish consonant sounds are concerned, you probably already noticed a series of sounds which are not found in
English. The main characteristic feature common to these sounds
is the way they are produced. Raising the middle part of your
tongue toward the palate produces the so called palatal sounds.
Hence the name "palatal."
Polish Stress
In Polish, unlike in English, words are almost invariably
stressed uniformly, namely: the next to the last syllable is
14
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pronounced louder, that is, with more breath force than the
remaining syllables of the word, without affecting the quality
of those other syllables.
In English, stress is used to show minimal variations
between words. In Polish, stress fulfills rather a demarcative
function; it prevents blurring of the boundaries between words.
No change in meaning will occur due to a change in stress.
Intonation

You must have observed that Polish speech melody sounds
quite different from that of your tongue. In Polish, as well
as in English, sentences of the same construction, depending
on the intonation, may be declarative or interrogative.
These two substantially different kinds ofsentences can
be distinguished only by intonation. For the time being, it
should suffice just to notice that "difference" between statement and question intonation patterns and try to imitate the
way they are produced.
Grammatical Learning Units
Questions

Notice that the Polish question which requires a "yes" or
"no" answer is preceded with the particle En (whether).

EXPLANATORY NOTES
1.

In Polish, a person asked to identify himself normally
gives his last, or both first and last names, e.g.:
"Cichocki" or "Jozef Cichocki." Under no condition is
he expected to present himself:
"pan Jozef Cichocki,"
in spite of the fact that it would be a Polish translation for "Mr. Joseph Cichocki."

2.

Dzien dobry! and Dzien dobry panu! may differ slightly
in the degree of formality, the latter being somewhat more
proper when greeting a person whose social status is
higher than ours. Also a salesman addressing a customer
would probably use: Dzielicul The same applies
to Do_widzenia!and DoWidiEffia'pTiriti-T--When no special

reasons impose the use of the above mentioned habits both
forms are used alternatively. Then, if greeted Dzien
dobryl we reply rather: Dzien dobry panu! - if greeted

15
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Dzien dobry panu!
3.

we answer rather:

Dzien dobry!

In Polish, when greeting someone, that person's last name
is very seldom used. Instead, in greeting and in leave

taking the form aisLiotuanal and Do widzenia panu!
are used respectively.
4.

In general, good manners are highly valued by all classes
of society in Poland. To be lacking in politeness is to
offend another person's honor.

HOMEWORK ASSIGNMENTS
1.

Auditory - Listening to the recorded Dialogue No. 1.

2.

Speaking - Dialogue No. 1.

3.

Reading
a)
b)
c)

q

Generalizations to L. 1.
Explanatory Notes to L. 1.
Area Background, as assigned.

VOCABULARY

Dialogue
1.

Dzien dobry!

- Good morning!

2.

Dzien dobry panu!

- Good morning, sir!

3.

Czy jest pan Nowak?

- Is Mr. Nowak in?
u

4.

nie

- no

5.

pan Nowak

- Mr. Nowak

6.

jest

-

7.

w szkole

- at school

8.

To szkodal

- That's a pity!

16
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Czym mogc panu slu2y6?

- May I help you?

10.

ma

- has

11.

dla mnie

-

12.

list

- letter

13.

a

- and

14.

Jak s4 pan nazywa?

- What's your name?

15.

Proszvl to jest ten list.

- Here's the letter.

16.

Dzivkujv.

- Thank you.

17.

Prosz

- You are welcome.

18.

Do widzenia!

9.

I

bardzo.

for me

- Good-bye!

Dialogue Adjunct
19.

gdzie

- where

20.

kto

- who

21.

w biurze

-

22.

Czy on s4 nazywa Cichocki?

- Is his name Cichocki?

23.

co

- what

in the office

It

Names of Persons
24.

Nowak

26.

Cichocki

27.

Jozef

- last name
ft

- Joseph

17
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PERCEPTION DRILL
Part I - Sound Discrimination Drill
Phonemic contrast:

te

1.
2.
3.
4.
5.

me
lek

male
meta

/a/

te
me

te
me

lek
male
meta

lek
male
meta

ta
- ma
lak
- mala
- mata

ta

ta

ma
lak
mala
mata

ma
lak
mala
mata

Listening and auditory discrimination.

Step 2.

te

1.
2.
3.
4.
5.

me
lek
male

meta

- ta
- ma
lak
- mala
- mata

te
me

lek
male
meta

- ta
- ma
- lak
- mala
- mata

ta
- ma
lak
- mala
- mata

te
me

lek
male
meta

Listening and auditory discrimination combined with
checking on an answer sheet.

Step 3.

Pair No.

First word

1.
2.
3.
4.
5.

te
me

1.
2.
3.
4.
5.

-

Listening and auditory discrimination.

Step 1.

Step 4.

/e/

Second word

lek
male
meta

Your choice

ta

te

ma
lak
mala
mata

ma
lek
mala
meta

Listening and production.
te
me
lek

te
me
lek
male

ta
ma
lak

mala
male
meta .... mata

meta
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Phonemic Contrast: A/ - /0/
Step 1.
1.
2.
3.

4.
5.

arka
kat
kara
mala
wina

Step 2.
1.
2.
3.
4.
5.

arka
kat
kara
mala
wina

Step 3.

Listening and auditory discrimination.
- orka

arka
kat
kara
mala
wina

arka
kat
kara
mala
wina

- kot

- kora
- malo
- wino

- orka
- kot
- kora
- malo
- wino

arka
kat
kara
mala
wina

-

orka
kot
kora
malo
wino

arka
kat
kara
mala
wina

- orka
- kot
- kora
- malo
- wino.

Listening and auditory discrimination combined with
checking on an answer sheet.
First word

1.
2.
3.

arka
kat
kara
mala
wina

4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

orka
kot
kora
malo
wino

Listening and auditory discrimination.

Pair No.

Step 4.

orka
kot
kora
malo
wino

Second word

orka
kot
kora
malo
wino

arka
kot

kora
mala
wino

Listening and productiOn.

arka ...
kat ....
kara ...
mala ...
wina ...

orka ...
kot ....
kora ...
malo ....
wino ...

arka kat
kara mala wina -
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Your choice

orka
kot
kora
malo
wino
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Phonemic Contrast:
Step 1.
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

kosa
bok

kosa
bok

rok

rok
malo
dobro

rok

malo
dobro

malo
dobro

/4/

-

k4sa
b4k
r4k
mal4
dobr4

k4sa
b4k
r4k

k4sa
b4k

mal4'

mal4
dobr4

r4k

dobr4

Listening and auditory discrimination.
- k4sa
- b4k
- r4k
rok
mal4
malo
dobr4
dobro
kosa
bok

- k4sa
b4k
- r4k
rok
malo - mal4
dobr4
dobro

kosa
bok

Step 3.

-

Listening and auditory discrimination.

kosa
bok

Step 2.

/0/

kosa
bok
rok
malo

dobro

-

k4sa
b4k
r4k
mal4
dobr4

Listening and auditory discrimination combined with
checking on an answer sheet.
First word

Pair No.

Second word

Your choice
f

I

1.
2.
3.
4.
5.

Step 4.
1.
2.

3.
4.
5.

kosa
bok
rok
malo
dobro

kosa
bok
rok
malo
dobro

k4sa
b4k

kosa
b4k

r4k

rok

mal4
dobr4

malo
dobr4

L-]

Listening and production.
kosa
bok
rok
malo
dobro

k4sa
..... b4k
r4k
ma14
dobr4
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Part II

-

Pronunciation Drill

Initial Clusters

Drill the following clusters:

/zl/
Akt/

,

in utterance:
in utterance:

ziotych
kto

sto ziotych
Kto ma list?

If time permits, drill clusters found in Lesson 1.

I

t

21

v44
1.

#

\I1

41

z

P1:165."

.

.... ,

t4

AN4.

111
t.

4,4, :,

'' -tiff
4 ---

4,

1

...lit' '

9

- --1-..

,-,....._-

,41

*
00-

-2,/-

bSP'

/

Aid

4.4

Ot

Is

Is.

\

I

10021,
..)

,

......

ioozi

r.......

4 .'',

t4,

Ade

f

22

iv

LESSON 2

DIALOGUE
Wynajmowanie pokoju
C.:
G.:

Pan Cichocki
Pan Grodecki

1.

I

2.

I
I

3.

1

4.

C.:

Dziefi dobry panu!

G.:

Dziefi dobry!

C.:

Czy pan ma pokoj do wynajvcia?

G.:

Tak, mam.

C.:

Czy mog

G.:

Tak, proszg bardzo.

C.:

Czy jest telefon?

G.:

Tak, tu na biurku.

C.:

Ile na miesi4c?

G.:

Sto zlotych.

C.:

Prosz, tu jest sto zlotych.

G.:

Dzigkujv, tu jest klucz.

C.:

Do widzenia panu!

G.:

Do widzenia.

zobaczy6?

I
5.

1

6.

7.

i

\i
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DIALOGUE
Renting a Room
C.:
G.:

Mr. Cichocki
Mr. Grodecki

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

C.:

Good morning, sir!

G.:

Good morning!

C.:

Do you have a room for rent?

G.:

Yes, I have.

C.:

May I see it?

G.:

Sure.

C.:

Is there a telephone?

G.:

Yes, right here on the desk.

C.:

How much a month?

G.:

One hundred zlotys.

C.:

Here's one hundred zlotys.

G.:

Thank you; here is the key.

C.:

Good-bye, sir!

G.:

Good-bye, sir!

24
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DIALOGUE ADJUNCT

1.

2.

3.

4.

CI

A.:

Czy pan ma pok6j?

B.:

Nie, nie mam.

A.:

Czy pan Grodecki ma pokoj do wynajgcia?

B.:

Tak, on ma poked do wynajgcia.

A.:

Ile kosztuje ten poked?

B.:

Ten pokcij kosztuje sto zlotych.

A.:

Co to jest?

B.:

To jest biurko.

:3
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DIALOGUE ADJUNCT

1.

2.

3.

4.

A.:

Do you have a room?

B.:

No, I don't have.

A.:

Does Mr. Grodecki have a room for rent?

B.:

Yes, he has a room for rent.

A.:

How much does this room cost?

B.:

This room costs one hundred zlotys.

A.:

What is this?

B.:

This is a desk.

LESSON 2

PATTERN DRILLS
Repetition Drill
Frame 1 - Statement
Student:

Instructor:
Dziefi dobry panu!
Dziefi dobry panu!

Do widzenia panu!
Do widzenia panu!

Rejoinder Drill
Frame 2
Student:

Instructor:

- Dziefi dobry panu!

Dziefi dobry!
Dziefi dobry!

Dziefi dobry panu!
- Do widzenia panu!
- Do widzenia panu!

Do widzenia!
Do widzenia!

Cued Response Drill
Frame 3
Student:

Instructor:
Cue:
Cue:

Cue:
Cue:
Cue:

pokoj
Co to jest?

-

To jest pok6j.

biurko
Co to jest?

-

To jest biurko.

telefon
Co to jest?

-

To jest telefon.

klucz
Co to jest?

- To jest klucz.

list

Co to jest?

-

27

To jest list.
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Repetition Drill
Frame 4
Student:

Instructor:

Czy
Czy
Czy
Czy
Czy

pan
pan
pan
pan
pan

ma
ma
ma
ma
ma

. oo

pok6j?
list?
telefon?
klucz?
biurko?

Cued Response Drill,

Frame 5
Affirmative answers requested.

Cue:

Student:

Instructor:

Czy pan ma pok6j?
Czy pan ma list?
Czy pan ma telefon?
Czy pan ma kluc.z?

Czy pan ma biurko?

Tak,
Tak,
Tak,
- Tak,
- Tak,
-

mam.
mam.
mam.
mam.
mam.

rrame 6
Negative answers requested.

Cue:

Student:

Instructor:

Czy
Czy
Czy
Czy
Czy

pan
pan
pan
pan
pan

ma
ma
ma
ma
ma

pok6j?
list?
telefcl?
klucz?
biurko

- Nie,
- Nie,
Nie,
Nie,
- Nie,

nie
nie
nie
nie
nie

mam.
mam.
mam.
mam.
mam.

Cued Substitution Drill
Frame
Cue:

7

The name substituted

affirmative answers requested.
by "on".

Student:

Instructor:

Czy pan Cichocki ma pok6j?

-

Tak, on ma pok6j.

LESSON

Instructor:

Student:

Czy
Czy
Czy
Czy

- Tak, on ma list.
- Tak, on ma telefon.
Tak, on ma klucz.
Tak, on ma biurko.

pan
pan
pan
pan

Cichocki ma list?
Cichocki ma telef on?
Cichocki ma klucz?
Cichocki ma biurko?

2

Cued Response Drill
Frame 8
Cue:

Cue:
Cue:

Pan Cichocki ma pok6j.
Kto ma pok6j?

- Pan Cichocki ma pokkj.

Pan Cichocki ma list.
Kto ma list?

- Pan Cichocki ma list.

Pan Cichocki ma telefon.
Kto ma telefon?

- Pan Cichocki ma telefon.

Pan Cichocki ma klucz.

Cue:
Cue:

Kto ma klucz''

- Pan Cichocki ma klucz.

Pan Cichocki ma biurko.
Kto ma biurko?

- Pan Cichocki ma biurko.

Frame 9
Cue:

on

Instructor:

Student:

Kto
Kto
Kto
Kto
Kto

-

ma
ma
ma
ma
ma

pok6j?
list?
telefon?
klucz?
biurko?

On
On
On
On
On

ma
ma
ma
ma
ma

Repetition Drill
Frame 10
Instructor:

Student:

Czy mogg zobaczyC pok6j?
Czy mogg zobaczy6 list?
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biurko.

LESSON 2
Instructor:

Student:

Czy mogc zobaczye klucz?
Czy mogv zobaczy6 biurko?

Rejoinder Drill
Frame 11
Instructor:

Czy
Czy
Czy
Czy

mogv
mogv
mogv
mogv

zobaczy6
zobaczy6
obaczy6
zobaczyC

Student:

pok6j?
list?
klucz?
biurko?

-

Tak,
Tak,
Tak,
Tak,

proszg
proszg
proszg
proszg

bardzo.
bardzo.
bardzo.
bardzo.

Repetition Drill
Frame 12
Student:

Instructor:

Czy
Czy
Czy
Czy
Czy

jest
jest
jest
jest
jest

telefon?
list?
klucz?
biurko?
pok6j?

Response Drill
Frame 13
Student:

Instructor:
Cue:

Tak, tu na biurku.
- Tak, tu na biurku.
- Tak, tu na biurku.
- Tak, tu na biurku.

Czy jest telefon?
Czy jest list?
Czy jest klucz?

Frame 14
Cue:

Telefon jest na biurku.
Gdzie jest telefon?

-

List jest na biurku.
Gdzie jest list?

- List jest na biurku.

.

Cue:
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Student:

Instructor:
Cue:

Klucz jest na biurku.
Gdzie jest klucz?

- Klucz jest na biurku.

Frame 15

Telefon jest na biurku.
Co jest na biurku?

-

Telefon jest na biurku.

List jest na biurku.
Co jest na biurku?

-

List jest na biurku.

Klucz jest na biurku.
Co jest na biurku?

- Klucz jest na biurku.

Cue:
Cue:
Cue:

Frame 16
Cue:
Cue:

Cue:

Cue:
Cue:

A

Tu jest klucz.
Co tu jest?.

- Tu jest klucz.

Tu jest list.
Co tu jest?

- Tu jest list.

Tu jest telefon.
Co tu jest?

- Tu jest telefon.

TV jest sto ziotych.
Co tu jest?

- Tu jest sto ziotych.

Tu jest biurko.
Co tu jest?

- TV jest biurko.

GUIDED CONVERSATION
Part I

Instructor gives stimuli for conversation.
1.

Dzien dobry!

2.

Dziefi dobry panu!

3.

Jak nazywa siv ten pan?
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4.

Czy pan Grodecki ma pok6j do wynajvcia?

5.

Kto ma pok6j do wynajvcia?

6.

Ile kosztuje ten pok6j?

7.

Czy ten pok6j kosztuje 100 zlotych na miesi4c?

8.

Co kosztuje 100 zlotych na miesi4c?

9.

Czy jest telefon?

10.

Gdzie jest telefon?

11.

Czy pan Grodecki ma telefon?

12.

Czy pan Cichocki ma sto zlotych?

13.

Ile zlotych ma pan Cichocki?

14.

Kto ma klucz?

15.

Czy pan ma klucz?

16.

Czy mog

17.

A gdzie jest pan Nowak?

18.

Czy pan Cichocki jest w biurze?

19.

Czy on ma telefon?

20.

Czy pan ma list dia mnie?

zobaczyC ten pok6j?

Part I - One student asks other students questions based on the
dialogue.
Part II - Students come in fromt of the class in pairs and converse on the topic of the dialogue depicted in the
wall cartoon.
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GENERALIZATIONS
Phonological Learning Units
Polish Vowels

I

You know already that all Polish vowels must be enunciated
clearly. The production and quality of each Polish vowel is
characterized chiefly by the size and shape of the resonator
that is the oral and nasal cavities. Of course, the position
of the tongue and the shape of lips play very important role
in shaping the resonators. Besides, the vocal cords vibrate.
In addition to these characteristics not less important is the
psychological attitude we have towards vowels. The English
attitude is directed toward time. This results in bringing
together the notion of shortness and length of vowels. The
Polish language, on the contrary, is completely devoid of
timing and vowels are more or less of the same length.
Junctures

1

In order to understand the flow of speech it is necessary
to know the boundaries between units of speech, how these units
are joined together or how they end. The position of the boundary is signaled by elements in the sound system, which are imperfectly represented in writing by punctuation marks. These
boundary signals are called "junctures" in the linguistic terminology. Those which mark the ends of sentences are called
"terminal." In English and in Polish we distinguish three kinds
of terminal junctures: "falling," "rising," and "sustained."
Example for a falling terminal juncture:
- Here on the desk.

Tu na biurku.

Notice the rapid trailing away of the voice into silence.
Both the pitch and the voice decrease rapidly. In writing,
this pause would be equivalent to a period mark.
Example for a "rising" terminal juncture:
- Is. there a telephone?

Czy jest telef on?

Notice the sudden, rapid, but short rise in the pitch.
Notice also that the volume does not trail off, but seems to
be cut off sharply.
In writing, this pause would be equivalent
to a question mark. However, there is a possibility that a
"rising" terminal juncture may correspond to a comma when it
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occurs on a relatively low level, e.g.:
raz, dwa, trzy, cztery

One, two, three, four.

Example for a "sustained" terminal juncture:
Tak, to na biurku.

- Yes, right here on the
desk.
Notice the sustention of the pitch accompanied by prolongation of the last syllable of the cause and some diminishing of volume. In writing, the sustained terminal juncture
would be represented h..re by a comma sign.
There is no upward
nor downward inflection.

The proper application of junctures in speaking is an
important condition of intelligibility "of speech. The following examples illustrate the above statement. Read them
making the appropriate pauses represented here by the comma:
He will act, roughly in the same manner.
He will act roughly, in the same manner.

Notice the change in the meaning caused by the junctures.

Grammatical Learning Units
In Poliih, when speaking with a person with whom one is
not on a first name basis the word
pan
is used, which is
the equivalent of the English "you", e.g.:
Czy

The word

an ma pok6j?,
pan

- Do you have a room?

is used when addressing a male person.

EXPLANATORY NOTES
1.

In Poland there do not exist private agencies through
which you can find a room. Also, people are rather reluctant to place on the premises the sign "Room for rent"
or an announcement in a newspaper about the availability
of a room. Normally, one is told by a friend about such
a vacancy. Then only, one inquires personally, usually
34
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by asking a question corresponding to the English "Do
you have a room for rent?"
2.

All apartments are under government control, their rents
are low. Available single rooms are generally scarce,
hence rents on such rooms, paid by sub-tenants, are outof-proportion to those paid by the tenants concerned.

3.

Proszy bardzo may have several meanings depending
on the situation. When pronounced briefly, without clear
sentence stress, it corresponds to the English "you are
welcome", when meant to be just a "social noise".
Stress
on one of these two words implies that they really carry
a meaning. The meaning of the phrase, according to the
situation, may be:
"Sure!",
"Of coursel",
"Certainly",
"By all means!".
"Naturally!",

4.

You will have noticed in this as well as in the preceding
lesson that questions such as Does Mr. Nowak have a
phone?,
'Does Mr. Grodecki have a room? etc. occur more frequently than "does he", "does she". There
is a reason for this.
In Polish while, as you already
know, one very rarely addresses a person by their last
name, it is considered impolite to use pronouns when
speaking of a person in his presence. The same rule
applies when speaking with someone about his spouse,
parents or close (especially elderly) relatives.
In this
case such persons should be referred to as "your wife",
"your father" etc. Here again last names are not used;
however they can be referred to by any academic, military
or professional titles they might have. When speaking
about one's own spouse or relatives only the terms "my
wife", "my father" etc are used. Among closer acquaintances,of course, one can refer to one's wife, husband,
brother etc.by their first names.

5.

The greeting Dziefi dobry! means literally "good day"
and is used at any time of the day except in the evening.
There as a Polish equivalent of "good-evening" and "goodnight" but none for "good-afternoon".

6.

One other point.
Poles greet each other when they first
meet during the day, and, at that time, they frequently
supplement that greeting with a hand shaking. When they
see each other later in the day, they do not repeat the
greeting.
1'35
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HOMEWORK ASSIGNMENT

1.

Auditory - Listening to the recorded Dialogue No. 2.

2.

Speaking - Dialogue No. 2.

3.

Reading.
a)

b)
c)

Generalizations to L. 2.
Explanatory Notes to L. 2.
Area Background, as assigned.

VOCABULARY

Dialogue
1.

Czy pan ma ...?

- Do you have ...?

2.

pok6j

- room

3.

do wynajvcia

-

4.

mam

- I have

5.

mogv

-

6.

zobaczyC

- see

7.

Proszv bardzo.

- Sure.

8.

ile

- how much

9.

na miesi4c

- per month

10.

sto ziotych

- one hundred zlotys

11.

telefon

-

telephone

12.

to

-

right here

13.

na biurku

- on the desk

14.

klucz

- key
36
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Dialogue Adjunct
15.

pan

- you

16.

on

- he

17.

kosztuje

- costs

18.

to

-

this

19.

biurko

-

desk

-

last name

Names of Persons
20.

I
1

I
I
I
1

t_ `-,

Grodecki

I
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PERCEPTION DRILL
Part I - Sound Discrimination Drill
Phonemic contrast:
Step 1.
1.
2.
3.
4.
5.

/z/

-

/i/

Listening and auditory discrimination.

zalam
z4b
zgby'
wozy
,baza

zalam
z4b
zgby
wozy
baza

zalam
z4b
zgby
wozy
baza

-

-

zialam
zi4b
zigby
wozi
bazia

zialam
zi4b
zigby
wozi
bazia

zialam
zi4b
zigby
wozi
bazia

1

Step 2.
1.
2.
3.
4.
5.

Step 3.

Pair No.

1

2
3

4
5

Step 4.
1.
2.
3.
4.
5.

Listening and auditory discrimination°
zalam - zialam
z4b
- zi4b
zgby - zigby
wozy - wozi
baza - bazia

zalam - zialam~'
z4b
- zi4b
zgby --zigby
wozy - wozi
baza - bazia

zalam
z4b
zgby
wozy
baza

zialam
- zi4b
- zigby
- wozi
- bazia
-

Listening and auditory discrimination combined with
checking on an answer sheet.
First word

Second word

zalam
z4b
zgby
wozy
baza

zialam
zi4b
zigby
wozi
bazia

Your choice
zalam
zi4b
zgby
wozi
baza

Listening and production.
zalam
z4b
zgby ....
wozy ....
baza ....

zialam
zi4b
zigby
wozi
bazia

.

zalam - zialam
z4b
- zi4b
zgby - zigby
wozy - wozi
baza - bazia

.
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Phonemic Contrast:
Step 1.
1.
2.
3.
4.
5.

gle

1.
2.
3.
4.
5.

- z1e

Kasia
kosi

1.
2.
3.
4.
5.

Step 4.
gle
sieje
3. --siolo
1.
2.

Kasia
kosi

ile

zieje
ziobo
Kazia
kozi

Listening and auditory discrimination.

gle
ile
sieje - zieje

Pair No.

4.
5.

ile
zieje zieje
- ziobo ziobo
Kazia Kazia
- kozi
kozi

gle

Kasia Kasia Kasia
kosi kosi kosi

Step 3.

c,

g1e

siobo siobo slob()

slob()

-

Listening and auditory discrimination.

sieje sieje sieje

Step 2.

/g/

g1e
- ile
zieje
sieje
siolo
ziobo

ziolo
Kazia
kozi

Kasia
kosi

g1e

sieje
siolo
Kasia
kosi

Kazia
kozi

-

i1e
zieje
ziobo
Kazia
kozi

Listening and auditory discrimination combined with
checking on an answer sheet.
First word

Second word

gle
sieje
siolo

i1e
zieje

ziolo
Kazia
kozi

Kasia
kosi

Your choice

gle
zieje
siolo
Kasia
kozi

Listening and production.
ile see.
zieje
ziolo
Kazia
kozi

gle
sieje
siolo

Kasia
kosi
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Phonemic Contrast:
Step 1.
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

4/

-

Listening and auditory discrimination.

zielony
ziew
zieje
zielny
zial

Step 2.

/i/

zielony
ziew
zieje
zielny
zial

zielony
ziew
zieje
zielny
zial

-

dzielony
dziew
dzieje
dzielny
dzial

dzielony
dziew
dzieje
dzielny
dzial

dzielony
dziew
dzieje
dzielny
dzial

Listening and auditory discrimination.

zielony - dzielony
- dziew
ziew
- dzieje
zieje
dzielny
zielny
- dzial
zial

zielony - dzielony
dziew
ziew
- dzieje
zieje
zielny - dzielny
- dzial
zial

zielony
ziew
zieje
zielny
zial

-

dzielony
dziew
dzieje
dzielny
dzial
Ct.

Step 3.

Listening and auditory discrimination combined with
checking on an answer sheet.

Pair No.

First word

1.
2.
3.
4.
5.

zielony
!

ziew
zieje
zielny
zial

Second word

dzielony
dziew
dzieje
dzielny
dzial

Your choice

zielony
dziew
zieje
zielny
dzial

Step 4.--Listening and production.
1.
2.
3.
4.
5.

zielony
ziew
zieje
zielny ....
zial .

zielony - dzielony
- dziew
ziew
- dzieje
zieje
zielny - dzielny
- dzial
zial

dzielony ...
dziew
dzieje
dzielny
dzial
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Part II - Pronunciation Drill

Initial Clusters

Drill the following clusters:
/s1/
/z1/
/kt/

in utterance:
in utterance:
in utterance:

slychae
zlotych
kto

- Co slychae?
- sto ziotych
Kto to jest?

If time permits, drill clusters found in Lesson 2.
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0. 0

DIALOGUE
Pok6j umeblowany
N.:
C.:

pan Nowak
pan Cichocki

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

N.:

Co slychak?

C.:

Mam juz pok6j.

N.:

0 tak?

C.:

Na ulicy Jasnej.

N.:

Czy ten pok6j jest umeblowany?

C.:

Tak, jest 16iko i kanapa.

N.:

Jaka jest kanapa?

C.:

Kanapa jest zielona.

N.:

A czy lazienka jest duia?

C.:

Nie, lazienka jest mala.

N.:

Czy ten pok6j jest jasny?

C.:

Tak, jest jasny i ma duie okno.

N.:

Ile kosztvjc ten pok6j?

C.:

Sto ziotych na miesi4c.

A gdzie?
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DIALOGUE
Furnished Room
N.:
C.:

Mr. Nowak
Mr. Cichocki

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

N.:

What's new?

C.:

I've got a'room already.

N.:

Is that right?

C.:

On Jasna Street.

N.:

Is this room furnished?

C.:

Yes, there is a bed and a couch.

N.:

What is the couch like?

C.:

The couch is green.

N.:

Is the bathroom large?

C.:

No, the bathroom is small.

N.:

Is this room light?

C.:

Yes, it's light and it has a large
window.

N.:

How much does the room cost?

C.:

One hundred zlotys a month.
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DIALOGUE ADJUNCT

1.

A.: Kto to jest?
B.: To jest pan Grodecki.

2.

A.: Gdzie mieszka pan Grodecki?
B.: On mieszka na Jasnej.
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DIALOGUE ADJUNCT

1.

A.: Who is this?
B.: This is Mr. Grodecki
es,

2.

A.: Where does Mr. Grodecki live?
B.: He lives on Jasna Street.

c
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PATTERN DRILLS
Repetition Drill
Frame 1
Student:

Instructor:

Mam
Mam
Mam
Mam
Mam
Mam
Mam

jui
jui
jui
jui
jui
jui
jui

pok6j.
telefon.
biurko.
klucz.
loiko.
list.
sto ziotych.

Rejoinder Drill
Frame 2
Student:

Instructor:
Cue:

Cue:
Cue:
Cue:

cup:

pokoj
Mam jui ...

Mam jui poks5j.

telefon
Mam jui ...

Mam jui telefon.

biurko
Mam jui ...

Mam jui biurko.

klucz
Mam jui ...

Mam jui klucz

1.A.kn,

Mam jui loiko.

Mam jui ...
Cue:
Cue:

list

Mam jui ...

Mam jui list.

sto ziotych
Mam jui ...

Mam jui sto ziotych.
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Expansion Drill
Frame 3
Instructor:

Student:

Pan
Pan
Pan
Pan
Pan
Pan
Pan

Czy pan
Czy pan
- Czy pan
- Czy pan
- Czy pan
- Czy pan
- Czy pan
tych?

Cichocki ma pok6j.
Cichocki ma telef on.
Cichocki ma biurko.
Cichocki ma klucz.
Cichocki ma 16iko.
Cichocki ma list.
Cichocki ma sto ziotych.

Cichocki ma pok6j?
Cichocki ma telef on?
Cichocki ma biurko?
Cichocki ma klucz?
Cichocki ma 16iko?
Cichocki ma list?
Cichocki ma sto zlo-

Cued Response Drill
Frame 4
Instructor:
Cue:

Cue:
Cue:
Cue:

Cue:
Cue:
Cue:

Student:

Pan Cichocki ma pok6j.
Czy pan Cichocki ma pok6j?

- Tak, pan Cichocki ma poked.

Pan Cichocki ma telefon.
Czy pan Cichocki ma telefon?- Tak, pan Cichocki ma telefon.
Pan Cichocki ma biurko.
Czy pan Cichocki ma biurko? - Tak, pan Cichocki ma biurko.

Pan Cichocki ma klucz.
Czy pan Cichocki ma klucz?

- Tak, pan Cichocki ma klucz.

Pan Cichocki ma 16iko.
Czy pan Cichocki ma 16iko?

- Tak, pan Cichocki ma 16iko.

Pan Cichocki ma list.
Czy pan Cichocki ma list?

- Tak, pan Cichocki ma list.

Pan Cichocki ma sto ziotych.
Czy pan Cichocki ma sto
zlotych?

Tak, pan Cichocki ma sto
ziotych.

Frame 5
Instructor:

Student 1:

Student 2:

Cue;

poked

Czy pan Cichocki ma
pok6j?

Tak, pan Cichocki ma
pokoj.

Cue:

telefon

Czy pan Cichocki ma
telefon?

Talc, pan Cichocki ma
telefon.
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Instructor:

Student 1:

Student 2:

Cue:

biurko

Czy pan Cichocki
ma biurko?

Tak, pan Cichocki
ma biurko.

Cue:

klucz

Czy pan Cichocki
ma klucz?

Tak, pan Cichocki
ma klucz.

Cue:

16iko

Czy pan Cichocki
ma 16iko?

Tak, pan Cichocki
ma 16iko.

Cue:

sto zlotych

Czy pan Cichocki
ma sto zlotych?

Tak, pan Cichocki
ma sto zlotych.

Repetition Drill
Frame 6
Instructor

Student

Cichocki ma pok6j na Jasnej.
Grodecki ma pok6j na Jasnej.
Nowak ma pok6j na Jasnej.

Cued Response Drill
Frame 7

Instructor
Cue:

Cue:

Student

Na Jasnej.
Gdzie Cichocki ma pok6j?

-

Cichocki ma pokoi na Jasnej.

Na Jasnej.
Gdzie Grodecki ma pok6j?

-

Grodecki ma pok6j na Jasnej.

Cue:

Na Jasnej.
Gdzie Nowak ma pok6j?

- Nowak ma pok6j na Jasnej.
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Frame 8
Student:

Instructor:
Cue:

Cichocki.
Kto ma pok6j na Jasnej?

- Cichocki ma pokoj na Jasnej.

Cue:

Grodecki.
Kto ma pokoj na Jasnej?

-

Grodecki ma pokoj na Jasnej.

Cue:

Nowak.
Kto ma pokoj na Jasnej?

- Nowak ma pokoj na Jasnej.

Repetition Drill
Frame 9
Student:

Instructor:

Ten pokoj jest umeblowany.
Ten pokoj jest jasny.
Rejoinder Drill

Frame 10
Instructor:

Student:

Ten pokoj jest ...
Ten pokoj jest ...

- Ten pok6j jest umeblowany.
- Ten pok6j jest jasny.

Repetition Drill
Frame 11
Student:

Instructor:

Czy ten pok6j jest umeblowany?
Tak, jest 16iko i kanapa.
Czy ten pok6j jest jasny?
Tak, jest jasny i ma duke okno.
Jaka jest kanapa?
Kanapa jest zielona.
A czy lazienka jest dua?
Nie, lazienka jest mala.
Ile kosztuje ten pok6j?
Sto zlotych na miesi4c.
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Cued Response Drill
Frame 12
Instructor:
Cue:

Cue:

Student:

tak
Czy ten pokoj jest umeblowany?

tak

Czy jest lako i kanapa?
Cue:
Cue:
Cue:

I

Cue:
Cue:

Tak, ten pokoj jest umeblowany.

Tak, jest lako i kanapa.

zielona
Jaka jest kanapa?
Kanapa jest zielona.
nie
Czy lazienka jest duia?
- Nie, lazienka jest mala.
tak
Czy ten pokoj jest jasny?
Tak, ten pok6j jest jasny.
tak
Czy ten pokoj ma duie okno?
Tak, ten pokoj ma duke okno.
Sto ziotych na miesiac.
Ile kosztuje ten pok6j?
- Sto zlotych na miesi4c.

Frame 13
Cue:

poktij

Co to jest?
Cue:

- To jest pok6j.

lako
Co to jest?

Cue:

Cue:

Cue:

- To jest lotko.

kanapa
Co to jest?

- To jest kanapa.

lazienka
Co to jest?

- To jest lazienka.

biurko
Co to jest?

- To jest biurko.

bb

Cue:
Cue:
Cue:

telefon
Co to jest?

- To jest telefon.

klucz
Co to jest?

- To jest klucz.

list

Co to jest?
Cue:

- To jest list.

okno
Co to jest?

- To jest okno.
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Frame 14
Instructor:
Cue:
Cue:
Cue:

Cue:
Cue:

Cue:
Cue:
Cue:

Cue:

Cue:

Cue:

Student:

To jest pan Grodecki.
Kto to jest?

- To jest pan Grodecki

To jest pan Cichocki.
Kto to jest?

- To jest pan Cichocki.

To jest pan Nowak.
Kto to jest?

- To jest pan Nowak.

Pan Grodecki ma pok6j.
Kto.ma pok6j?

- Pan Grodecki ma pok6j.

Pan Grodecki ma pok6j do
wynajvcia.
Kto ma pok6j do wynajvcia?

-

On ma_ pok6j do wynajvcia.
Kto ma pok6j do wynajvcia?

- On ma pok6j do wynajvcia.

Pok6j jest na ulicy Jasnej.
Gdzie jest pok6j?

-

Pok6j jest na ulicy Jasnej.

-

Pok6j do wynajvcia jest
na ulicy Jasnej.

Pok6j do wynajvcia jest na
ulicy Jasnej.
Co jest na ulicy Jasnej?

-

Pok6j do wynajgcia jest
na ulicy Jasnej.

Pan Grodecki ma pok6j do
wynajvcia na ulicy Jasnej.
Kto ma pok6j do wynajvcia
na ulicy Jasnej?

- Pan Grodecki ma pok6j do
wynajvcia na ulicy Jasnej.

Pan Grodecki ma pok6j do
wynajvcia na ulicy Jasnej.
Gdzie pan Grodecki ma
pok6j do wynajvcia?

- Pan Grodecki ma pok6j do
wynajvcia na ulicy Jasnej.

Pok6j do wynajvcia jest na
ulicy Jasnej.
Gdzie jest pok6j do wynajccia?
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GUIDED CONVfRSATION
Part I

Instructor gives stimuli for conversation.
1.

Dzien dobryl

2.

Dzien dobry panu!

3.

Jak siv pan nazywa?

4.

Jak siv on nazywa?
cartoon)

5.

Kto to jest?

6.

Jak siv on nazywa?

7.

Kto to jest?

8.

Czy Cichocki ma pok6j?

9.

Gdzie Cichocki ma pok6j?

(to another student)

(pointing at Mr. Cichocki on the

(pointing at Mr. Nowak)

(pointing at Mr. Nowak)

10.

Czy Cichocki ma pok6j na ulicy Jasnej?

11.

Czy ten pok6j jest umeblowany?

12.

Gdzie mieszka Cichocki?

13.

Czy jest 162ko i kanapa?

14.

Jaka jest kanapa?

15.

Czy jest lazienka?

16.

Jaka jest lazienka?

17.

Czy ten pok6j jest jasny?

18.

Czy to okno jest duke?

19.

Czy ten pok6j ma duke okno?

20.

Ile ten pok6j kosztuje na miesiqc?

21.

Co kosztuje sto zlotych?

22.

Czy Cichocki ma telef on?
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23.

Gdzie jest telefon?

24.

Dziekuje.

25.

Do widzenia.

26.

Do widzenia panu!

Part II

One student asks other students questions based on the
dialogue.
Part II

Students come in front of tie class in pairs and converse
oil the topic of the dialogue depicted in the wall cartoon.

NARRATION
Pok6j _plena Cichockiego

Pan Cichocki ma pok6j na ulicy Jasncj.
umeblowany.

Ten pok6j jest

Jest tu duie okno, 16iko, kanapa i biurko.

biurku jest telefon.

Lazienka jest mala.

Ten pok6j kosztuje

sto T.lotych na miesiac.

QUESTIONS
1.

Kto ma pok6j na ulicy Jasnej?

2.

Co ma pan Cichocki na ulicy Jasnej?

3.

Gdzie pan Cichocki ma pok6j?

4.

Czy ten pok6j jest umeblowany?

5.

Co tu jest?

6.

Gdzie jest telef on?

(okno, 162ko, kanapa, biurko)
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7.

Co jest na biurku?

Jaka jest lazie_ka?
9.

Ile kosztuje ten pokoj na, miesiqc?

GENERALIZATIONS
Phonological Learning Units
Intonation

There are two principal patterns of intonation:
B.

Rising-Falling Intonatior
Rising Intonation

A.

Rising - Falling Intonation

A.

This pattern is typical of statements, questions employing
interrogatives, for instance: -who, -what, -where, and answers
to any questions.
The speaker says the first part of the sentence with
normal pitch. Near the end (in the next-to-last syllable)
the pitch becomes high on the most stressed syllable of the
last word in the sentence and then abruptly drops below the
normal level. Note that pitch and stress do not conflict.
One generally uses high pitch on a syllable that is stressed
syntactically.
Statements:
Dziefircrtry!

Dzien dobry5;10
Pan Nowak jest w s
Ten pokcij kosztuje

storzr ych.
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Questions and Answers:
(Questions requiring "yes"
or "no" answers are excluded
here)

.

Question:

Gdzie jest pan No ak?

rz

Answer:.
Pan Nowak jest w s
Question:
Gdzie mieszka Grclalcki?

Answer:

Grodecki mieszka naPilnej.
Question:
Jaka jest k4E9pa?
Answer:
Kanapa jest zie1i

a.
P11=.110e

B.

Rising Intonation

Rising intonation is used in questions that can be answered by "yes" or "no". Normal pitch is used in the sentence until the last stressed syllable, where the pitch
drops and then rises, e.g.:
Czy to jest pan No
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2zy_pan Nowak jest w stkoke?

Czy pan Nowak ma list?

EXPLANAIrRY NOTES
1.

In Poland, single 'rooms for single people are provided,
as a ruler furnished. Nevertheless it may happen that a
family, lucky enough to be alloted a bigger apartment,
hasn't enough furniture and or money to furnish all roomr.
In such a case, at the expense of their own comfort and in
order to make a few extra zlotys, they sublet a room unfurnished. Hence, in the dialogue, the question:
"Is
this room furnished?"

2.

Addresses

While in English the house number precedes the name
of the street, which in turn is followed by the word
"street" (55 Washington St.), in Polish the word order is
reversed: word "street", name of the street, home number
(ulica Jasna 100).

HOMEWORK ASSIGNMENTS

1.

Auditory - Listening to the recorded Dialogue No. 3.

2.

Speaking - Dialogue No. 3.

3.

Reading
a)
b)

c)

Generalizations to L. 3.
Explanatory Notes to L. 3.
Area Background, as assigned.
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VOCABULARY

Dialogue
1.

Co slycha6?

- What's new?

2.

juk

- already

3.

0 tak?

- Is that right?

4.

na ulicy Jasnej

- on Jasna Street

5.

umeblowany

-

6.

162kd

- bed

7.

i

- and

8.

kanapa

- couch

9.

Jaka jest kanapa?

- What is the couch like?

10.

zielona

- green

11.

lazienka

- bathroom

12.

duia

- large

13.

mala

-

small

14.

jasny

-

light (as opposite to "dark")

15.

duke

- large

16.

okno

- window

furnished

Dialogue Adjunct
17.

- lives

mieszka
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PERCEPTION DRILL
Part I - Sound Discrimination Drill
/k/

Phonemic contrast:
Step 1.
1.
2.
3.
4.
5.

Step 2.
1.
2.
3.
4.
5.

Step 3.

Pair No.

Listening and auditory discrimination;
kios
kapa
stoku
srolT4

wyka

1.
2.
3.
4.
5.

kios
kapa
stoku
sroki
wyka

kios
kapa
stoku

-

glos

- gapa
stogu
srogi
wyga

sroki-

wyka

glos
gapa
stogu
srogi
wyga

glos
gapa
stogu
srogi
wyga

Listening and auditory discrimination.
kios
kapa
stoku
sroki
wyka

- glos
- gapa
stogu
- srogi
- wyga

kios
kapa
stoku
sroki
wyka

-

gios
gapa
stogu
srogi
wyga

glos
kios
gapakapa
stoku - stogu
srogi
sroki
wyga
wyka

Listening and auditory discrimination combined with
checking on an answer sheet.
First word

Second word

Your choice

kios
kapa
stoku
sroki
wyka

glos
gapa
stogu
srogi
wyga

kios
gapa
stoku
srogi
wyka

1.
2.
3.
4.
5.

Step 4.

/g/

Listening and production

kios
kapa ....
stoku ...
sroki ...
wyka ....

glos
gapa ....
stogu .. .
srogi .. .
wyga ... .

kios
kapa
stoku
sroki
wyka

59

glos
- gapa
- stogu
- srogi
- wyga
-

LESSON 4

Phonemic Contrast:

/c/ - /3/

I

Step 1.
1.
2.
3.
4.
5.

Listening and auditory discrimination.

obraca obraca
lice
lice
rac4
rac4
noce
noce
prace prace

-

obraca
lice
rack,

noce
prace

obradzA
lidze
radz4
nodze
Pradze

obradza
lidze
radz4
nodze
Pradze

obradza
lidze
radz4
nodze
Pradze

Step 2. Listening and auditory discrimination.
1.
2.
3.
4.
5.

obraca - obradza
- lidze
lice
rac4
- radz4
- nodze
noce
prace - Pradze

Step 3.

obraca - obradza
lice
- lidze
- radz4
rac4
noce
- nodze
prace - Pradze

Listening and auditory discrimination combined with
checking on an answer sheet.

Pair No.

First word

Second word

1,
2.
3.
4.
5.

obraca
lice
rac4
noce
prace

obradza
lidze
radz4
nodze
Pradze

Step 4.
1.
2.
3.
4.
5.

Your choice

obraca
lidze
radz4
nodze
Pradze

Listening and production.

obraca
lice
rac4
noce
prace

obraca - obradza
- lidze
lice
rac4
- radz4
- nodze
noce
prace - Pradze

obradza
lidze
radz4
nodze
Pradze

obraca - obradza
lice
- lidze
- radz4
rac4
noce
- nodze
prace - Pradze

'pee
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Phonemic Contrast:
Step 1.
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

cialo
bucik
cien
ocienia
wici

wici

dzialo
budzik
dzien
odzienia
widzi

dzialo
budzik
dzien
odzienia
widzi

Listening and auditory discrimination.

clef'

dziefi

ocienia
wici

odzienia
widzi

dial°
bucik
cien
ocienia
wici

-

dzialo
budzik

-

dziefi

-

odzienia
widzi

cialo
bucik
cien
ocienia
wici

-

dzialo
budzik
dzieE
odzienia
widzi

Listening and auditory discrimination combined with
checking on an answer sheet.
First word

Pair No.

4.
5.

Your choice

Second word

dzialo
budzik

ciaio
bucik
cien
ocienia
wici

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.

bucik
cien
ocienia

dzialo
budzik

Step 4.

45f/

- dzialo
- budzik
- dzien
odzienia
- widzi

dial()

cialo
bucik

Step 3.

-

Listening and auditory discrimination.

dial°
bucik
cien
ocienia
wici

Step 2.

/C/

dial°
budzik
cien
ocienia
widzi

dziefi

odzienia
widzi

Listening and production.

cialo
bucik
cien
ocienia
wici

.

dzialo
budzik
dzien
odzienia
widzi

.

cialo
bucik
cien
ocienia
wici
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budzik
-

dziefi

-

odzienia
widzi
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Part II - Pronunciation Drill
Initial Clusters

Drill the following clusters in the following utterances:

/S I/

/zv/
/gk/

/gj/

slychat
zwykle
szkole
gdzie

- Co slychae?
- jest zwykle
- w szkole
- gdzie

f

[
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DIALOGUE
Na ulicy
C.:
G.:

Cichocki
Grodecki

I.

2.

3.

4.

5.

C.:

Dobry wieczor.

G.:

Dobry wieczor panu.

C.:

Co slycha6 u pana?

G.:

Dzivkujv, nic nowego.

C.:

Czy ma pan zapalki?

G.:

Tak mam, proszv bardzo.

C.:

Mote pan zapali?

G.:

Owszem, dzigkujc bardzo.

C.:

Czy wie pan, gdzie jest jakae
rest aurac ja?

6.

7.

G.:

Tak, to na ulicy Jasnej.

C.:

Czy to jest dobra restauracja?

G.:

Tak, na obiad jest zwykle dobra zupa
i kotlety.

C.:

Dzigkujc panu i do widzenia.

G.:

Proszv bardzo i smacznego.
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1

DIALOGUE

a,

On the Street

C.: Cichocki
G.: Grodecki
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

C.:

Good evening.

G.:

Good evening.

C.:

What's new?

G.:

Nothing new, thank you.

C.:

Do you have matches?

G.:

Yes, here you are.

C.:

Would you care for a cigarette?

G.:

Yes, thank you very much.

C.:

Do you know of any restaurant?

G.:

Yes.
There is one here on Jasna
Street.

C.:

Is it a good restaurant?

G.:

Yes, for dinner there usually is
a good soup and cutlets.

C.:

Thank you and good-bye.

G.:

You are welcome and good appetite.

of
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DIALOGUE ADJUNCT

1.

A.: Czy pan wie, gdzie jest Nowak?
B.: Wiem.

2.

On jest w szko1e.

A.: A czy Cichocki wie, gdzie jest Nowak?
B.: Tak, on

wie.
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DIALOGUE ADJUNCT

1.

2.

A.:

Do you know where Nowak is?

B.:

I do; he is in school.

A.:

And does Cichocki know where Nowak is?

B.:

Yes, he knows.

LESSON 4

PATTERN DRILLS
Repetition Drill
Frame 1
Student:

Instructor:

Dobry wieczorl
Dobry wieczor panu!
Co slychaC u papa?
Mote pan zapali?
Owszem.
Owszem, dziykujy.
Owszem, dziykujy bardzo.
Proszy.
Proszy bardzo.
Smacznegol

o

Frame 2 - Questions
Czy
Czy
Czy
Czy
Czy
Czy
Czy
Czy

ma
ma
ma
ma
ma
ma
ma
ma

pan
pan
pan
pan
pan
pan
pan
pan

zapalki?
list?
klucz?
biurko?
loiko?
sto ziotych?
kotlety?
pok6j?

Rejoinder Drill
Frame 3
Student:

Instructor:
Cue:
Cue:

Cue:
Cue:

zapaiki
Czy ma pan

- Czy ma pan zapalki?

list

Czy ma pan

Czy ma pan list?

klucz
Czy ma pan

- Czy ma pan klucz?

telefon
Czy ma pan

- Czy ma pan telefon?
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Instructor:
Cue:
Cue:

Cue:
Cue:
Cue:

Student:

biurko
Czy ma pan

- Czy ma pan biurko?

loiko
Czy ma pan

- Czy ma pan loiko?

sto ziotych
Czy ma pan ..

- Czy ma pan sto ziotych?

kotlety
Czy ma pan

- Czy ma pan kotlety?

pokoj
Czy ma pan

- Czy ma pan pok6j?

Cued Response Drill
Frame 4
Student:

Instructor:
Cue:

- Owszem, mam.

Owszem, mam.

Czy
Czy
Czy
Czy
Czy
Czy
Czy
Czy
Czy

ma
ma
ma
ma
ma
ma
ma
ma
ma

pan
pan
pan
pan
pan
pan
pan
pan
pan

zapalki?
list?
klucz?
telefon?
biurko?
162ko?
sto ziotych?
kotlety?

-

-

poki5j?

Owszem,
Owszem,
Owszem,
Owszem,
Owszem,
Owszem,
Owszem,
Owszem,
Owszem,

mam.
mam.
mam.
mam.
mam.
mam.
mam.
mam.
mam.

Frame 5
Instructor:
Cue:

zapalki
list
klucz
telefon
biurko
162ko
sto ziotych

Student 2:

Student 1:

Czy ma
Czy ma
Czy ma
Czy ma
Czy ma
Czy ma
Czy ma
tych?

pan
pan
pan
pan
pan
pan
pan

zapalki?
list?
klucz?
telefon?
biurko?
loiko?
sto zlo-
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Owszem,
Owszem,
Owszem,
Owszem,
Owszem,
Owszem,
Owszem,
tych.

mam
mam
mam
mam
mam
mam
mam

zapalki.
list.
klucz.
telefon.
biurko.
162ko.
sto zlo-

d

a

LESSON 4

Instructor:

kotlety
pok6j

Student 1:

Student 2:

Czy ma pan kotlety?
Czy ma pan pok6j?

Owszem, mam kotlety.
Owszem, mam pok6j.

Repetition Drill
Frame 6
Instructor:

Student:

Czy pan wie, gdzie jest
restauracja?
Czy pan wie, gdzie jest list?
Czy pan wie, gdzie jest telef on?
Czy pan wie, gdzie jest pan Cichocki?
Czy pan wie, gdzie jest pan Nowak?
Czy pan vile, gdzie jest-pan Grodecki?
Czy pan wie, gdzie jest Jozef?
Czy pan wie, gdzie jest lazienka?

Rejoinder Drill
Frame 7
Instructor:
Cue:

Cue:

Student:

restauracja
Czy pan wie, gdzie jest
list
Czy pan wie, gdzie jest

Czy pan wie, gdzie jest
restauracja?
Czy pan wie, gdzie jest
list?

C1

Cue:

telefon
Czy pan wie, gdzie jest

C

Cue:

Cue:

pan Cichocki
Czy pan wie, gdzie jest
pan Nowak
.Czy pan wie, gdzie jest
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- Czy pan wie, gdzie jest
telefon?
- Czy pan wie, gdzie jest
pan Cichocki?
- Czy pan wie, gdzie jest
pan Nowak?

LESSON 4
Instructor:
Cue:

Cue:
1

Student:

pan Grodecki
Czy pan wie, gdzie jest ...

J6zef
Czy pan wie, gdzie jest

...

- Czy pan wie, gdzie jest
pan Grodecki?

- Czy pan wie, gdzie jest
JOzef?

Cued Response Drill
Frame 8
Cue:

Owszem, wiem.
Czy pan wie, gdzi e jest
restauracja?

Czy pan wie ,
Czy pan wie ,
Czy pan wie 2
Cichocki?
Czy pan wie ,
Czy pan wie ,
decki?
Czy pan wie ,

- Owszem, wiem.

gdzie jest list?
gdzie jest telefon?
gdzie jest pan

- Owszem, wiem.
- Owszem, wiem.
- Owszem, wiem.

gdzie jest pan Nowak?
gdzie jest pan Gro-

- Owszem, wiem.
- Owszem, wiem.

gdzie jest J6zef?

- Owszem, wiem.

Frame 9
Instructor:

Student 1:

Student 2:

Cue:

restauracja

Czy pan wie, gdzie
jest restauracja?

Owszem, wiem.

Cue:

list

Czy pan wie, gdzie
jest list?

Owszem, wiem.

Cue:

telefon

Czy pan wie, gdzie

Owszem, wiem.

jest telef on?

Cue:

pan Cichocki

Czy pan wie, gdzie
jest pan Cichocki?

Owszem, wiem.

Cue:

pan Nowak

Czy pan wie, gdzie
jest pan Nowak?

Owszem, wiem.

Cue:

pan Grodecki

Czy pan wie, gdzie
jest pan Grodecki?

Owszem, wiem.
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Instructor:

Student 1:

Student 2:

Cue:

Jozef

CE,7 pan wie, gdzie
jest Jozef?

Owszem, wiem.

Cue:

lazienka

Czy pan wie, gdzie
jest lazienka?

Owszem, wiem.

Frame 10

Negative answer is requested.
Cue:

Nie, nie wiem.
Student:

Instructor:

Czy
Czy
Czy
Czy
Czy
Czy
Czy
Czy

pan
pan
pan
pan
pan
pan
pan
pan

wie9
wie,
wie,
wie,
wie,
wie,
wie,
wie,

gdzie
gdzie
gdzie
gdzie
gdzie
gdzie
gdzie
gdzie

jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest

restauracja?
list?
telefon?
pan Cichocki?
pan Nowak?
pan Grodecki?
JOzef?
lazienka?

Nie,
Nie,
Nie,
Nie,
Nie,
Nie,
Nie,
Nie,

nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie

wiem.
wiem.
wiem.
wiem.
wiem.
wiem.
wiem.
wiem.

Frame 11
Instructor:

Student.1:

Student 2:

Cue:

rest4uracja

Czy pan wie, gdzie
jest restauracja?

Nie, nie wiem.

Cue:

list

Czy pan wie, gdzie
jest list?

Nie, nie wiem.

Cue:

telefon

Czy pan wie, gdzie
jest telefon?

Nie, nie wiem.

Cue:

pan Cichocki

Czy pan wie, gdzie
jest pan Cichocki?

Nie, nie wiem.

Cue:

pan Nowak

Czy pan wie, gdzie
jest pan Nowak?

Nie, nie wiem.

Cue:

pan Grodecki

Czy pan wie, gdzie
jest pan Grodecki?

Nie, nie wiem.
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Instructor:

Student 1:

Student 2:

Cue:

JOzef

Czy pan wie, gdzie
jest JOzef?

Nie, nie wiem.

Cue:

lazienka

Czy pan wie, gdzie
jest lazienka?

Nie, nie wiem.

Cued Repetition Drill
Frame 12
Instructor:

Student:

Cue:

Nie, nie wiem, gdzie on jest.
Czy pan wie, gdzie jest pan
- Nie, nie wiem, gdzie on
Cichocki?
jest.

Cue:

Nie, nie wiem, gdzie on jest.
Czy pan wie, gdzie jest pan
Nowak?

Cue:

-

Nie, nie wiem, gdzie on
jest.

Nie, nie wiem, gdzie on jest.
Czy pan wie, gdzie jest
- Nie, nie wiem, gdzie on
JOzef?
jest.

GUIDED CONVERSATION
Part I
Instructor gives stimuli for conversation.
1.

Dobry wieczor!

2.

Dobry wieczor panu!

3.

Kto jest na ulicy?

4.

Czy pan Grodecki ma zapalki?

5.

Kto ma zapalki?

6.

Co ma pan Grodecki?
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7.

Czy pan Grodecki wie, gdzie jest jakag, restauracja?

8.

Kto wie, gdzie jest restauracja?

9.

Gdzie jest restauracja?

10.

Co jest na ulicy Jasnej?

11.

Czy to jest dobra restauracja?

12.

Jaka jest restauracja na ulicy Jasnej?

13.

Co jest zwykle na obiad?

14.

Jaka zupa jest zwykle na obiad?

15.

Czy zupa jest zwykle dobra?

16.

Czy jesL: zupa na obiad?

17.

Czy na obiad jest zupa i kotlety?

18.

Czy pan wie, gdzie jest jakai restauracja?

19.

Czy to jest dobra restauracja?

20.

Co jest zwykle na obiad?

21.

Czy wie pan, co jest zwykle na obiad?

22.

Mote pan zapali?

23.

Czy pan Cichocki ma pok6j?

24.

Czy pan ma pok6j?

25.

Gdzie pan Cichocki ma pok6j?

26.

Czy pan wie, gdzie jest ten pok6j?

27.

Czy w szkole jest telef on?

28.

Czy pan wie, gdzie jest telefon?

(nie, dzickujv)

(w biurze)

Part II - One

One student asks the other students questions based on the
dialogue, generally on known vocabulary.
Part II
Students come in pairs in front of the class and converse
on the topic of the dialogue depicted in the wall cartoon.
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NARRATION
Na

ulicy

To jest pan J6zef Cichocki.
A to jest pan Grodecki.
decki jest na ulicy.

On mieszka na ulicy Jasnej.

Pan Cichocki jest na ulicy i pan Gro-

Jest jui wieczOr.

gdzie jest restauracja.

Pan Cichoki nie wie,

Pan Grodecki wie, gdzie jest zestauTo jest dobra restau-

racja.

Restauracja jest na ulicy Jasnej.

racja.

Na obiad jest zwykle dobra zupa i kotlety.

QUESTIONS
1.

Kto to jest?

2.

Jak siv nazywa ten pan?

3.

Gdzie mieszka pan Cichocki?

4.

Kto mieszka na ulicy Jasnej?

5.

A kto to jest?

6.

Czy to jest pan Grodecki?

7.

Gdzie jest pan Cichocki?

8.

Czy pan Grodecki jest na ulicy?

9.

Czy pan Cichocki wie, gdzie jest restauracja?

10.

Kto wie, gdzie jest restauracja?

11.

Co jest na ulicy Jasnej?

12.

Jaka restauracja jest na ulicy Jasnej?

13.

Co jest zwykle na obiad?

14.

Jaka zupa jest zwykle na obiad?
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GENERALIZATIONS
Phonological Learning Units
Clusters
Both English and Polish languages have consonant clusters.
There are basically two kinds of clusters: initial and final.
English language has 39 combinations of initial consonant clusters. Polish, on the other hand, has as many as 252 possible
initial consonant clusters. Out of this number only 30 clusters are common to Polish and English languages. Your attention has been drawn to the phenomenon of clusters already in
Lesson 1. Each lesson contains special pronunciation drills
on clusters. Only the typically Polish combinations of clusters will be drilled.
In this, Lesson, four initial consonant
clusters have been drilled: /zv /, /slit /gk/, /giY. Out of
these clusters only one has been introduced for the first time
fzv/. The remaining have been drilled for reinforcement purposes.

EXPLANATORY NOTES
It is customary in Poland when one sees a friend eating
or when he mentions that he is about to eat to wish him "goodsmacznego
which you have in
appetite". The Polish word
your dialogue is actually an abbreviation of "I wish you a
tasty meal";
HOMEWORK ASSIGNMENTS
1.

Auditory - Listening to the recorded Dialogue No, 4.

2.

Speaking - Dialogue No. 4.

3.

Reading
a)
b)
c)

Generalizations to L. 4.
Explanatory Notes to L. 4.
Area Background, as assigned.
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VOCABULARY

Dialogue
1.

Dobry wieczorl

- Good evening!

2.

Co slychae u pana?

- What's new with you?

3.

Nic nowego.

- Nothing new.

4.

zapalki

- matches

5.

Proszv bardzo.

- Here you are.

6.

Mote pan zapali?

- Would you care for a
cigarette?

7.

owszem

- yes

8.

bardzo

- very much

9.

Czy pan wie

- Do you know, sir

..?

10.

jakag

- any

11.

restauracja

- restaurant

12.

dobra

- good

13.

na obiad

-

14.

zwykle

- usually

15.

zupa

- soup

16.

kotlety

- cutlets

17.

Smacznego!

- Good appetite!

for dinner

Dialogue Adjunct
18.

wiem

- I know

19.

on wie

- he knows
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PERCEPTION DRILL
Part I.

Sound Discrimination Drill

Phonemic contrast: /p1
Step 1.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

/b'/

Listening and auditory discrimination

pije
piec
pioro
opiera6
kupie

Step 2.

-

pije
piec
pioro
opiera6
kupie

pije
piec
pioro
opiera6
kupie

-

bije
biec
biuro
obiera6
Kubie

bije
biec
biuro
obiera6
Kubie

bije
biec
biuro
obiera6
Kubie

Listening and auditory discrimination.
pije
piec

pije
bije
piec
biec
piOro
- biuro
opiera6
obiera6
Kubie
kupie

- bije
- biec
piciro
- biuro
opiera6 - obiera6
Kubie
kupie

pije
piec
pioro
opiera6kupie

bije
biec
biuro
obieral
Kubie

a

Step 3.

Listening and auditory discrimination combined with
checking on an answer sheet.
First word

Pair No.

pije
piec
pioro
opiera6
kupie

1.
2.
3.
4.
5.

3 f3

Second word

Your choice

bije
biec

pije
biec
pioro
obierak
kupie

bitiro

obieraC
Kubie

V.

Step 4.
le
2.
3.
4.
5.

Listening and production.

pije
piec
piOro
opiera6
kupie

bije
biec
biuro
obiera6
Kubie

.

pije
piec
pioro
opiera6
kupie
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bije
biec
- biuro
obiera6
- Kubie

-
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Phonemic Contrast:
Step 1.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

Listening and auditory discrimination.

rasy
ser
suchy

rasy
ser
suchy
wysuwaC wysuwa6
slota
slota

Step 2.

Pair No.

- razy
- zer
- zuchy
- wyzuwaC
ziota

1.
2.
3.
4.
5.

- razy
- zer
- zuchy
wyzuwa6
ziota

razy
zer
zuchy
wyzuwa6
zlota

razy
zer
zuchy
wyzuwaC
ziota

- razy
- zer
zuchy
wysuwat
wyzuwaC
slota
zlota
rasy
ser
suchy

rasy
ser

razy
zer

suchy
wysueal
slota

zuchy
wyzuwaC
zlota

Listening and auditory discrimination combined with
checking on an answer sheet.
First word

Second word

rasy
ser
suchy
wysuwa6
slota

1.
2.
3.
4.
5.

Step 4.

rasy
ser
suchy
wysuwa6
slota

Listening and auditory discrimination.

rasy
ser
suchy
wysuwaC
slota

Step 3.

/z/

/s/

razy
zer
zuchy
wyzuwal
zlota

Your choice

rasy
zer
zuchy
wyzuwae
zlota

Listening and production.

rasy sell000
.
ser . .
suchy ..... .
wysuwae ....
slota

razy
zer
zuchy
wyzuwat ....
zlota

rasy
ser
suchy
wysuwat
slota
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- razy
- zer
- zuchy
- wyzuwae
- zlota
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Phonemic Contrast:
Step 1.
1.
2.
3.
4.
5.

12.
3.
4.
5.

Pair No.

1.
2.

3.
4.
5.

Step 4.
1.
2.
3.
4.
5.

szary
szaty
szyli
suszka
miesza

szary
szaty
szyli
suszka
miesza

- czary
- czaty
- czyli
- suszka
- miecza

czary
czaty
czyli
suszka
miecza

czary
czaty
czyli
suszka
miecza

Listening and auditory discrimination.

szary
szaty
szyli
suszka
miesza

Step 3.

/C./

Listening and auditory discrimination.

szary
szaty
szyli
suszka
miesza

Step 2.

v,
/s/ -

.
-

czary
czaty
czyli
suczka
miecza

-

szary
szaty
szyli
suszka
miesza

-

czary
czaty
czyli
suczka
miecza

- czary
- czaty
- czyli
- suczka
- miecza

szary
szaty
szyli
suszka
miesza

Listening and auditory discrimination combined with
checking on an answer sheet.
First word

szary
szaty
szyli
suszka
miesza

Second word

Your choice

czary
czaty
czyli
suczka
miecza

szary
czaty
czyli
suczka
miecza

Listening and production.

szary ... czary ...
szaty ... czaty ...
szyli ... czyli ...
suszka .. suczka .,
miesza ...miecza ..

szary
szaty
szyli
suszka
miesza
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Part II - Pronunciation Drill
Initial Clusters

Drill the following clusters in the following utterances:
- slucham
- gdzie

- Slucham panal
- Gdzie jest pan Cichocki?

If time permits drill initial clusters from previous les7
sons.
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DIALOGUE
W restauracji
K.:
C.:

kelner
Cichocki

I.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

K.:

Slucham pana!

C.:

Co jest dzi

K.:

Proszy, to jest jadlospis.

C.:

A co pan radzi?

K.:

Dzig jest dobra zupa i kotlety wieprzowe.

C.:

Jaka zupa?

K.:

Kartoflanka.

C.:

Proszv tylko kotlety z kapust4.

K.:

A co na deser?

C.:

Na deser proszg kawv.

K.:

Co jeszcze?

C.:

Proszg kieliszek w6dki.

K.:

Zaraz podajv.

C.:

Proszg bardzo!

na obiad?

LESSON 5

DIALOGUE
In the Restaurant

K.:
C.:

waiter
Cichocki

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

K.:

Yes, Sir?

C.1

What's for dinner today?

K.:

Here is the menu.

C.:

What would you suggest?

K.:

There is good soup, and pork chops today.

C.:

What kind of soup?

K.:

Potato-soup.

C.;

Just pork chops with cabbage, please.

K.:

And what for dessert?

C.:

For dessert coffee, please.

K.:

What else?

C.:

A glass of vodka, please.

K.:

I will serve it right a way.

C.:

If you please.
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DIALOGUE ADJUNCT

1.

A.: Co je pan Cichocki?

B.: Pan Cichocki je kotlet z kapust4.

2.

A.: A co on pije?
B.: On pije kawc.
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DIALOGUE ADJUNCT

1.

A.: What is Mr. Cichocki eating?

B.: Mr. Cichocki is eating a cutlet with
cabbage.

2.

A.: And what is he drinking?
B.: He is drinking coffee.

.kc
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PATTERN

DRILLS

Repetition Drill
ra

Frame 1
Student:

Instructor:

Slucham pana!
Co jest dzig na obiad?
Tu jest jadlospis.
Jaka zupa?
Proszg tylko kotlet z kapustq.
Co jeszcze?
Zaraz podajg!
Proszg bardzo.

OOOOOOOOOOOO

4

OOOOO 0080

Frame 2
Instructor:

Tu
Tu
Tu
Tu
Tu
Tu
Tu
Tu

jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest

Student:

jadlospis.
obiad.
zupa.
kotlet.
kieliszek wodki.
deser.
dobra zupa.
kartoflanka,

Rejoinder Drill
Frame 3

Instructor:
Cue:
Cue:

Cue:

Student:

obiad
Podajg

Podajg obiad.

kotlet
Podajg

Podajg kotlet.

jadlospis
Podajg

Podajg jadlospis.

deser
Podajg

Podajg deser.

1.1

Cue:
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Frame 3
Instructor:
Cue:

Cue:
Cue:

Student:

telefon
Podajv

Podaj

list
Podajv

Poda.k list.

klucz
Podajv

Podajv klucz.

telefon.

Repetition Drill
Frame 4
Student:

Instructor:

Dzig
Dzig
Dzig
Dzig
Dzig
Dzig

jest
jest
jest
jest
jest
jest

dobra zupa.
kotlet z kapustq.
deser.
kartoflanka.
zupa.
obiad.

Expansion
Frame 5
Instructor:

Student:

Dzig jest dobra zupa.
Dzig jest kotlet z kapust4.

- Czy dzig jest
- Czy dzig jest
z kapust4?
- Czy dzig jest
- Czy dzig jest

Dzig jest deser.
Dzig jest kartoflanka.
Cued Response Drill

dobra zupa?
kotlet
deser?
kartoflanka?

(Affirmative Answer)

Frame 6
Student:

Instructor:
Cue:

Pan Cichocki je obiad.
Czy pan Cichocki je obiad?
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Frame 6
Student:

Instructor:
Cue:

Cue:
Cue:

Cue:

Cue:

Pan Cichocki je kotlet
z kapust4.
Czy pan Cichocki je kotlet
z kapustq?
Pan Cichocki je deser.
Czy pan Cichocki je deser?

Pan Cichocki je kotlety
wieprzowe.
Czy pan Cichocki je kotlety
wieprzowe?
Pan Cichocki pije kawv.
Czy pan Cichocki pije kawv?

Pan Cichocki pije kieliszek
wodki.
Czy pan Cichocki pije kieliszek wodki?

- Tak, pan Cichocki je
kotlet z kapust4.
- Tak, pan Cichocki je
deser.
- Tak, pan Cichocki je
kotlety wieprzowe.
- Tak, pan Cichocki pije
kawv.

- Tak, pan Cichocki pije
kieliszek Nirodki.

Frame 7
Instructor:

Student 1:

Student 2:

Cue:

obiad

Czy pan Cichocki je
obiad?

Tak, pan Cichocki
je obiad.

Cue:

kotlet z
kapustq

Czy pan Cichocki je

kotlet z kapuste

Tak, pan Cichocki
je kotlet z kapustq.

Cue:

deser

Czy pan Cichocki je
deser?

Tak, pan Cichocki
je deser.

Cue:

kotlety
wieprzowe

Czy pan Cichocki je
kotlety wieprzowe?

Tak, pan Cichocki je
kotlety wieprzowe.

Cue:

kawa

Czy pan Cichocki
pije kawc?

Tak, pan Cichocki
pije kawv.

Cue:

kieliszek
wodki

Czy pan Cichocki pije
kieliszek wodki?

Tak, pan Cichocki
pije kieliszek
wodki.
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Repetetion Drill
Frame 8
Instructor:

On
On
On
On
On
On

radzi
radzi
radzi
radzi
radzi
radzi

Student:

kotlety wieprzowe.
kieliszek wOdki.
kotlet z kapust4.
deser.
kawg.
obiad.

O

0

oo

Cued Response Drill
Frame 9
Instructor:

Student 1:

Student 2:

kotlety wieprzowe

Co on radzi?

Kieliszek weidki

Co on radzi?

Kotlet z kapust4

Co on radzi?

deser
kawg
obiad

Co on radzi?
Co on radzi?
Co on radzi?

On radzi kotlety
wieprzowe.
On radzi kieliszek
wodki.
On radzi kotlet
z kapust4.
On radzi deser.
On radzi kawg.
On radzi obiad.

Rejoinder Drill
Frame 10
Instructor:
Cue:

Cue:

Cue:

Cue:

Student:

kotlet z kapustq
Dzig jest na obiad.

Dzig jest na obiad kotlet
z kapust4.

kartoflanka
Dzig jest na obiad

Dzig jest na obiad kartoflanka.

tylko zupa
Dzig jest na obiad

Dzi6 jest na obiad tylko
zupa.

dobra zupa
Dzig jest na obiad

Dzig jest na obiad dobra
zupa.
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Frame 10
Student:

Instructor:

dobra zupa i kotlety
wieprzowe
Dzig jest na obiad

Cue:

Dzig jest na obiad dobra
zupa i kotlety wieprzowe.

tylko kotlet
Dzig jest na obiad

Cue:

Dzig jest na obiad tylko
kotlet.

Repetition Drill
Frame 11
Instructor:

Proszc
Proszc
Proszg
Prosze
ProszQ
Proszg
Proszc

Student:

jadlospis.
obiad.
kotlety wieprzowe.
kotlet z kapustg.

OOOOOOOOOOOOO

deser.
kieliszek wodki.

GUIDED CONVERSATION
Part I

Instructor gives stimuli for conversation.
1.

Co slychah u pana?

2.

Gdzie jest jadlospis?

3.

Co to jest?

4.

Co dzig jest na obiad?

5.

Co pije pan Cichocki na deser?

6.

Jaka zupa jest dzig na obiad?

7.

Kto je kotlet i kapustv?
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8.

Kto pije kawc?

9.

Co je pan Cichocki?

10.

Co pije pan Cichocki?

11.

Kto pije kawv?

12.

Co jeszcze pije pan Cichocki?

13.

Kto pije jeszcze kieliszek wOdki?

14.

Jaka jest kartoflanka?

15.

Czy. pan Cichocki pije kawO

16.

Jaki jest kotlet?

17.

Jaka jest restauracja?

Part II
All students ask one student questions based on the
dialogue, generally on known vocabulary.
Part III

Students come in pairs in front of tne class and converse
on the topic of the dialogue depicted in the wall cartoon.

NARRATION
W restauracji
Na ulicy Jasnej jest mala restauracja.
gdzie to jest.

On ma jadlospis.

dobra kartoflanka i kotlety wieprzowe.
liszek wOdki.

Pan Cichocki wie,

To jest dobra restauracja.

co jest dzig na obiad.

Na obiad dzig jest
Pan Cichocki pije kie-

On je tylko kotlet z kapustq.

chocki pije kawv.

Pan Cichocki wie,

Na deser pan Ci-

On jeszcze nie wie, ile kosztuje obiad.
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QUESTIONS
1.

Gdzie jest restauracja?

2.

Co jest na Jasnej?

3.

Jaka restauracja jest na ulicy Jasnej?

4.

Czy to jest dobra restauracja?

5.

Co wie pan Cichocki?

6.

Czy on wie, gdzie jest restauracja?

7.

Co jeszcze wie pan Cichocki?

8.

Czy on wie, co jest dzig na obiad?

9.

Czy pan Cichocki ma jadlospis?

10.

Co jest dzig na obiad?

11.

Jaka zupa jest dzig na obiad?

12.

Czy kartoflanka jest dobra?

13.

Co pije pan Cichocki?

14.

Ile wodki pije pan Cichocki?

15.

Co je pan Cichocki?

16.

Co pan Cichocki pije?

17.

Czy pan Cichocki wie, ile kosztuje obiad?
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GENERALIZATIONS
Phonological Learning Units
Vowels

Vowels in Polish, as you must have noticed, are of two
types.
They are either oral or nasal vowels. The oral vowels,
as distinct from nasal vowels, are those articulated in the
mouth only. They are:

/i/, /ii, /e/, /a/, /0/, /u/

The nasal vowels are: ie and /4/.

They are the vowels
/e/ and /o/ pronounced with nasalisation. The nasalisation of
a vowel is produced by the lowering of the velum (soft palate)
at the back of the mouth, so that the passage to the nose is
opened and the air escapes through the mouth and through the
nose simultaneously.
Altogether there are eight vowels in Polish and you have
been exposed to all of them already.

EXPLANATORY NOTES
1.

It is customary in Poland before dinner to drink a glass
of vodka as an aperitif. Vodka is served in shot or
liqueur glasses and it is chilled before serving. While
drinking vodka, Poles usually eat some appetizers.

2.

In Poland dinner usually is composed of three dishes.
Usually soup is the first dish, meat and vegetables the
second and dessert the third.

HOMEWORK

ASSIGNMENTS

1.

Auditory - Listening to the recorded Dialogue No. 5.

2.

Speaking - Dialogue No. 5.

3.

Reading
a)
Generalizations to L. 5.
b) Explanatory Notes to L. 5.
c) Area Badkground, as assigned.
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VOCABULARY
Dialogue
1.

Slucham panal

- Yes, sir?

2.

dziA

- today

3.

jadlospis

- menu

4.

Co pan radzi?

- What do you suggest?

5.

kotlety wieprzowe

- pork chops

6.

kartoflanka

- potato soup

7.

proszy

- please

8.

tylko

-

just

9.

kotlet

-

(pork) chop

10.

z kapust4

-

with cabbage

11.

na deser

-

for dessert

12.

proszy kawv

-

coffee please

13.

Co jeszcze?

- What else?

14.

kieliszek w6dki

- glass of vodka

15.

Zaraz podajy.

- I will serve right away.

16.

Proszy bardzo.

-

If you please.

Dialogue Adjunct
17.

je

-

is eating

18.

pije

-

is drinking
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PERCEPTION DRILL
Part I - Sound Discrimination Drill
Phonemic Contrast:
Step 1
1.
2.
3.
4.
5.

/s/

-

/c/

Listening and auditory discrimination.

-

sen
sal
prasa
owies
kos

sen
sal
prasa
owies
kos

sea
sal
prasa
owies
kos

-

cen
cal
praca
owiec
koc

cen
cal

praca
owiec
koc

cen
cal
praca
owiec
koc

Step 2 - Listening and auditory discrimination.
1.
2.
3.
4.
5.

sen
- cen
sal
- cal
prasa - praca
owies - owiec
- koc
kos

Step 3.

First word

3.
4.
5.

sem
sal
prasa
owies

sen
- cen
sal
- cal
prasa - praca
owies - owiec
kos
- koc

Second word

sen
sal
prasa
owies
kos

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.

--cen
- cal
- praca
- owiec
- koc

Listening and auditory discrimination combined with
checking on an answer sheet.

-

Pair No.

Step 4.

sen
sal
prasa
owies
kos

cen

Your choice

cal

sen
cal

praca
owiec

prasa
owiec

koc

kos

Listening and production.
.

cen.

cal
praca
owiec

kos . koc

sen
sal
prasa
owies
kos
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/z/ - 43/

Phonemic Contrast:
Step 1.
1.
2.
3.
4.
5.

I

1

Listening and auditory discrimination.

wozem
wiza
wiazy
uraz4
okaza6

-

wozem
wiza
wiazy
urazq
okaza6

-

wodzem
widza
wladzy
uradz4
okadza6

wodzem
widza
wladzy
uradz4
okadza6

wodzem
widza
wladzy
uradz4
okadza6

Listening and auditory discrimination.

Step 2.
1.
2.
3.
4.
5.

wozem
wiza
wiazy
uraz4
okaza6

wozem
wiza
wlazy
uraz4
okaza6

- wodzem
- widza
wladzy
- uradz
- okadza6

wozem
wiza
wiazy
uraz4
okaza6

wozem
wiza
wiazy
uraz4
okaza6

-

wodzem
widza
wladzy
uradz4
- okadza6

- wodzem
- widza
- wladzy
- uradz4
- okadza6

I

Step 3.

Listening and auditory discrimination combined with
checking on an answer sheet.

I

Pair No.

First word

6.

1.
2.
3.

4.
5.

Your choice

wozem
widza
wladzy
uradz4
okadza6

wodzem
widza
wladzy
uradz4
okadza6

wozem
wiza
wlazy
uraz4
okaza6

1.
2.
3.
4.

Step 4.

Second word

Listening and production.

wozem
wiza
wiazy . ...
urazq . ...
okaza6 ...

wodzem
widza
wladzy. ...
uradz4 ..
okadza6 ..

wozem
wiza
wiazy
uraz4
okaza6
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Phonemic Contrast:
Step 1.
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.

3.
4.
5.

Listening and auditory discrimination.

czy
Czech
czysta
paczy6
piecze

Step 2.

czy
Czech
czysta
paczy6
piecze

czy
Czech
czysta
paczy6
piecze

- trzy
trzech
- trzysta
patrzy6
- Pietrze

First word

1.
2.
3.
4.
5.

czy

1.
2.
3.
-4.

5.

trzy
trzech
trzysta
patrzye
Pietrze

trzy
trzech
trzysta
patrzyC
Pietrze

trzy
trzech
trzysta
patrzy6
Pietrze

czy
Czech
czysta
paczyC
piecze

-

trzy
trzech
trzysta
patrzy6
Pietrze

czy
Czech
czysta
paczy6
piecze

- trzy
- trzech
- trzysta
patrzyC
Pietrze

Listening and auditory discrimination combined with
checking on an answer sheet.

Pair No.

Step 4.

-

'Listening and auditory discrimination.

czy
Czech
czysta
paczyC
piecze

Step 3.

/c/ - Ite/

Second word

Your choice

trzy
trzech
trzysta
patrzyC
Pietrze

czy
trzech
trzysta
patrzy6
piecze

Czech
czysta
paczyC
piecze

Listening and production

czy
trzy
Czech ... trzech
czysta
trzysta
paczyC ...patrzy6
piecze
Pietrze

czy
Czech
czysta
paczy6
piecze
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- trzy
- trzech
- trzysta
- patrzy6
Pietrze
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Part II - Pronunciation Drill
Initial Clusters

Drill the following clusters in the following utterances:

/sky
/sl

/zV
/ti/

/spy
/dv.

sklepie
sluiy6
zlotych
trzy
sprzedaje
dwie

- Pan Cichocki jest w sklepie.
- Czym mogy sluiye?
- Dwadzieficia ziotych.
- Proszv trzy olOwki.

- Ekspedient sprzedaje diugopisy.
- Trosz, dwie paczki.
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LESSON 6
DIALOGUE
W skiepie
B.:
C.:

ekspedient
Cichocki
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

E.:

Czym mogc panu sluty6?

C.:

Czy ma pan diugopisy?

E.:

Owszem, mam duty wybOr.

C.:

Proszv pokazae.

E.:

Proszv, tu jest czarny, a tu czerwony..

C.:

Proszv jeden czerwony i jeden czarny.

E.:

Co jeszcze?

C.:

Proszv trzy czarne 016wki.

E.:

Mam dobry papier listowy.

C.:

Ile kosztuje paczka?

E.:

DwadzieAcia ziotych.

C.:

Proszv dwie paczki.

E.:

Proszv bardzo, razem sto ziotych.

C.:

Do widzenia.
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DIALOGUE
In the Store
S.:
C.:

salesman
Cichocki

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

S.:

May I help you?

C.:

Do you have ball-point pens?

S.:

Yes, I have a large selection.

C.:

Please show it to me.

S.

Here is a black one and here is a red one.

C.:

One red and one black please,

S.:

What else?

C.:

Three black pencils, please.

S.:

I have good writing paper.

C.:

How much does a package cost?

S.:

Twenty zlotys.

C.:

Two packages, please.

S.:

Here you are.
zlotys.

C.:

Good-bye.
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DIALOGUE ADJUNCT

1.

A.: Kto jest w sklepie?
B.: W sklepie jest klient.

2.

A.: Czy ekspedient ma diugopisy?
B.: Tak, on ma duty wybor towaru.
IPP

3.

A.: Co sprzedaje ekspedient?
B.: Ekspedient sprzedaje diugopisy.

4.

A.: Kto kupuje dlugopisy?
B.: Klient kupuje dlugopisy.
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DIALOGUE ADJUNCT

1.

2.

3.

4.

A.:

Who is in the store?

B.:

A customer is in the store.

A.:

Does the salesman have ball-point pens?

B.:

Yes, he has a large selection of merchandise.

A.:

What is the salesman selling?

B.:

He is selling ball-point pens.

S.:

Who is buying the ball-point pens?

B.:

A customer is buying the ball-point pens.

LESSON 6
PATTERN DRILLS
Repetition Drill
Frame 1
Instructor:

Student:

Czym mogg panu spliye?
Czy ma pan diugopisy?
Mam duty wybor.
Proszv pokazah.
Tu jest czarny olowek.
Tu jest czerwony olowek.
Proszc trzy olowki.
Mam papier listowy.
Proszg dwie paczki.
Ile kosztuje paczka?
Razem sto ziotych.

OOOOO 00 OOOOOOOO 0000

Frame 2
Instructor:

Tu
Tu
Tu
Tu
Tu
Tu
Tu
Tu
Tu
Tu

jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest

Student:

duty wybor.
czarny olowek.
czerwony olowek.
jeden czarny olowek.
jeden czerwony olOwek.
papier listowy.
dobry papier listowy.
paczka.
dwadziegcia ziotych.
sto ziotych.

Frame 3
Instructor:

Mam
Mam
Mam
Mam
Mam
Mam
Mam
Mam

Student:

diugopisy.
duty wybOr. towaru.
dwadziegcia ziotych.
czarny olOwek.
jeden czerwony olowek.
papier listowy.
sto ziotych.
razem sto ziotych.

OOOOOOOOOO
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Instructor:

Student:

Mam dwie paczki.
Mam trzy olOwki.
Mam dobry olOwek.

0

Expansion Drill
Frame 4
Instructor:

Student:

Mam diugopisy.
Mam duiy wybOr towaru.

Czy pan ma
Czy pan ma
waru?
Czy pan ma
Czy pan ma
wek?
Czy pan ma
Czy pan ma
Czy pan ma
Czy pan ma
Czy pan ma
Czy pan ma
ziotych?
Czy pan ma
listowy?

Mam czarny olowek.
Mam czerwony olOwek.

Mam
Mam
Mam
Mam
Mam
Mam

biurko.
list.
trzy olOwki.
trzy paczki.
sto ziotych.
dwadziegcia ziotych.

Mam dobry papier listowy.

diugopisy?
duty wybOr to-

czarny olOwek?
czerwony 016biurko?
list?
trzy olowki?
trzy paczki?
sto ziotych?
dwadziegcia

dobry papier

Cued Response Drill
Frame 5
Student:

Instructor:
Cue:

owszem
Czy ma pan d lugopisy?
Czy ma pan czarny olOwek?
Czy ma pan czerwony ol5wek?

- Owszem, mam diugopisy.
- Owszem, mam czarny olOwek.
Owszem, mam czerwony o16wek.

Czy ma pan trzy olOwki?
Czy ma pan papier listowy?

Owszem, mam trzy olOweki.
- Owszem, mam papier listoWY.

Czy ma pan duty wybOr towaru?- Owszem, mam duty wyb6r towaru.

ru?

- Owszem, mam dwadziegcia
ziotych.
- Owszem, mam biurko.

Czy ma pan dwadziegcia
ziotych?
Czy ma pan biurko?
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Frame 6
Instructor:

trzy ol6Wki

Cue:

Student 1:

Student 2:

Czy ma pan trzy
olowki?

Tak, mam trzy olow-

Czy ma pan sto zlotych?

Tak, mam sto z o.
tych.

ki.

Cue:

sto zlotych

Cue:

papier listo- Czy ma pan papier
listowy?
WY

Tak, mam papier listowy.

Cue:

czarny o16wek

Czy ma pan czarny
o lowek?

Tak, mam czarny o16wek.

trzy paczki

Czy ma pan trzy pact-

Tak, mam trzy paczki.

Cue:

ki?

czerwony
olowek

Czy ma pan czerwony
o lowek?

Tak, mam czerwony
ca6wek.

Cue:

biurko

Czy ma pan biurko?

Tak, mam biurko.

Cue:

zapalki

Czy ma pan zapalki?

Tak, mam zapalki.

Cue:

klucz

Czy ma pan klucz?

Tak, mam klucz.

Cue:

Repetition Drill
Frame 7
Instructor:

Proszg
Proszg
Proszg
Proszg
Proszg
Proszg
Proszg

pokaza6
pokaza6
pokaza6
pokaza6
pokaza6
pokaza6
pokaza6

Student:

diugopisy.
papier listowy.
olowki.
czarny olowek.
czerwony olowek.
list.
jadlospis.

* OOOOOOOOOO

OOOOOO

Rejoinder Drill
Frame 8
Instructor:
Cue:

Student:

pok6j
Proszg pokazaE

Proszg pokazae pok6j.
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Instructor:
Cue:
Cue:
Cue:
Cue:

Cue:
Cue:

klucz
Proszg

Student:

- Proszg pokazaC klucz.

pokazaC ...

list

Proszv pokazaC ...

- Proszg pokazat list.

biurko
Proszc pokazaa ...

-

Proszg pokazaE biurko.

dobry papier listowy
Proszv pokazat ...

-

Proszv pokazaC dobry papier
listowy.

Prosze pokazaC ...

-

Proszg pckazaC 16iko.

jeden olowek
Proszv pokazaC ...

- Proszg pokazae jeden olowek.

l&ko

Repetition Drill
Frame 9
Student:

Instructor:

Ile
Ile
Ile
Ile
Ile
Ile

kosztuje
kosztuje
kosztuje
kosztuje
kosztuje
kosztuje

papier listowy?
jeden olowek?
paczka?
jeden list?
kotlet z kapust4?
kieliszek w6dki?

Cued Response Drill

Frame 10

el

Student:

Instructor:

czerwony olowek

-

kanapa
zupa
tylko kotlet
dobry obiad

-
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Ile kosztuje
wek?
Ile kosztuje
Ile kosztuje
Ile kosztuje
Ile kosztuje

czerwony o16-

kanapa?
zupa?
tylko kotlet?
dobry obiad?
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Instructor:

Student:

biurko
162ko
papier listowy
deser

-

Cued Response Drill

Ile
Ile
Ile
Ile

kosztuje
kosztuje
kosztuje
kosztuje

biurko?
162ko?
papier listowy?
deser?

(Affirmative Answer)

Frame 11
Instructor:
Cue:

Cue:

Cue:
Cue:

Cue:

Cue:

Cue:

Student:

Ten krawat kosztuje sto
ziotych.
Czy ten krawat kosztuje
sto ziotych?

Tak, ten krawat kosztuje
sto ziotych.

Ten kotlet kosztuje dwadziegcia ziotych.
Czy ten kotlet kosztuje
dwadziegcia ziotych?
Ten obiad jest dobry.
Czy ten obiad jest dobry?
Ten olowek jest czarny.
Czy ten olowek jest czarny?

Ten czerwony olOwek jest
dobry.
Czy ten czerwony olowek
jest dobry?

-

Tak, ten kotlet kosztuje
dwadziegcia ziotych.
Tak, ten obiad jest dobry.

Tak, ten olowek jest czarny.

Tak, ten czerwony olowek
jest dobry.

Ten klucz kosztuje dwadziegcia ziotych.
Czy ten klucz kosztuje
dwadziegcia ziotych?

- Tak, ten klucz kosztuje
dwadziegcia ziotych.

Ten papier listowy jest
dobry.
Czy ten papier listowy
jest dobry?

- Tek, ten papier listowy
jest dobry.
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Repetition Drill
Frame 12
Instructor:

Razem
Razem
Razem
Razem
Razem

Student:

sto zlotych.
dwadzieLcia ziotych.
dwie paczki.
trzy olOwki.
trzy diugopisy.

GUIDED CONVERSATION
Part I

Instructor gives stimuli for conversation.
1.

Czy ekspedient jest w sklepie?

2.

Kto jest w sklepie?

3.

Jak on siv nazywa?

4.

Czy pan Cichocki jest w sklepie?

5.

Gdzie jest pan Cichocki?

6.

Kto jest w sklepie?

7.

Czy ekspedient ma diugopisy?

8.

Kto ma diugopisy?

9.

Kto ma duty wybor towaru?

10.

Co ma ekspedient?

11.

Czy jeden jest czarny i jeden czerwony?

12.

Czy ekspedient ma olowki?

13.

Kto ma olowki?

14.

Czy pan Cichocki ma diugopisy?

15.

Czy pan Cichocki ma trzy olowki?
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16.

Kto ma trzy olOwki?

17.

Czy ekspedient ma dobry papier listowy?

18.

Kto ma dobry papier listowy?

19.

Ile kosztuje paczka?

20.

Co kosztuje dwadzie6cia zlotych?

21.

Czy pan Cichocki ma dwie paczki?

22.

Kto ma dwie paczki?

23.

Ile to kosztuje razem?

24.

Co kosztuje razem sto zlotych?

Part II

One student asks the other students questions based on the
dialogue, generally on known vocabulary.
Part III
Students come in pairs in front of the class and converse
on the topic of the dialogue depicted in the wall cartoon.

NARRATION
W sklepie

W sklepie jest ekspedient i klient.
chocki.

Klient nazywa sig Ci-

Ekspedient sprzedaje a klient kupuje.

duiy wybor towaru.
pier listowy.

Ekspedient ma

Pan Cichocki kupuje diugopisy, olowki i pa-

W sklepie jest duke okno i biurko.

telefon.

113

Na biurku jest

LESSON 6

QUESTIONS
1.

Kto jest w sklepie?

2.

Gdzie jest ekspedient?

3.

Czy klient jest w sklepie?

4.

Jak sig nazywa klient?

5.

Czy ekspedient sprzedaje diugopisy?

6.

Czy pan Cichocki kupuje diugopisy?

7.

Kto ma' duty wybor towaru?

8.

Czy pan Cichocki kupuje tylko diugopisy?

9.

Co on jeszcze kupuje?

-4

10.

Kto kupuje diugopisy, olowki i papier listowy?

11.

Gdzie jest duke okno i biurko?

12.

Co jest w sklepie?

13.

Co jest na biurku?

14.

Gdzie jest telefon?
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GENERALIZATIONS
Phonological Learning Units
Vowels vs.

Consonants

While vowels are continuant sounds that involve no closure,
friction or contact of the tongue or lips, and their production
and quality is characterized chiefly by tongue position, by the
size and shape of the resonator, and shape of lips a,s well as
the vibration of the vocal cords, the consonants - on the other
hand - are produced by restricting the outward flow of breath
through the oral or nasal cavities in various ways. Some consonants are made by closing off or restricting the air flow
at different places - the lips, the teeth, the gums, or the
roof of the mouth; some are made by changing the way of closing
off or restricting the air flow - thickening the tongue, curling it upwards, letting its tip protrude just between the teeth
or rest against the ridge above the upper teeth. Depending on
whether the vocal cords are vibrating or not during the articulation of certain consonants, we distinguish between voiced
and unvoiced consonants. As far as the vowels are concerned,
only voiced vowels exist both in Polish and English language.
While the system of Polish vowels is relatively simple,
the system of Polish consonants is varied and rich. It is
the consonants in Polish which usually present the most problems
to an English speaking student learning Polish.
Clusters

In this lesson we have two initial clusters /ski/ and
/spi/. These clusters consist of three consonants each. Although these clusters never occur in English, they are common
in Polish.

EXPLANATORY

NOTES

In addition to the government stores, there are still some
privately owned stores the number of which becomes less each
year, because of growing taxation and difficulties in obtaining
supplies. They sell Polish merchandise hard to get in the
government stores and also
used and aew articles which come
in parcels from abroad, especially from the United States.
As a rule service in these stores is much better than in
the government stores, where the sales personnel are rather
indifferent toward the customers because their salary must be
paid to them anyhow. This fact is a source of many interesting
and entertaining stories az well as of complaints.
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HOMEWORK ASSIGNMENTS

1.

Auditory - Listening to the recorded Dialogue No. 6.

2.

Speaking - Dialogue No. 6

3.

Reading
a)
b)
c)

Generalizations to L. 6.
E*planatory Notes to L. 6.
Area Background, as assigned.

LESSON 6
VOCABULARY
Dialogue
1.

dlugopisy

-

2.

duty

- large

3.

wybor

-

4.

pokaza6

- to show

5.

czarny

- black

6.

czerwony

- red

7.

jeden

- one

8.

trzy

- three

9.

olowki

-

10.

dobry

- good

11.

papier listowy

-

12.

paczka

- package

13.

dwadzieicia

- twenty

14.

dwie

- two

15.

paczki

- packages

16.

razem

- altogether

ball-point pens

selection

pencils

writing paper

Dialogue Adjunct
17.

w sklepie

-

18.

klient

- customer

19.

ekspedient

- salesman

20.

wybor towaru

- selection of merchandise

21.

sprzedaje

- is selling

22.

kupuje

-
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in the store

is buying

LESSON 7
PERCEPTION DRILL

Part I.- Sound Discrimination Drill
Phonemic Contrast:
Step 1.
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

mala
mody

mala
mody

mot ac

mot ac

mot ac

zmq6
po mary

zin46

zm46
po mary

po mary

Step 3.

-

First word

1.
2.
3.
4.
5.

mala
mody

1.
2.
3.
4.
5.

- miala
- miody
- miotat
zmi46
- po miary

miala
miody
miotaC
zmiqE
po miary

miala
miody
miotat
zmi46
po miary

- miala
- miody
- miotaC
- zmi4C

mala
mody
mota6
zm4C

- miala
- miody
mot a6
- miota6
- zmi46
zmq6
po mary - po miary

mala
mody

po mary - po mialy2y

Listening and auditory discrimination combined with
checking on an answ'r sheet.

Pair No.

Step 4.

Al/

Listening and auditory discrimination.

miala
miody
mat ac
- miota6
zm46
- zmi46
po mary - po miary

mala
mody

-

Listening and auditory discrimination.

mala
mody

Step 2.

/m/

mot ac

zm46
po mary

Second word

miala
miody
miota6
zmiq6
po miary

Your choice
mala
miody
mot ac
I

zmiq6
po miary

Listening and production

mala .... miala ....

mody ....miody ...
mota6 ... miotaC ...
zi46 .... zrni46 .0..
po mary . po miary ..

mala
mody
mot ac

zm46
po mary
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Phonemic Contrast
Step 1.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

5.

paki
poki
prawo
zapory
lupa

baki
buki
brawo
zabory
luba

paki
poki
prawo
zapory
lupa

baki
buki
- brawo
- zabory
- luba
-

baki
buki
brawo
zabory
luba

baki
buki
brawo
zabory
luba

paki
poki
prawo
zapory
lupa

- baki
buki
- brawo
- zabory
- luba

baki
paki
buki
poki
prawo - brawo
zapory - zabory
- luba
lupa

Listening and auditory discrimination combined with
checking on an answer sheet.
First word

Pair No.

Second word

paki
poki
prawo
zapory
lupa

1.
2.
3.
4.
5.

Step 4.

/b/

Listening and auditory discrimination.

paki
poki
prawo
zapory
lupa

Step 3.

-

Listening and auditory discrimination.

paki
poki
prawo
zapory
lupa

Step 2.

/p/

Your choice
paki
buki
bravo
zapory
luba

baki
buki
brawo
zabory
luba

Listening and production.

1.

paki

3.
4.
5.

prawo
zapory
lupa

2 poki.

a

baki
buki
brawo .
zabory .
luba

paki
poki
prawo
zapory
lupa
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Phonemic Contrast /t/
Step 1.
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

to
tok
koty
wota
wota
potomka potomka

Step 3.

Pair No.

1.
2.
3.
4.
5.

Step 4.
1.
2.
3.
4.
5.

to
tok

koty
wota
potomka

-

do
dok
kody
woda
podomka

do

do

dok
kody
woda
podomka

dok
kody
woda
podomka

Listening and auditory discrimination.

koty
wota
potomka to
tok

/d/

Listening and auditory discrimination.

to
tok
koty

Step 2.

-

do
dok
kody
woda
podomka

koty
wota
potomka to
tok

do
dok
kody
woda
podomka

to
tok

koty
wota
potomka -

do
dok
kody
woda
podomka

Listening and auditory discrimination combined with
checking on an answer sheet.
First word

Second word

do
dok
kody
woda
podomka

to
tok

koty
wota
potomka

to
dok

kody
wota
potomka

Listening and production.

do
dok
koty Q000 kody
woda
wota
podomka
potomka
to
tok

to
tok

.

do
-

dok
kody

koty
wota
WO,
potomka - podomka
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Your choice
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Part II - Pronunciation Drill
Initial Clusters

Drill the following clusters:

/sl/

At/
/Z1/

sluky6
kto
ziotych

Czym mogg sluty6?
Kto to jest?
Sto ziotych.

If time permits drill clusters found in Lesson 6.
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LESSON 7

DIALOGUE
W Palistwowym Domu Towarowym
(PDT)
E.:
C.:

ekspedient
Cichocki
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

E.:

Czym mogg panu sluty6?

C.:

Widzv, le pan ma nowe krawaty.

E.:

Tak, ktory siv panu podoba?

C.:

Ile kosztuje ten czerwony?

E.:

Ten czerwony kosztuje dwadziegcia zlotych.

C.:

A ile kosztuje to koszula?

E.:

Ta koszula kosztuje sto ziotych.

C.:

Proszv tyiko ten krawat.

E.:

Proszv bardzo.

C.:

Niel dzivkujc.

E.:

Proszg powiedzie6 kolegom, le mamy nowe
krawaty.

C.:

Dobrze.

E.:

Do widzenia panu!

123

Mole skarpetki?

Do widzenia!

LESSON 7
DIALOGUE

Lana211121222artment Store
S.:
C.:

salesman
Cichocki

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

S.:

May I help you, Sir?

C.:

I see you have new neckties.

S.:

Yes, which one do you like?

C.:

How much does this red one cost?

S.:

This red one costs twenty zlotys.

C.:

And how much does this shirt cost?

S.:

This shirt costs one hundred zlotys.

C.:

Just the necktie, please.

S.:

Here it is.
socks?

C.:

No, thank you.

S.:

Please tell your colleagues that we have
new neckties.

C.:

All right, Good -bye!

S.:

Good-bye, Sir!
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Maybe you would like some
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DIALOGUE ADJUNCT

1.

2.

A.:

Kto to jest?

B.:

To jest moj kolega.

A.:

Proszc powiedzieC koledze,
ie marry nowe krawaty.

3.

4.

B.:

Dobrze.

A.:

Co pokazuje ekspedient?

B.:

Ekspedient pokazuje krawaty.

A.:

Ktory krawat podoba sig panu Cichockiemu?

B.:

Panu Cichockiemu podoba sic tylko jeden
krawat, ten czerwony.

LESSON '7

i

DIALOGUE ADJUNCT

I

1.

A.: Who is this?
B.: This is my colleague.

2.

A.: Please tell your colleague
neckties.

we have new

B.: All right.

3.

A.: What is the salesman showing?
B.: The salesman is showing neckties.

4.

A.: Which necktie does Mr. Cichocki like?
B.: Mr. Cichocki likes only one necktie,
the red one.

1
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}

PATTERN DRILLS
Repetition Drill
Frame 1
Student:

Instructor:

Widzy, le pan am nowe krawaty.
Ktory sly panu podoba?
Ile kosztuje to koszula?
Ta, koszula kosztuje sto ziotych.
Proszy tylko ten krawat.
Mote skarpetki.
Niel dziykujy.
Proszy powiedzie6 kolegom.
Frame 2
Student:

Instructor:

Widzy, le pan ma nowe krawaty.
Widzy, to pan ma sto zlJtych.
Widzy, ze pan ma. dlugopisy.
Widzy, ze pan ma duty wybOr
towaru.
Widzy, le pan ma dobry papier
listowy.
Widzy, ie dzig jest kotlet
z kapust4.
Widzy, ze dzig jest tylko kartoflanka.
Widzy, le dzig na obiad jest
zupa i kotlety.

0

Frame 3
Student:

Instructor:

Widzy
Widzy
Widzy
Widzy
Widzy
Widzy
Widzy
Widzy

olowek.
czarny olowek.
olowki.
krawat.
czerwony krawat.
nowe krawaty.
papier listowy.
biurko.

Ir
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Student:

Instructor:

Widzc
Widzy
Widzv
Widzv
Widzy

klucz.
list.
sto ziotych.
dwadziegcia ziotych.
dwie paczki.

00

Rejoinder Drill
Frame 4
0

Student:

Instructor:
Cue:

dobry obiad
Widzc, le dzig

-

000

Widzc, 2e dzig jest dobry
obiad.

Cue:

Cue:

Cue a

kotlet z kapustq
Widzc, le dzig jest ...

-

Widzy, le dzig jest kotlet
z kapust4.

deser.
Widzy, le dzig jest

-

Widzy, 2e dzig jest deser.

kartoflanka
Widzy, le dzig jest

-

Widzc, le dzig jest kartoflanka.

Cue:

duly wybor
Widzy, ie dzig jest ... - Widzv, ae dzig jest duly wybOr.

Cue:

zupa i kotlety na obiad
Widzy, le dzLg jest ...

-

Widzy, le dzig jest zupa i
kotlety na obiad.

Frame 5
Student:

Instructor:
Cue:

Cue:

Cue:

dobra kanapa.
Widzy, le to jest

-

Widzc, le to jest dobra kanapa.

dobra restauracja
Widze, le to jest ...v

-

Widzy, le to jest dobra
restauracja.

duie 162ko
Widzy, le to jest

-

Widzc, le to jest duke lolko.

n

1,
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Instructor:
Cue:
Cue

I

Cue:

Cue:

Student:

mpla lazienka
Widzv, ie to jest ...

Widzc, ze to jest mala lazienka.

due biurko
Widzy, ze to jest

-

Widzv, ze to jest duke biurko.

umeblowany pak6j
Widzy, 2e to jest .0.

-

Widzy, ze to jest umeblowany
pok6j.

Frame 6
Instructor:
Cue:

Cue:

Cue:
Cue:

Cue:
Cue:

Student:

pok6j du wynajvcia
%adze, ze pan ma

Widzy, ie pan ma pokoj do
wynajvcia.

jasny pokoj
Widzy, 2e pan ma

Widzv, le pan ma jasny pok6j.

telefon
Widzy, 2e pan ma ...

-

Widzy, ze pan ma telefon.

klucz na biurku
Widzy, to pan ma

-

Widzy, ze pan ma klucz na
biurku.

Duly pokoj
Widzv, to pan ma ...

-

Widzy, ze pan ma duty pok45j.

Widzy, 2e pan ma ...

-

Widzv, le pan ma tylko dwadziegcia ziotych.

duty wybOr
Widzy, ie pan ma

-

Widzy, ze pan ma duty wybOr.

tylko dwadzieicia zlo4Pych.

Cue:
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Repetition Drill
Frame 7
Instructor:

Student:

Czy moj kolega sig panu podoba?
Czy ten krawat sig panu podoba?
Czy ten pok6j sig panu podoba?
Czy ta koszula sig panu podoba?
Czy ta restauracja sig panu
podoba?
Czy to biurko sig panu podoba?
Czy ten wybOr sig panu podoba?
Cued Response Drill (Affirmative answer)
Frame 8
Instructor:

Student 1:

Student 2:

umeblowany pok6j

Czy ten umeblowany pok6j sig
panu podoba?

Tak,

czerwony krawat

Czy ten czerwony krawat sig
panu podoba?

Tak,

papier listowy

Czy ten papier listowy sig
panu podoba?

Tak,

list

Czy ten list sig panu podoba?

Tak,

zielona kanapa

Czy ta zielona kanapa sig panu
podoba?

Tak,

duke 16iko

Czy to 16iko sig panu podoba?

Tak,

moj kolega

Czy moj kolega sig panu podoba?

Tak,

moj wybOr

Czy moj wybor sig panu podoba?

Tak,

Repetition Drill
Frame 9
Instructor:

Student:

Proszg powiedzieE koledze,
ie PDT ma nowe krawaty.
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Student:

Instructor:

Proszv powiedziee koledze,
ie PDT ma duty wybOr.

OOOOOOOO OOOOO

Proszv powiedziee koledze,
ie PDT ma skarpetki.

OOOOO

Proszv powiedzieC koledze,
2e mam umeblowaor pok6j.
Prosze powiedzie6 kolegom,
ie to restauracja jest dobra.
Proszg powiedzie6 kolegom,
le mam tylko papier listowy.

OOOOOOOOOO

Proszv powiedzieE kolegom, ie
mam tylko dwadzieAcia zlotych.

OOOOO

0

OOOOOOOO

Rejoinder Drill
Frame 10
Student:

Instructor:
Cue:

dziA jest dobry thiad
Proszv powiedzieE kole- - Proszv powiedzieE koledze, ie
dze, 2e
dziA jest dobry obiad.

Cue:

dziA jest kartoflanka
Proszv powiedzie6 koledze, ie

- Proszv powiedzieE koledze, 2e
dziA jest kartoflanka.

dziA jest duty wybor
Proszv powiedzie6 koledze, 2e

- Proszv powiedzieE koledze, 2e
dziA jest duty wybOr.

Cue:

Cue:

mamy dwie paczki
Proszv powriedzieE koledze, ie

Cue:

dziA PDT ma diugopisy
Proszv powiedzieC kolegom, ie

-

Pr&szv powledzieE koledze, 2e
mamy dwie paczki.

- Proszv powiedzie6 kolegom, 2e
dziA PDT ma diugopisy.
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Instructor:
Cue:

Student:

dzig mamy dobry deser
Proszg powiedzie6
kolegom, 2e

- Proszg powiedzie6 kolegom, ze
dzig mamy dobry deser.
.1

Cue:

dzig mamy kotlety
wieprzowe
Prcszc powiedzie6 kolegom, 2e

- Proszg powiedzie6 kolegom, 2e
dzig mamy kotlety wieprzowe.

Repetition Drill
Frame 11
Instructor:

Student:

Mam czarny i czerwony olowek.
KtOry sig panu podoba?
Mam czerwony i zielony krawat.
KtOry sig panu podoba?
Mam nowe krawaty.
KtOry sig panu podoba?

O 000000004,0 OOOOOOOOOO

Mara tu nowe olowki.

. .

. . . .

. . . . . . .

. . . . O

Ktory sig panu podoba?
Mam tu nowe dlugopisy.
KtOry sig panu podoba?

O 000. OOOOOOOOOO 0000.8

Tu jest jeden pokoj i tu
jest jeden pok6j.
Ktory sig panu podoba?

O OO
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GUIDED CONVERSATION
Part I - Instructor provides stimuli for conversation.
1.

Kto ma nowe krawaty?

2.

Co ma ekspedient?

3.

Czy ekspedient ma nowe krawaty?

4.

Czy ekspedient ma czerwony krawat?

5.

Czy ekspedient ma czarny krawat?

6.

Czy ekspedient ma jasny krawat?

7.

Kto ma czerwony krawat?

8.

Ile kosztuje ten czerwony krawat?

9.

Co kosztuje dwadzieicia ziotych?

10.

Ile kosztuje ta koszula?

11.

Co kosztuje sto ziotych?

12.

Czy pan Cichocki wie, ile kosztuje koszula?

13.

Kto wie, ile kosztuje koszula?

14.

Czy ekspedient ma skarpetki?

15.

Co ma ekspedient?

16.

Czy ekspedient ma duty wybor towaru?

17.

Czy pan wie, ile kosztuje ta koszula?

18.

Co kosztuje sto ziotych?

19.

Czy pan wie, ile kosztuje ten czerwony krawat?

20.

Co kosztuje dwadzieicia ziotych?

21.

Proszv pokaza6 krawat.

22.

Proszg pokaza6
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23.

Ile kosztuje jeden krawat?

24.

Czy pan wie, ie ekspedient ma skarpetki?

25.

Czy to jest kolega?

26.

Kto to jest?

27.

Proszg powiedzie6 koledze, 2e mamy nowe krawaty.

28.

Proszg powiedzie6 kolegom, 2e mamy papier listowy.

29.

Proszg powiedziek kolegom, ie pan ma czarny krawat.

30.

Proszg powiedzie6 panu A., 2e mamy nowe olowki.

Part II
One student asks the other students questions based on
the dialogue, generally on known vocabulary.

Part III
Students come in pairs in front of the class and converse
on the topic of the dialogue depicted in the wall cartoon.
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NARRATION

W PDT
To jest PDT.

Tu jest ekspedient, a tu jest klient.
PDT ma dzii nowe krawaty.

jest pan Cichocki.
r;

kazuje krawaty i skarpetki.
jest czarny.

To

Ekspedient po-

Ten krawat jest czerwony, a ten

Panu Cichockiemu podoba sig tylko jeden krawat,

C

ten czerwony.

On kosztuje dwadzieAcia ziotych.

A tu jest zie-

lona koszula.

Ta koszula kosztuje sto ziotych.

Zielona ko-

szula nie podoba sig panu Cichockiemu.

On kupuje tylko krawat.

QUESTIONS
1.

Co to jest?

2.

Kto tu jest?

3.

Czy to jest pan Cichocki?

4.

Kto to jest?

5.

Gdzie jest pan Cichocki?

6.

Czy PDT ma dziL nowe krawaty?

7.

Co dzii ma PDT?

8.

Kto pokazuje krawaty?

9.

Co pokazuje ekspedient?

(PDT)

10.

Czy ten krawat jest czerwony?

11.

Czy ten krawat jest czarny?

12.

Ktory krawat podoba sig panu Cichockiemu?

13.

Ile kosztuje ten czerwony krawat?
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14.

Czy pan wie, ile kosztuje ten czarny krawat?

15.

Kt6ry krawat kosztuje dwadzieacia ziotych?

16.

Jaka to jest koszula?

17.

Ile kosztuje to zielona koszula?

18.

Czy zielona koszula podoba sic panu Cichockiemu?

19.

Jaka koszula nie podoba siv panu Cichockiemu?

20.

Co kupuje pan Cichocki?

LESSON 7

.

GENERALIZATIONS
Phonological Learning Units
The consonant `j/

The division into vowels and consonants is primarily a
matter of convenience; there is no sharp line between the two:
For example, the /j/ of Polish /jest /, which is to be read
YEH-st, is articulated with the tongue humped up so close to
the roof of the mouth that friction is produced as the breath
stream flows through the narrow opening.

°

Voiced versus unvoiced consonants

4

r,-

Voiced and unvoicol consonants can be detected by putting
the thumb and the forefinger on the Adam's apple, behind which
the vocal cords are located, and then pronounce alternately the
/v/ of "veal" and the /f/ of "feel": /vvv/
ifff/ - /vvv/ /fff/. You will find that the articulation of the vocal organs
in the mouth is identical for both sounds but that /N is accompanied by a loud buzzing and vibration whereas fi is not.
This vibration and buzzing, called voice, is produced by the
vibration of the vocal cords:
the cords are held together, but
held loosely, enough so that the breath stream sets them in
vibration as it flows out. Consonants articulated with simultaneous vibration of the vocal cords are called voiced, those
without it are called voiceless.
Since /v/ and /f/ are articulated identically except that /v/ is accompanied by voice and
/f/ is not, they are a voiced-voiceless pair. Notice that not
all of the listed consonants have their voiceless or voiced correspondents. Below is a list of Polish voiced-voiceless pairs
of consonants:
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TABLE OP POLISH CONSONANTS
VOICELESS VS. VOICED
voiced

voiceless

example:

example:

/b/ /bar3o/

/p/ /tan/
us

0
U)

/p'/ /jadloskis/

urko/

/d/

/k/ /pokuj/

/g/ /moat/

/c/

Aso/

/3/

/bar3o/

di

get/

/zobaii6/

8e111/

obst ruents

/f/

/jest/

>11

/s/

+a

/A/ Affiria/

u

/v/ /kaya/
/4/ /do 313enal

/telefon/

°//if ilia/

0

orl

Aziobri/

/t/ /telefon/

/z/

/i/ /laienk a/

g/

/pro4/

I4

/h/

/sto z tot

/sto ziotih/

ih/

r

/Ea/

/Meg qc/
/kanapa/
s
sonorants
/rie/

Ale/
lb u rko/

semi-consonants

i

-

.

/iest/

-

ilaienka/
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Grammatical Learning Units
The sentence "I see that you have new neckties," may be
rephrased, "I see you have new neckties," the word "that"
being omitted and no change in meaning occurs in English.
Another example: "Please tell your colleagues that we have
new neckties" may be changed to "Please tell your colleagues
we have new neckties." Please notice that the Polish word
"zheh" which is equivalent to the word "that" is consistently
used in the Polish sentence.

EXPLANATORY NOTES
PDT are initials which stand for "State Department Store",
This abbreviation is one of many which came about in connection with the economic revolution, that is with general nationalization of private business.
All 'department stores in Poland are state owned.
The Ministry of Domestic Trade supervises and directs all
domestic trade, plans investment policy in the field of marketing, regulates supply and consumption, organizes the trade
network, and controls its operation.
It also acts as an umpire between individual trade enterprises, fixes prices for
goods (except those whose price is fixed by the Council of
Ministers), and determines the margin of gross profits to be
made at different levels of the trading system.
The distribution of consumer goods is determined by the
Ministry on the basis of quarterly quotas alloted to each province.

The volume and price of goods as well as the timing and
direction of their distribution are all centrally determined.
Central planning of trade is supported by regional planning
at the provincial and district level. Plans for wholesale
trade and activities of large department stores are made centrally.
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HOMEWORK ASSIGNMENTS

1.

Auditory - Listening to the "recorded Dialogue to. 7.

2.

Speaking - Dialogue No. 7.

3.

Reading
a)
b)

c)

Generalizations to L. 7.
Explanatory Notes to L. 7.
Area Background, as assigned.

LESSON 7
VOCABULARY
Dialogue
1.

widzv

- T see

2.

te

- that

3.

nowe

- new

4.

krawaty

- neckties

5.

ktory

- which

6.

Ktory sig panu podoba?

-

Which one do you like?

7.

ten

-

this

8.

to

- this

9.

koszula

- shirt

10.

mote

- maybe

12.

skarpetki

- socks

13.

powiedziee

- to tell

14.

Proszg powiedzie6 kolegom.

- Please tell your
colleagues.

15.

marry

16.

dobrze

we have
- all right

Dialogue Adjunct
17.

kolega

- colleague

18.

Proszc powiedzie6 koledze.

- Please tell your
colleague.

19.

pokazuje

-

20.

Krawat podoba siv panu Cichockiemu.

- Mr. Cichocki likes
the necktie.
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PERCEPTION DRILL
Part I.

Sound Discrimination Drill

Phonemic contrast:
Step 1.
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

perz
pyta
pasek' pasek
zapory zapory
zapal zapal

perz
pyta
pasek
zapory
zapal

- pierz
piyta
- piasek
- zapiory
- zapial

pierz
piyta
piasek
zapiory
zapial

-

pierz
piyta
piasek
zapiory
zapial

Listening and auditory discrimination.

perz
pyta
pasek
zapory
zapal

Step 3.

/PT/

Listening and auditory discrimination.

perz
pyta

Step 2.

/p/

- pierz
- piyta
- piasek
- zapiory
- zapial

perz
pyta
pasek
zapory
zapal

-

pierz
piyta
piasek
zapiory
zapial

perz
Into,

pasek
zapory
zapal

-

pierz
piyta
piasek
zapiory
zapial

Listening and auditory discrimination combined with
checking on an answer sheet.
First word

Pair No.

Second word

perz
pyta
pasek
zapory
zapal

1.
2.

3.
4.
5.

Your choice

pierz
piyta

perz
piyta
piasek
zapiory

..

piasek
zapiory
zapial

zapal.
I

Step 4.
1.
2.
3.

4.
5.

Listening and production.

perz
pyta
pasek ....
zapory ...
zapal ....

pierz .....
piyta
piasek
zapiory
zapial

perz
pyta
pasek
zapory
zapal
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Phonemic contrast /C/ - /6/
Listening and auditory discrimination.

Step 1.
1.
2.
3.
4.
5.

cggi
grace
lec
prac
wiece

Step 2.
1.
2.
3.
4.
5.

cggi
grace
lec
prac
wiece

- ciggi
- gracie
- lee,
- pra6

- wiecie

First word.

wiecie

ciggi
gracie
le6
prat
wiecie

ciggi
gracie
le6
pra6
wiecie

- ciggi
- gracie
- le6
- pra6
- wiecie

cggi
grace
lec
prac
wiece

ciggi
gracie

-

lee

prae
wiecie

Second word

Your choice

ciggi
gracie

cggi
gracie
le6
prac
wiecie

le6
pray;

wiecie

Listening and production.

cggi.. ciggi
grace. gracie
lec

le6
pra6

cggi
grace
lec
prac
wiece

cggi
grace
lec
prac
wiece

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

ciggi
gracie

Listening and auditory discrimination combined with
checking on an answer sheet.

Pair No.

Step 4.

-

Listening and auditory discrimination.

cggi
grace
lec
prac
wiece

Step 3.

cggi
grace
lec
prac
wiece

..

le6

prac . pra6
wiece.-wiecie

cggi
grace
lec
prac
wiece

- ciggi
- gracie
- le6
--pra6
- wiecie
I
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Phonemic contrast /b/
Step 1.
1.
2.
3.
4.
5.

bez
burka
baba
oberek
Araba

- bies
- biurka
- babia
- obierek
- Arabia

Pair No.

bies
- biurka
-

- babia
- obierek
- Arabia

First word

bez
burka
baba
oberek
Araba

bies
biurka
babia
- obierek
- Arabia

-

Second word

bies
biurka
babia
obierek
Arabia

bez
burka
baba
oberek
Araba

- bies
- biurka
- babia
- obierek
- Arabia

Step 4.

Your choice

bies
biurka
babia
obierek
Arabia

bez
burka
baba
oberek
Araba

1.
2.
3.
4.
5.

bez
burka
babia
oberek
Arabia

Listening and production.

bez
burka ...
baba ....
oberek ..
Araba ...

bez
burka
baba
oberek
Araba

bies
biurka
babia
obierek
Arabia
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bies
biurka
babia
obierek
Arabia

Listening and auditory discrimination combined with
checking on an answer sheet.

Step 3.

...

baz
burka
baba
oberek
Araba

Listening and auditory discrimination.

bez
burka
baba
oberek
Araba

1.
2.
3.
4.
5.

/b'/

Listening and auditory discrimination.

bez
burka
baba
oberek
Araba

Step 2.
1.
2.
3.
4.
5.

-

bies
- biurka
- babia
- obierek
- Arabia
-

... - ...
... - ...
000

".

... ... -

00
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Part II - Pronunciation Drill

Initial Clusters

Drill the following clusters in the following utterances:

/al

trzydziegai

- Mam trzydziebci lat.

Att/

cztery

- na ulicy Jasnej cztery

/gf,/

gdzie

- Gdzie pan mieszka?

At/

kto

A kto to jest?
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DIALOGUE
W biurze zatrudniefi
U.:
C.:

urzgdniczka
Cichocki

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

U.:

Proszg wypeiniC ten formularz.

C.:

Czy mote mi pani pom6c?

U.:

Dobrze.

C.:

Nazywam sig Cichocki.

U.:

Jak panu na imig?

C.:

Na imig mi J6zef.

U.:

Ile pan ma lat?

C.:

Mam trzydziegci lat.

U.:

Gdzie pan mieszka?

C.:

Mieszkam na ulicy Jasnej cztery.

U.:

Jaki zawod pan ma?

C.:

Jestem mechanikiem.

U.:

Proszg to podpisae.

C.:

Dobrze i dzigkujg pani.
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Jak sig pan nazywa?

LESSON 8

DIALOGUE
In the Employment Office
Cl.:
C.:

woman clerk
Cichocki

1.

3.

4.

1

5.

6.

Cl.:

Would you fill out this form, please.

C.:

Can you help me?

Cl.:

All right.

C.:'

My last name is chee-KHOH-is -kee.

Cl.:

What is your first name?

C.:

My first name is Y00-zef.

Cl.:

How old are you?

C.:

I'm thirty years old.

What is your last name?

;Cl.:

Where do you live?

C.:

I'm living at four., YAH -snah Street.

Cl.:

What is your occupation?

C.:

I'm a mechanic.

Cl.:

Would you sign here, please.

C.:

All right and thank you, mam.

4.1

7.

6 C\
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DIALOGUE ADJUNCT

I

1.

A.: Czy pan Cichocki jest w biurze zatrudniefi?
B.: Tak, on jest w biurie zatrudnien.

2.

A.: A kto to jest?
B. : To jest urzvdniczka.

3.

A.: Kto nie ma jeszcze pracy?
B.: Pan Cichocki nie ma jeszcze pracy.

4.

A.: Czy urzydniczka mote pm& panu Cichockiemu?

B.: Tak, ona mote pm& panu Cichockiemu.
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DIALOGUE ADJUNCT

1.

A.: Is Mr.

Cichocki in the employment office?

B.: Yes, he is in the employment office.

2.

A.: And who is this?
B.: This is a woman clerk.

3.

A.: Who does not have work yet?

.
0

B.: Mr. Cichocki does not have work yet.
4

4.

A.: Can the woman clerk help Mr. Cichocki?
B.: Yes, she can help Mr. Cichocki.
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PATTERN DRILLS
Repetition Drill
Frame 1
Instructor:

Student:

Proszv wypelniE ten formularz.
Czy mote mi pan pomoc?
Jakipanu.na imig?
Na imiv mi Jozef.

O OOOOOOO 00000000000

Trzydziefici lat.

O
O
O
O
O

Mieszkam na ulicy Jasnej.
Proszv to podpisae.
Jak siv pan nazywa?
Nazywam siv Cichocki.

O 0000000000000000.0
O 00 OOOOO 00 OOOOO 0000

000000 OOOOOO 00000
0 OOOOOOOOOO 0000000
0 OOOOOOOOOOOO 00000
000000 OOOOOOO 00000
0 OOOOOOOOO 00000000

Frame 2
O 000000000000 OOOOO 0
Kto mote mi pomic?
Co mote mi pomoc?
Czy pan mote mi pomoc?
O
Czy pani mote mi pomoc?
OOOOOOOOOOOO
Czy ona mole mi pomoc?
OOOO
Czy ten kolega mole mi pomoc?
Czy pan Nowak mote mi pomic?
OOOOOOOOO
Czy pan Cichocki mote mi pom6c? . OOOOO

Frame 3
Ile
Ile
Ile
Ile
Ile
Ile
Ile

kosztuje
kosztuje
kosztuje
kosztuje
kosztuje
kosztuje
kosztuje

Oe OOOOOOOOOO 00

ten olowek?
ten pok6j?
ten kotlet?
ten krawat?
ta kanapa?
zupa?
to biurko?

e0"
O OOOO

OOOOO

O 000000000000 OOOOO 0
O 00 OOOOOO 0000000000

O 000000000000000000

Rejoinder Drill

Frame 4

C

Instructor:

Student:

Cue: ,kartoflanka
Ile kosztuje

- Ile kosztuje kartoflanka?
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Instructor:
Cue:
Cue:

Student:

tylko deser
Ile kosztuje

- Ile kosztuje tylko deser?

czerwony olowek
Ile kosztuje

- Ile kosztuje czerwony o16wek?

Cue:

Cue:

Cue:

Cue:

koszula
Ile kosztuje 00..

- Ile kosztuje koszula?

dobry papier
Ile kosztuje

- Ile kosztuje dobry papier?

tylko kotlet z kapust4
Ile kosztuje

- Ile kosztuje tylko kotlet
z kapust4?

dobry obiad
Ile kosztuje

- Ile kosztuje dobry obiad?

Frame 5
Cue:
Cue:

ten pan
Jak sig nazywa

Jak sig nazywa ten pan?

ta restauracja
Jak sig nazywa

Jak sig nazywa ta restauracja?

Cue:
Cue:
Cue:

ta zupa
Jak sig nazywa

- Jak sig nazywa ta zupa?

ten kolega
Jak sig nazywa

- Jak sig nazywa ten kolega?

ta urzgdniczka
Jak sig nazywa

- Jak sig nazywa ta urzgdnic zka?

Cue:

ten formularz
Jak sig nazywa

- Jak sig nazywa ten formularz?
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Repetition Drill

Frame 6
Instructor:

Ile
Ile
Ile
Ile
Ile
Ile
Ile
Hie
Ile

Student:

pan ma lat?
pani ma lat?
lat ma pan Cichocki?
lat ma. pan Nowak?
lat ma ten pan?
lat ma ta pani?
lat ma ta urzvdniczka?
lat ma ta kanapa?
lat ma to biurko?

O OOOOO

O 000000000000
O 000000000000
O 000000000000
O 000000000000

Expansion Drill
Frame 7

Student:

Instructor:

Pan Nowak ma dmadziegcia lat.
Pan Cichocki ma trzydziegci lat.
J6zef ma tylko dwadziegcia lat.
Ta kanapa ma sto lat.
Ta restauracja ma sto lat.
To biurko ma trzydziegci lat.
To 162ko ma dmadziegcia lat.
Ona ma tylko trzydziegci lat.

4

Repetition Drill
Frame 8
Instructor:

Student:

Gdzie
Gdzie
Gdzie
Gdzie
Gezie
Gdzie
Gdzie
Gdzie
Gdzie
Gdzie

O 0004100000000

mieszka pan Cichocki?
mieszka ta urzcdniczka?
mieszka ta pani?
mieszka ten pan?
mieszka J6zef?
mieszka pan Nowak?
pan mieszka?
pani mieszka?
on mieszka?
ona mieszka?

an
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u6

Frame 9
Instructor:

Student:

Jaki zawod pan ma?
Jaki zawcid pani ma?
Jaki zawcid ma Jcizef?

Jaki zawcid
Jaki zawcid
Jaki zawcid
Jaki zawcid
Jaki-zawcid
Jaki zawcid

ma pan Cichocki?
ma pan Nowak?
ma pan Grodecki?
on ma?
ona ma?
ma kolega?

OOOOOOOOOO

0

Cued11EmalEes (Affirmative answer)
Frame 10
Instructor:

Student:
.2

Cue:

Cue:
Cue:
Cue:

Mieszkam na ulicy Jasnej.
Czy pan mieszka na ulicy
Jasnej?
Jestem mechanikiem.
Czy pan jest mechanikiem?

- Tak, mieszkam na ulicy
Jasnej.
Tak, jestem mechanikiem.

Na imic mi JOzef.
Czy panu na imic Jozef?

- Tak, na imic mi Jemef.

Mogc pani pomoc?
Czy moie pan mi pom6c?

- Tak, mogc pani pomOc.

Cue:

Mogc wypelni6 ten formularz.
Czy mote pan wypelniC ten
- Tak, mogc wypelni6 ten
formularz?
formularz.

Cue:

Nazywam sic Cichocki.
Czy pan nazywa sic Cichocki?

Cue:
Cue:

Tak, nazywam sic Cichocki.

Mam dobry zaw6d.
Czy pan ma dobry zawcid?

- Tak, mam dobry zaw6d.

Proszc tu podpisa6.
Czy tu podpisa6?

- Tak, proszc tu podpisa6.
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Frame 11
Instructor:

Student 1:

Student 2:

Cichocki

Czy pan Cichocki ma
dobry zaw6d?

Tak, pan Cichocki ma
dobry zaw6d.

kolega

Czy kolega ma dobry'
zaw6d?

Tak, kolega ma dobry
zaw6d.

pan Nowak

Czy pan Nowak ma dobry
zaw6d?

Tak, pan Nowak ma dobry
zaw6d.

on

Czy on ma dobry zaw6d?

Tak, on ma dobry zaw6d.

JOzef

Czy JOzef ma dobry
zaw6d?

Tak, J6zef ma dobry
zaw6d.

Ten pan

Czy ten pan ma dobry
zaw6d?

Tak, ten pan ma dobry
zaw6d.

Repetition Drill
Frame 12
Instructor:

Student:

Nazywam sic Cichocki.
Na imic mi JOzef.
Mam trzydzieaci lat.
Jestem mechanikiem.
Kolega jest mechanikiem.
Kolega jest w biurze.
Mam formularz.
Mogc wypelni6 formularz.
Mogc podpisa6 formularz.

OOOOOOOOO

GUIDED CONVERSATION
Part I

Instructor gives stimuli for conversation..
1.

Gdzie jest pan Cichocki?

2.

Kto. jest w biurze zatrudnien?
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3.

Kto ma formularz?

4.

Co ma pan Cichocki?

5.

Czy urzgdniczka mote pomdc wypelni6 formularz?

6.

Kto mote pm& wypelniC formularz?

7.

Jak sig pan nazywa?

8.

Ile lat ma pan Cichocki?

9.

Czy pan Cichocki ma trzydzieLci lat?

10.

Ile pan ma lat?

11.

Kto ma dwadzieicia lat?

12.

Kto ma trzydzieici lat?

13.

Gdzie mieszka pan Cichocki?

14.

Kto mieszka na ulicy Jasnej?

15.

Czy pan Cichocki jest mechanikiem?

16.

Czy pan wie, gdzie mieszka pan Cichocki?
zr

17.

Kto jest mechanikiem?

18.

Jaki zawod ma pan Cichocki?

19.

Czy pan jest mechanikiem?

20.

Proszg powiedzieC koledze, gdzie mieszka pan Cichocki.

21.

Proszg powiedzie6 kolegom, jak sig pan nazywa.

22.

Proszg powiedzie6 kolegom, jak panu na imig.

23.

Czy pan Cichocki wie, gdzie podpisa6 formularz?

24.

Czy urzgdniczka wie, gdzie podpisa6 formularz?

25.

Kto wie, gdzie podpisaC formularz?

Part II

One'student asks the other students questions based on the
dialogue, generally on known vocabulary.
156

LESSON C

Part III

Students come in pairs in front of the class and converse
on the topic of the dialogue depicted in the wall cartoon.

NARRATION

W biurze zatrudnien
Pan Cichocki jest w biurze zatrudnien.
ko on i urzvdniczka.

Dzig pan Cichocki ma jasny krawat.

tu mala kanapa i duke okno.
male biurko.

W biurze jest tyl-

Pokoj jest jasny.

Na biurku jest telefon i

Jest

Urzvdniczka ma

iakaL paczka.

Urzcd-

niczka pije kawv.
Pan Cichocki ma jui pok6j.

Jest to pokoj umeblowany, kto-

ry kosztuje sto zlotych na miesiqc.
Jasnej cztery.

Ten pokoj jest na ulicy

Pan Cichocki jui ma klucz i mote powiedzie6, ze

tu mieszka.

Pan Cichocki nie ma jeszcze pracy.
larz.

Urzcdniczka ma formu-

Ona radzi panu Cichockiemu zaraz wypelni6 ten formularz.

Ona mote pool& panu Cichockiemu wypelni6 ten formularz.

Panu

Cichockiemu jest na imiv Jozef.

Pan Ci-

On ma trzydzieici lat.

chocki ma dobry zaw6d - jest on mechanikiem.

QUESTIONS
1.

Gdzie jest pan Cichocki?

2.

Kto jest w biurze zatrudniefi?

3.

Czy tylko pan Cichocki jest w biurze zatrudnien?

4.

Jaki krawat ma dzig Cichocki?
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5.

Jaka kanapa jest w biurze?

6.

Czy w biurze jest duke okno?

7.

Jaki jest pok6j?

8.

Czy urzydniczka ma male biurko?

9.

Kto ma male biurko?

10.

Co jest na biurku?

11.

Czy tylko telefon jest na biurku?

12.

Co pije urzydniczka?

13.

Czy on ma jui pok6j?

14.

Jaki pok6j ma pan Cichocki?

15.

Ile ten pok6j kosztuje na miesi4c?

16.

Gdzie jest ten pok6j?

17.

Gdzie mieszka pan Cichocki?

18.

Kto nie ma jeszcze pracy?

19.

Kto ma formularz?

20.

Co urzydniczka radzi panu Cichockiemu?

21.

Kto mote pom6c panu Cichockiemu wypelniC formularz?

22.

Jak panu Cichockiemu na imi0

23.

Ile on ma lat?

24.

Jaki on ma zaw6d?

25.

Kto jest mechanikiem?

r

us,

-k-
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GENERALIZATIONS
Phonological Learning Units
Clusters
Two new initiate consonantal clusters appear in this lesThese clusters are transson. They are: /ts/ and /Et/.
Begin with the sound "t" and then
"t-sh" and "Ich-t".
cribed:
In case of "ch-t", begin with
make a rapid transition to "sh".
the sound of "ch" and then make a rapid transition to "t".

Grammatical Learning Units
Formal Address

When addressing a lady, the word pani is used which
is the equivalent of the English "you", often accompanied by
"ma'am" or "madam".

EXPLANATORY NOTES
Employment

The government has control over the distribution and use
of the labor force through its State Employment Offices.
In the early postwar years the economy was able to use
a great deal of unskilled labor, but Polish industry now has
all of that kind of labor it can absorb and suffers from a
severe shortage of skilled and educated workers. Unskilled
labor still, however, pours into the cities from the countryThe inability of the economy to absorb these unskilled
side.
migrants has contributed to the serious unemployment in urban
centers.
In a situation which includes critical shortages of
skilled man-power, and large-scale unemployment, improvement
in vocational training would bring reasonably quick returns.

LESSON 8

HOMEWORK ASSIGNMENTS

1.

Auditory - Listening to the recorded Dialogue No. 8.

2.

Speaking

3.

Reading.
a)
b)
c)

-Dialogue No. 8.

Generalizations to L. b.
Explanatory Notes to L. 8.
Area Background, as assigned.

LESSON 8
VOCABULARY

Dialogue
1.

wypelniE

- to fill out

2.

formularz

- form

3.

Czy moie pi pani pom6c?

- Can you help me?

4.

pani

- you

5.

Nazywam sic

- My last name is ...

6.

Jak panu na

- What's your first name?

7.

Na imic mi

- My first name is ...

8.

Ile pan ma lat?

- How old are you?

9.

Mam trzydzieaci lat.

- I am thirty years old.

10.

mieszkam

- I live

11.

cztery

-

12.

jaki

- what

13.

zaw6d

- profession

14.

jestem

- I am

15.

jestem mechanikiem

- I am a mechanic

16.

podpisa6

- to sign

four

Dialogue Adjunct
17.

w biurze zatrudnien

- in the employment" Office

18.

urzgdniczka

- woman clerk

19.

Pan Cichocki nie ma pracy.

- Mr. Cichocki does not have
work.

20.

ona

- she
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PERCEPTION DRILL
Part I - Sound Discrimination Drill

A'/

Phonemic contrast:
Step 1.
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

gracz
czapa
bicze
boczek
lecz

grae
- ciapa
- bicie
- bociek
- lee
-

First word
gracz
czapa
bicze
boczek
lecz

1.
2.
3.

4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

-

grad

- ciapa
- bicie
- bociek
-

lee

grad
ciapa
bicie
bociek
lee

grad
ciapa
bicie
bociek
led

gracz
czapa
bicze
boczek
lecz

grad

-

ciapa
bicie
bociek

-

led

gracz
czapa
bicze
boczek
lecz

-

grad
ciapa
bicie
bociek
led

Listening and auditory discrimination combined with
checking on an answer sheet.

Pair No.

Step 4.

gracz
czapa
bicze
boczek
lecz

Listening and auditory discrimination.

gracz
czapa
bicze
boczek
lecz

Step 3.

/e/

Listening and auditory discrimination.

gracz
czapa
bicze
boczek
lecz

Step 2.

-

Second word
grad
ciapa
bicie
bociek
led

Your choice
gracz
ciapa
bicie
boczek
led

Listening and production.

gracz .0.
czapa ...
bicze ...
boczek ..

grad ...
ciapa ..,
bicie ..
bociek .

lecz .... lee ...

gracz
czapa
bicze
boczek
lecz
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grad
- ciapa
- bicie
- bociek
- lee

-

...

MI

""
MI

IMO

to
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Phonemic contrast:

Step 1.
1.
2.
3.
4.
5.

Sara
Serb
kos
nos
kasa

Step 2.
1.
2.
3.
4.
5.

Sara
Serb
kos
nos
kasa

Step 3.

Pair No.

/s/

/g/

-

Listening and auditory discrimination.
siara
- sierp
- kog
- no
- Kasia

Sara
Serb
kos
nos
kasa

Sara
Serb
kos
nos
kasa

-

siara
sierp
kog
no
Kasia

siara
sierp
kog
no
Kasia

Listening and auditory discrimination.
siara
- sierp
- kog
- no
- Kasia
-

Sara
Serb
kos
nos
kasa

siara
sierp
kog
- no
- Kasia

Sara
Serb
kos
nos
kasa

-

siara
sierp
kog
- no
- Kasia
-

Listening and auditory discrimination combined with
checking on an answer sheet.
First word

Second word

.

Your choice

INV

1.
2.
3.
4.
5.

Step 4.
1.
2.
3.
4.
5.

C2

Sara
Serb
kos
nos
kasa

siara
sierp
koi
no
Kasia

siara
Serb
kog
nog
Kasia

Listening and production.

Sara
siara
Serb ..... sierp
kos
kog
nos
no
Kasia
kasa

Sara
Serb
kos
nos

kasa
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- siara
- sierp
- kog
- no
- Kasia

e
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Phonemic contrast /5/ - ii/
Step 1.

Listening and auditory discrimination.

1. kadz4
2. miedz4
3. wodze

kadz4
miedz4
wodze
4. sadze
sadze
5. gledzona gledzona

Step 2.

-

4a sadze
5. gledzona -

kadzi4
miedzi4
wodzie
sadzie
gledziona

kadz4
- kadzi4
miedz4
- miedzi4
wodze
- wodzie
sadze
- sadzie
gledzona - gledziona

First word

kadz4
miedz4
wodze
sadze
Aledzona

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

-

kadzi4
miedzi4
wodzie
sadzie
Aledziona

kadzi4
miedzi4
wodzie
sadzie
gledziona

kadz4
miedz4
wodze
sadze
gledziona-

kadzi4
miedzi4
wodzie
sadzie
gledziona

Listening and auditory discrimination combined with
checking on an answer sheet.

Pair No.

Step 4.

-

kadzi4
miedzi4
wodzie
sadzie
gledziona

Listening and auditory discrimination.

1. kadz4
2. miedz4
3. wodze

Step 3.

kadz4
miedz4
wodze
sadze
gledzona

Second word

I

kadzi4
miedzi4
wodzie
sadzie
gledziona

Your choice

kadz4
miedz4
wodzie
sadzie
gledziona

Listening and production.

kadz4
miedz4
wodze
sadze
gledzona

kadzi4
miedzi4
wodzie
sadzie
gledziona

kadz4
miedz4
wodze
sadze
gledzona

164.

kadzi4
- miedzi4
- wodzie
sadzie
- gledziona
-

Om

so

"'
"'

-

LESSON 9
Part II

-

Pronunciation Drill

Initial Clusters

Drill the following clusters in the following utterances:

4/
/gt/
is
/
/pstr/
/bl/

/bV
/b d/
/bim/
/bzd/
/bz/
/bi/

szkoly
gdzie
slycha6
pstry
blaga6
brzeg
brzdgk
brzmie6
bzdura
bzykat
bzik

- do szkoly
- gdzie mieszka
- Co slychaV

0
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DIALOGUE
Spotkanie na ulicy
C.:
A.:

Cichocki
Adamski
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

C.:

Cieszg sig, le pana midzg.

A.:

Ja tez.

C.:

Nic nowego, a co u pana?

A.:

Mieszkam pod Warszaw4 i mam gospodarstwo.

C.:

Czy to jest duke gospodarstwo?

A.:

Nie, nieduie.

C.:

A kto panu pomaga?

A.:

2ona i syn.

C.:

A co robi teraz corka?

A.:

COrka chodzi do szkoly.

C.:

Jak sig teraz czuje iona?

A.:

Dzigkujg, dobrze.

C.:

Proszg pozdrowi6 tong.

A.:

Dzigkujg.

Co slycha6?

Do widzenia.

LESSON 9

DIALOGUE
Meeting on the Street
C.:
A.:

Cichocki
Adamski

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

C.:

I am glad to see you.

A.:

I am too.

C.:

Nothing new, and what about you?

A.:

I live near Warsaw and I have a farm.

C.:

Is it a big farm?

A.:

No, pretty small.

C.:

And who helps you?

A.:

My wife and son.

C.:

And what is your daughter doing now?

A.:

My daughter is going to school.

C.:

How is your wife feeling now?

A.:

All right, thank you.

C.:

Please give my regirds to your wife.

A.:

Thank you, I will.

What's new?

Good-bye.

LESSON 9

DIALOGUE ADJUNCT

1.

A.: Czy to jest Warszawa?
B.: Tak, to jest Warszawa.

2.

A.: Gdzie mieszka Adamski?
B.: Adamski mieszka pod Warsdzawq.

3.

,

A.: Czy Adamski i Cichocki rozmawiajq na ulicy?
B.: Tak, oni rozmawiajq na ulicy.
s

LESSON

9

DIALOGUE ADJUNCT

1.

A.: Is this Warsaw?
B.: Yes, this is Warsaw.

2.

A.: Where does Adamski live?
B.: Adamski lives near Warsaw.

ik

3.

A.: Are Mr. Adamski and Mr. Cichocki talking
on the street?
B.: Yes.

They are talking on the street.
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PATTERN DRILLS

Repetition Drill
Frame 1
Instructor:

Student:

Cieszg sig, Ze pana widzgl
Ja tei.
Nic nowego.
A co u pana?
Mieszkam pod Warszaw4.
Mam gospodarstwo.
Kto panu pomaga?
Zona i syn.
Co robi teraz corka?
Chodzi jeszcze do szkoly.
Jak sig teraz czuje Zona?
Proszg pozdromi6 Tong.

O 000000000000000000
OOOOO

OOOOOOOOO 000000000
OOOOOOOOOO 00000000
O 0000 OOOOO 000000000
O 0000 OOOOOOO 000;000
O 0000000 OOOOOOOOOO 0
OOOOOOOOOOOO Iloosoollo
41, OOOOOOOOO

O OOOOO oosemoseetweee

Cued Response Drill
Frame 2
Student:

Instructor:
Cue:

Cue:
Cue:

Cue:
Cue:

Cue:
Cue:

Zona i syn
A kto panu pomaga?

- Zona i syn.

tylko Zona
A kto panu pomaga?

Tylko Zona.

tylko syn
A kto panu pomaga?

- Tylko syn.

urzgdniczka
A kto panu pomaga?

- Urzgdniczka.

pan Cichocki
A kto panu pomaga?

- Pan Cichocki.

pan Grodecki
A kto panu pomaga?

- Pan Grodecki.

corka
A kto panu pomaga?

-
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Repetition Drill
Frame 3
Instructor:

Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co

Student:

robi teraz syn?
robi teraz Zona?
robi teraz corka?
robi teraz pan Cichocki?
robi teraz pan Nowak?
robi teraz pan Adamski?
on teraz robi?
ona teraz robi?
pan teraz robi?

O 00000000.00 OOOOO
O 0000000000 OOOOO 0
O 00 OOOOO 000000000
00 OOOOO OOOOO 0000
OOOOOOOOOOO 00000
0

OOOOOOOOOOOOOOOO

Cued Response Drill
Frame 4
Instructor:

Student 1:

Student 2:

syn
corka
Jozef
on
ten pan
ta pani

Co
Co
Co
Co
Co
Co

Chodzi
Chodzi
Chodzi
Chodzi
Chodzi
Chodzi

robi teraz syn?
robi teraz corka?
robi teraz Jozef?
on teraz robi?
ten pan teraz robi?
ta pani teraz robi?

jeszcze
jeszcze
jeszcze
jeszcze
jeszcze
jeszcze

do
do
do
do
do
do

szkoly.
szkoly.
szkoly.
szkoly.
szkoly.
szkoly.

Repetition Drill
Frame 5
Instructor:

Jak
Jak
Jak
Jak
Jak
Jak
Jak
Jak
Jak
Jak

sig
sig
sig
sig
sig
sig
sig
sig
sig
sig

.

teraz
teraz
teraz
teraz
teraz
teraz
teraz
teraz
teraz
teraz

Student:

czuje Iona?
czuje syn?
czuje corka?
czuje pani Grodecka?
czuje pan Grodecki?
czuje Jozef?
czuje pan Nowak?
pan czuje?
on czuje?
ona czuje?

ti
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LESSON 9
Expansion Drill
Frame 6
Student:

Instructor:
Cue:
Cue:

Cue:

Cue:
Cue:
Cue:

Czy on teraz czuje sig
dobrze?
- Czy teraz JOzef czuje sig
Teraz JOzef czuje sig
dobrze?
dobrze.
Teraz syn czuje sig dobrze. - Czy teraz syn czuje sig
dobrze?
- Czy teraz corka czuje sig
Teraz cOrka czuje sig
dobrze?
dobrze.
- Czy teraz zona czuje sig
Teraz kona czuje sig
dobrze?
dobrze.
- Czy teraz pan Nowak czuje
Teraz pan Nowak czuje sig
sig dobrze?
dobrze.
Teraz on czuje sig dobrze.

-

Rejoinder Drill
Frame 7
Student:

Instructor:
Cue:
Cue:

Cue:
Cue:
Cue:

gospodarstwo
Mam teraz

- Mam teraz gospodarstwo.

duke gospodarstwo
Mam

- Mam duke gospodarstwo.

bardzo duke gospodarstwo
Mam

- Mam bardzo duke gospodarstwo.

nieduie gospodarstwo
Mam

- Mam nieduie gospodarstwo.

gospodarstwo pod Warszawq.

- Mam gospodarstwo pod WarszaV%

Cued Response Drill (Affirmative Answer)
Frame 8
Student:

Instructor:

- Tak, mam duke gospodarstwo.
- Tak, mieszkam pod Warszaw4.

Czy pan ma duke gospodarstwo?
Czy pan.mieszka pod Warszawq?

173

LESSON 9
Instructor:

Student:

Czy to jest duke gospodarstwo?
Czy corka chodzi jeszcze do
szkoly?
Czy syn chodzi do szkoly?
Czy JOzef chodzi do szkoly?
Czy Iona czuje sig dobrze?
Czy pan Nowak czuje sig dobrze?

- Tak, to jest duke gospodarstwo.

Czy ona czuje sig dobrze?

Tak, cOrka chodzi jeszcze do
szkoly.
- Tak, syn chodzi do szkoly.
- Tak, JOzef chodzi do szkoly.
Tak, Iona czuje sig dobrze.
- Tak, pan Nowak czuje sig
dobrze.
Tak, ona czuje sig dobrze.

Frame 9
Instructor:
Cue:

Student:

Ja tei
Mam gospodarstwo.

- Ja tei mam gospodarstwo.

Mieszkam pod Warszaw4.

- Ja tei mieszkam pod Warszaw4.

Mam niedu2e gospodarstwo

Ja tei mam nieduie gospodarst-

Jestem mechanikiem.

Ja tei jestem mechanikiem.

Nazywam sig Nowak.

Ja tei nazywam sig Nowak.

wo.

Mieszkam na ulicy
Jasnej.

- Ja tei mieszkam na ulicy Jas-

Mam trzydziegci lat.

- Ja tei mam trzydziegci lat.

Mam sto ziotych.

- Ja tei mam sto ziotych.

Mam tylko dwadziegcia
zlotych.

- Ja tei mam tylko dwadziegcia
ziotych.

nej.

Proszg kotlet z kapust4.
Proszg kawg.

Ja tei proszg kotlet z kapust4.
- Ja tei proszg tylko kawv.

Repetition Drill

Frame 10
Instructor:

=

Student:

Czy pan chodzi do szkoly?
Czy JOzef chodzi do szkoly?
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Student:

Instructor:

Czy
Czy
Czy
Czy

I

on chodzi do szkoly?
corka chodzi do szkoly?
syn chodzi do szkoly?
Nowak chodzi do szkoly?

OOOOO
OOOOO
0

0

OOOOO
OOOOO

Cued Response Drill
Frame 11

1

Instructor:
1

Cue:

On jest teraz mechanikiem.
Co on teraz robii

- On jest teraz mechanikiem.

Cue:

On jeszcze chodzi do szkoly.
- On jeszcze chodzi do szkoly.
Co on teraz robi?

Cue:

On jest w biurze zatrudniefi.
- On jest w biurze zatrudniefi.
Co on teraz robi?

Cue:

On teraz je.
Co on teraz robi?

1

I

Student:

I
Cue:

I
Cue:

- On teraz je.

On teraz pije kawg.
.Co on teraz robi?

- On teraz pije kawg.

On teraz jest w szkole.
Co on teraz robi?

- On teraz jest w szkole.

1
Repetition Drill

I

Frame 12
Instructor:

Student:

Cieszg sig, ie pana widzg.
Co slycha6?
Proszg pozdrowi6 tong.
Dzigkujg, dobrze.

OOOOO
OOOOO

1

,

OOOOO

OOOOOOOOOOO
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GUIDED CONVERSATION
Part I

Instructor gives stimuli for conversation.
1.

Czy to jest pan Cichocki?

2.

Kto to jest?

3.

Czy to jest pan Adamski?

4.

Kto to jest?

5.

Gdzie* mieszka pan Adamski?

6.

Czy pan Adamski mieszka pod Warszaw4?

7.

Kto mieszka pod Warszawq?

8.

Gdzie mieszka pan Cichocki?

9.

Czy pan Cichocki mieszka na ulicy Jasnej?

10.

Czy pan Adamski ma gospodarstwo?

11.

Co ma pan Adamski?

12.

Kto ma gospodarstwo?

13.

Jakie gospodarstwo ma pan Adamski?

14.

Kto ma nieduie gospodarstwo?

15.

Czy Iona pomaga?

16.

Kto pomaga?

17.

Co robi Zona?

18.

Czy syn pomaga?

19.

Co robi syn?

20.

Co robi teraz corka?

21.

Kto chodzi do szkoly?

22.

Czy corka chodzi do szkoly?
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23.

Czy corka tei pomaga?

24.

Jak sir teraz czuje Zona?

25.

Kto czuje sir teraz dobrze?

26.

Jak sir pan nazywa?

27.

Jak panu na

28.

Kto panu pomaga?

29.

Kto mote panu pom6c?

30.

Czy pan teraz jest w szkole?

31.

Gdzie pan teraz jest?

32.

Czy pan wie, gdzie jest Warszawa?

33.

Proszr pokazak, gdzie jest Warszawa.

34.

Cieszr sir, to pana widzr.

35.

Do widzenia panu.

Part II - One student asks other student questions based on
the dialogue, generally on known vocabulary.
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Part III - Directed Dialogue
Instructor:

Student:

Proszv powiedziee koledze, ie
pan Adamski ma gospodarstwo.

1.

Pan Adamski ma gospodarstwo.

Proszv powiedziee koledze, Ae
pan wie, le pan Adamski ma
gospodarstwo.

2.

Ja wiem, te pan Ad'.mski
ma gospodarstwo.

Proszv powiedziet koledze, ie
pan Adamski mieszka pod Warsza-

1.

Pan Adamski mieszka pod
Warszawq.

Proszv powiedzie6 koledze, ie
pan wie, ie pan Adamski mieszka
pod Warszaw4.

2.

Ja wiem, ie pan Adamski
mieszka pod Warszaw4.

Proszc powiedzie6 koledze, ie
pan Adamski ma nieduie gospodarstwo.

1.

Pan Adamski ma nieduie
gospodarstwo.

Proszv powiedzieC koledze, ie
pan wie, ie pan Adamski ma
nieduie gospodarstwo.

2.

Ja wiem, ie pan Adamski
ma nieduie gospodarstwo.

Proszv powiedzieC koledze, ±e
pan Cichocki jest mechanikiem.

1.

Pan Cichocki jest mechanikiem.

Proszv powiedzieC koledze, ie
pan wie, ie pan Cichocki jest
mechanikiem.

2.

Ja wiem, ie pan Cichocki
jest mechanikiem.

w4.
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Instructor:

Student:

Proszv powiedziee koledze, 2e
na ulicy Jasnej jest dobra
restauracja.

1.

Na ulicy Jasnej jest
dobra restauracja.

Proszv powiedzie6 koledze, ie
pan wie, 2e na ulicy Jasnej
jest dobra restauracja.

2.

Ja wiem, ie na ulicy Jasnej jest dobra restauracja.

Part IV - Students come in pairs in front of the class and
converse on the topic of the dialogue depicted in
the wall cartoon.

NARRATION
Spotkanie na ulicy
To jest Warszawa.
Adamski.

To jest pan Cichocki, a to jest pan

Pan Cichocki i pan Adamski rozmawiaj4.

wiaj4 na ulicy.

Teraz oni rozmawiaj4 na ulicy Jasnej.

Pan Cichocki jest mechanikiem.

On mieszka na ulicy Jasnej cztery.

On jeszcze nie ma pracy.
On ma tu umeblowany pok6j,

ktory kosztuje sto ziotych na miesi4c.

Teraz pan eichocki mo-

te ju2 powiedzie6 koledze, 2e tu mieszka.

On jui ma klucz.

Pan Adamski nie mieszka na ulicy Jasnej.
Warszaw4, gdzie on ma gospodarstwo.
du2e.

Corka nie po-

Ona jest jeszcze mala i chodzi do szkoly.

QUESTIONS
Co to jest?

On mieszka pod

To gospodarstwo jest nie-

Panu Adamskiemu pomaga tylko 2ona i syn.

maga panu Adamskiemu.

1.

Oni rozma-

(Warszawa)
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2.

Czy to jest Warszawa?

3.

Kto to jest?

4.

Czy to jest pan Adamski?

5.

Co robi pan Adamski i pan Cichocki?

6.

Gdzie oni rozmawiaj4?

7.

Czy oni rozmawiaj4 na ulicy Jasnej?

8.

Jaki zaw6d ma pan Cichocki?

9.

Czy pan Cichocki jest mechanikiem?

(Cichocki)

10.

Kto jeszcze nie ma pracy?

11.

Gdzie mieszka pan qichocki?

12.

Gdzie pan Cichocki ma pokelj?

13.

Jaki pokoj ma pan Cichocki?

14.

Czy on ma pok6j umeblowany?

15.

Ile kosztuje ten pok6j?

16.

Czy pokcij umeblowany na ulicy Jasnej kosztuje sto zlotych?

17.

Czy pan Cichocki mole jut teraz powiedzie6 koledze, le
mieszka na ulicy Jasnej?

18.

Co on jul ma?

19.

Czy pan Adamski mieszka na ulicy Jasnej?

20.

Gdzie mieszka pan Adamski?

21.

Co on ma pod Warszaw4?

22.

Czy on ma gospodarstwo?

23.

Gdzie pan Adamski ma gospodarstwo?

24.

Czy on ma duke gospodarstwo?

25.

Kto pomaga panu Adamskiemu?

26.

Czy corka pomaga panu Adamskiemu?
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(mala)

27.

Jaka jest corka?

28.

Co ona robi?

29.

Kto chodzi do szkoly?

30.

Czy pan Adamski chodzi do szkoly?

GENERALIZATIONS

Phonolozical Learning Units
Palatals versus Nonpalatals

Unlike the English, the Polish sound system possesses
palatal consonants as distinguished from nonpalatal consonants.
As it has been mentioned already in Lesson 1, the palatal consonants are a feature extremely characteristic of the Polish
language.
Most consonants in Polish may appear as nonpalatal or as
palatal, but only the nonpalatals correspond to some of the
English consonants; the palatal consonants do not exist in
English. In English only consonants preceding a long /i/ in
stressed positions as in words like "peep", "beat" may give
a distant idea of the nature of the Polish palatal consonants.
The essential feature in the articulation of a palatal
consonant in Polish is the raising of the middle part of the
tongue to the hard palate; hence the name of the sound:
"palatal."
Below is a list of Polish palatal consonants contrasted
with the nonpalatals:

Nonpalatals:

Palatals:

(22)

(11)

example:

example:

/p/

/Ran/

6/

/ jadiow is/

/b/

/bar3o/

/V/

/biurko/

/m/

/ma/

/theA4c/
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Palatals:

Nonpalatals:

/f/

/v/

Al /Willa/
A/ /do ii3ena/

/telefon/
"/kava/

/t/

/telefon/

/d/

Alobri/

ici

/E0/

/zobaciY

/3/

/bario/

8eni

is/

/jest/

/z/

/sto zlot4h/

/n/

/kanapa/

/1/

/ile/

fir/

/biurko/

/A/

/gf

/taienka/
/ti/

/fie/

/kluC%

4/

/jet/

/1/

/pro4/

-

/du'L/

/k/

/pokuj/

/g/

imogV/

/h/

/sto zlotih/

/t/

/taienka/

-

ji /pokuj/
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The following sound contrasts have been drilled already
to help you in discriminating the palatals:
L. 3

/z/

contrasted with /V

L. 7

/m/

contrasted with

L. 8

/p/ /13'/

L. 9 g/ /6/

/A/

/b/ /b1

/c/

/E/

/s/

X5/

/I/

EXPLANATORY NOTES
Agriculture
In today's dialogue we learned that one of the characters
In connection with this it is noteworthy to rehas a farm.
member that Poland is ruled by the Communist Party and that
the principal policies of the Communists in the field of agriculture after World War II consisted of splitting up the large
estates by means of an agrarian reformc the development and
integration into the national economy of purchasing and marketing co-operatives, the introduction of State farms and' after
1948 the initiation of agricultural collectivization and the
liquidation of the "kulaks", who were basically defined as
peasants with large farms and employing hired labor. The results of these policies was that the number of production cooperatives increased to a peak of about 10,000 units by fall
1956.
At that time, they encompassed almost two million hectares of land which represented 8.6 percent of the total under
cultivation. However, 'when Gomulka came to power in October
1956, he permitted the 220,000 families on collective farms to
decide for themselves whether they wanted to stay on collective farms or to dissolve them. In 1962 there were only some
2000 collective farms left with 228,000 hectares or 1.2 percent of the land under cultivation and 22,000 _families, i.e.,
0.4 percent of the individual farms. Polish faiffers do not
like collectivization and prefer to cultivate their land for
their own benefit. Fifty hectares of land is the maximum a
farmer is allowed to own in Poland. Privately owned farms
proved to be more productive than collective farms or State
farms. Polish farming is of the general type rather than
specialized as is the case in this country.
(One hectare = 2.471 acres. Abbreviation: ha.)
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The Polish School System
Primary and Secondary Education
Seven years of compulsory education are required, and
the elementary schools; renamed "basic schools", remain much
the same in structure as they were before the war. The secondary schools, however, have been radically changed. Since
1948 the "gimnazjums" and the "liceums" have been merged into
"liceums" providing four years of training, thus reducing
secondary education by one year from the interwar standards.
Recent proposals have suggested the addition of another year.
Not all schools include the complete course, some providing
grades 1 to 7, and others only grades 8 to 11.. A uniform
course of study is offered in all and children who have completed basic school are accepted by all liceums.
Changes in the curricula of both basic schools and
liceums were radical. All semblance of general education was
dropped; the course of study was completely oriented toward
acquisition of language skills and science. The science
courses put primary emphasis on practical applications and
techniques. The language courses and the study of the Constitution are especially used for indoctrination in theory
and ideology, although all other courses also include some
ideological propaganda.
During the spring of 1957 various proposals were made
for the reorganization of the elementary and secondary school
system - such as extension of the system to twelve years,
introduction of more general education courses, and separation of technical and vocational training from general education along the lines of the interwar dystem.

HOMEWORK ASSIGNMENTS
1.

Auditory - Listening to the recorded Dialogue No. 9.

2.

Speaking - Dialogue No. 9.

3.

Reading
a)
b)
c)

Generalizations to L. 9.
Explanatory Notes. to L. 9.
Area Background, AS assigned.
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VOCABULARY
Dialogue
1.

Cieszg sig, ie pana widzg.

- I am glad to see you.

2.

ja

- I

3.

tei

- too

4.

Co u pana?

- What about you?

5.

pod Warszaw4

- near Warsaw

6.

gospodarstwo

-

7.

nieduie

- pretty small

8.

Kto panu pomaga?

- Who helps you?

9.

iona

-

10.

syn

- son

11.

robi

-

12.

teraz

- now

13.

corka

- daughter

14.

chodzi do szkoly

-

15.

Jak sig czuje iona?

- How is your wife feeling?

16.

Proszg pozdrowie iong.

- Please give my regards to
your wife.

farm

wife

is doing

is going to school

Dialogue Adjunct
17.

rozmawiaj4

- they are talking

18.

oni

- they

Names of Persons and Places
19.

Warszawa

- Warsaw

20.

Adamski

- last name
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PERCEPTION DRILL

Part I - Sound Discrimination Drill

Phonemic contrast:
Step 1.
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

4.
5.

-

weta
waza
wory
sowa
- moweczka

weta

weta

waza
wory
sowa
moweczka

waza
wory
sowa
moweczka

weta
waza
wory
sowa
moweczka

feta
faza
fory
sofa
mufeczka

INN

INN

INN

-

weta
waza
wory
sowa
moweczka

feta
faza
fory
sofa
mufeczka

weta
waza
wory
sowa
moweczka

-

Listening and auditory discrimination combined with
checking on an answer sheet.
First word

feta
faza
fory
sofa
mufeczka

1.
2.
3.
4.
5.

Step 4.

feta
faza
fory
sofa
mufeczka

Listening and auditory discrimination.

Pair No.

1.
2.
3.

feta
faza
fory
sofa
mufeczka

feta
faza
fory
sofa
mufeczka -

Step 3.

/v/

-

Listening and auditory discrimination.

feta
faza
fory
sofa
mufeczka

Step 2.

/f/

Second word

Your choice

weta
faza
fory
sowa
mufeczka

weta
waza
wory
sowa
moweczka

Listening and production.

feta
faza
fory
sofa
mufeczka

weta
waza
wory
sowa
moweczka

feta
faza
fory
sofa
mufeczka
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Phonemic contrast if'/
Step 1.
1.
2.
3.

4.
5.

Listening and auditory discrimination.

fika
Fin
filia
trafie
sofie

Step 2.

fika
Fin

filia
trafie
sofie

fika
Fin
filia
trafiy
sofie

Wika
win
- wilia
- trawig
- sowie
-

Wika
win
wilia
trawiy
sowie

Wika
win
wilia
trawig
sowie

Listening and auditory discrimination.

1.
2.

fika

3.
4.
5.

filia
trafig
sofie

Fin

Step 3.

-

- Wika
- win
- wilia
- trawig
- sowie

-

fika
Fin
filia
trafie
sofie

Wika
win
villa
trawig
sowie

fika
Fin

filia
trafig
sofie

Wika
- win
- wilia
- trawig
- sowie

Listening and auditory discrimination combined with
checking on an answer sheet.

Pair No.

First word

Second word

1.
2.
3.
4.
5.

fika

Wika
win
wilia

Fin

filia
trafie
sofie

trawig
sowie

Your choice

fika
win
filia
trawig
sowie

I

Step 4.
1.
2.
3.

4.
f.

Listening and production.

fika
Fin

filia
trafie
sofie

wika
win
wilia
trawig
sowie

fika
Fin

filia
trafie
sofie
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Phonemic contrast 44/

!

Step 1.
1.
2.
3.
4.
5,

1.
2.

3.
4.
5.

szew

szew

rusz
kosz

rusz
kosz

rusz
kosz

kasza
proszg

kasza
proszg

kasza
proszg

rusz
kosz

kasza
proszg

Pair No.

- slew
- Rug
- kog
- Kasia,
- prosig

1.
2.

3.
4.
5.

Rug
kog

Kasia
prosig

Rug
kog

Kasia
prosig

szew

-

rusz
kosz
kasza
proszg

-

siew

szew

Rug
- kog
- Kasia
- prosig

rusz
kosz
kasza
proszg

-

-

siew
Rug
kog

Kasia
prosig

Listening and auditory discrimination combined with
checking on an answer sheet.
First word

1.
2.
3.
4.
5.

Step 4.

siew

slew
Rug
kog
Kasia
prosig

siew

-

Listening and auditory discrimination.

szew

Step 3.

/g/

Listening and auditory discrimination.

szew

Step 2.

-

Your choice

Second word

szew

siew

siew

rusz
kosz
kasza
proszg

Rug
kog

rusz

kosz
Kasia
proszg

Kasia
prosig

Listening and production.

szew .....
rusz .....
kosz .....
kasza ....
proszg ...

siew .....
Rug ......
kog .0....
Kasia ....
prosig ...

szew

-

siew

rusz
kosz
kasza
proszg

-

Rug
kog
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Part II - Pronunciation Drill
Initial clusters

Drill the following clusters in the following utterances:

/dv/

dwadziegcia

. dwadziegcia lat

/fg/

wsi

. na wsi

/gfY

gwinie

-

/kt/

kto

- A kto pracuje?-

/trf/

trwak

/tZC/

trzcina

/tkf/

tkwi6

/tIm/

trzmiel

it'Aen/

trznadel

Asp'/

trzpien

gwinie i kury

Final clusters:

/AO

dogE

-

dog6 dobrze

1~ M.MP-C:) 114 2.co
1
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DIALOGUE
0 gospodarstwie
C.:
G.:

Cichocki
Grodecki
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

C.:

Czy pan wie, ie Adamski mieszka teraz
na wsi?

G.:

Tak, wiem.

C.:

Czy pan widzial to gospodarstwo?

G.:

Owszem, widzialem.

C.:

Jakie jest to gospodarstwo?

G.:

Nieduie.
i kury.

C.:

A czy s4 tei indyki?

G.:

Nie, ale s4 kaczki i gcsi.

C.:

A kto pracuje na gospodarstwie?

G.:

Pan Adamski, Iona i syn Bolek.

C.:

Ile lat ma teraz Bolek?

G.:

Dwadziegcia pic6.

C.:

Jak sic czuje teraz pani Adamska?

G.:

Dog6 dobrze.

Ma tam gospodarstwo.

Widzialem tam krowy, gwinie
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,GUE

About the Farm
C.:
G.:

Cichocki
Grodecki

1.

2.

3.

4.

C.:

Do you know that Mr. Adamski is living
in the country now?

G.:

Yes, I know.

C.:

Have you seen this farm?

G.:

Yes, I have.

C.:

What kind of farm is it?

G.:

Not large. There T saw cows, pigs,
and chickens.

C.:

Are there also turkeys?

G,:

No, but there are ducks and geese.

C.:

And who works on the farm?

G.:

Mr. Adamski, his wife, and their son

He has a farm there.

0

5.

Bolek.
6.

7.

C.:

How old is Bolek now?

G.:

Twenty five.

C.:

How is Mrs. Adamski feeling now?

G.:

Quite well.

LESSON 10
PATTERN DRILLS
Repetition Drill
Frame 1
Instructor:

Student:

Adamski mieszka teraz na wsi.
Czy pan widzial to gospodarstwo?
Widzialem tam krowy, Awinie
kury.
Czy sq tei indyki?

* 000000000000000000

Nie, ale sq kaczki i mi.

O 00 OOOOO 00000000000

Kto pracuje na gospodarstwie?
Ile tat ma teraz Bolek?

O 00 OOOOOOOOOO 000000

O 000000000000000000
O 0000000000000000040
OOOOOOOOOOOOOOOOOO

OOOOO 0000000,00
O 00000000000 OOOOO 00
O 0000 OOOOO 000000000

DwadzieAcia pig.
DoAC dobrze.

Expansion Drill
Frame 2
Instructor:

Student:

Adamski mieszka na wsi.
Syn mieszka na wsi.
Corka mieszka na wsi.
Pani Grodecka mieszka teraz
na wsi.
Jozef mieszka na wsi.
Nowak mieszka na wsi.
Urzvdniczka mieszka na wsi.

-

-

Czy Adamski mieszka na wsi?
Czy syn mieszka na wsi7
Czy corka mieszka na
Czy pani Grodecka mieszka
teraz na wsi?
Czy Jozef mieszka na wsi?
Czy Nowak mieszka na wsi?
Czy urzvdniczka mieszka na
wsi?

Situational Response
Frame 3
Instructor:

Student:

Gdzie mieszka pan Adamski?
Kto to jest?
Gdzie on mieszka?
Co ma pan Adamski?
Jakie gospodarstwo ma pan
Adamski?
Kto prixcuje na gospodarstwie?

-

Pan Adamski mieszka na wsi.
To jest pan Grodecki.
On mieszka na wsi.
On ma gospodarstwo.
Pan Adamski ma nieduie
gospodarstwo.
- Pan Adamski, Iona i syn
Bolek.
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Instructor:

Student:

Ile lat ma Bolek?

- Bolek ma dwadzieacia pigC

Jak czuje sig pan Adamski?

lat.
- On czuje sig dogC dobrze.

Combination Drill
Frame 4
Instructor:

Student:

To jest Bolek.
On jest tam.
Kto tam jest?

- Tam jest Bolek.

Tam jest urzgdniczka.
Ona jest tam.
Kto tam jest?

- Tam jest urzgdniczka.

To jest pan Cichocki.
On jest w biurze.
Kto jest w biurze?

- Pan Cichocki jest w biurze.

To jest kolega.
On jest w szkole.
Kto jest w szkole?

- Kolega jest w szkole.

To jest gospodarstwo.
Co jest na wsi?

- Gospodarstwo jest na wsi.

To jest restauracja.
Co jest na wsi?

- Restauracja jest na wsi.

To jest papier listowy.
Papier listowy jest w sklepie.
Co jest w sklepie?

Papier listowy jest
w sklepie.

Cued Res onse Drill (Affirmative answer)
Frame 5
Instructor:

Student:

Czy pan widzial to gospodarstwo?

- Tak, widzialem to gospo.
darstwo.

Czy pan widzial tam kury'

- Tak, widzialem tam kury.
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Instructor:

Student:

Tak, widzialem tam ggsi.
tam ggsi?
- Tak, widzialem tam kaczki.
tan kaczki?
Tak, widzialem tam Awinie.
tam gwinie?
Tak, widzialem tam krowy.
tam krowy?
Tak, widzialem duke gospoduie gospodarstwo?
darstwo.
Tak, widzialem tam indyki.
Czy pan widzial tam indyki?
Czy
Czy
Czy
Czy
Czy

pan
pan
pan
pan
pan

widzial
widzial
widzial
widzial
widzial

Cued Response Drill (Mutation)
Frame 6
Instructor:
Cue:

Cue:

Cue:

Cue:

Cue:
Cue:

Cue:

Student:

indyki
Czy pan widzial tam kaczki?

-

Nie, widzialem tam indyki.

ggsi

Czy pan widzial tam indyki?

- Nie, widzialem tam ggsi.

kaczki
Czy pan widzial tam ggsi?

-

krowy
Czy pan widzial tam Awinie?

- Nie, widzialem tam krowy.

gwinie
Czy pan widzial tam krowy?

-

Nie, widzialem tam Aminie.

-

Nie, widzialem tam kury.

kury
Czy pan widzial tam kaczki
i ggsi?

indyki i ggsi
Czy pan widzial tam kury?

Nie, widzialem tam kaczki.

- Nie, widzialem tam indyki
i ggsi.

Frame 7
Instructor:
Cue:

Cue:

Cue:

Student:

nie, ale sq kaczki.
Czy tam s4 kury?

-

nie, ale s4 ggsi.
Czy tam s4 kaczki?

- Nie, ale sq ggsi.

nie, ale sq indyki
Czy tam s4 ggsi?

- Nie, ale sq indyki.
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Instructor:

Cue:
Cue:

Cue:

Student:

nie, ale sq krowy.
Czy tam sq Awinie?

- Nie, ale sq krowy.

nie, ale sq Awinie
Czy tam sq krowy?

Nie, ale sq Awinie.

nie, ale sq kury
Czy tam sq indyki?

Nie, ale sq kury.

Repetition prill
Frame 8
Student:

Instructor:

On pracuje na gospodarstwie.
Ora pracuje na gospodarstwie.
Pan Nowak pracuje w szkole.
Urzvdniczka pracuje w biurze.
Syn pracuje na ulicy Jasnej.
Adamski pracuje na gospodarstwie.
Adamski pracuje na gospodarstwie
pod Warszaw4.
Corka pracuje w sklepie.
Pan Cichocki nie pracuje.

............/.)

Ca

a

Rejoinder Drill
Frame 9'
Student:

Instructor:
Cue:

Cue:
Cue:

w sklepie
Syn pracuje

- Syn pracuje w sklepie.

w biurze zatrudniefi
Corka pracuje

-

COrka pracuje w biurze
zatrudniefi.

w szkole
Pan Nowak pracuje

- Pan Nowak pracuje w szkole.

Cue:

Cue:

na ulicy Jasnej.
Bolek pracuje

Bolek pracuje na ulicy
Jasnej.

na gospodarstwie
Pan Adamski pracuje

- Pan Adamski pracuje na
gospodarstwie.
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Instructor:
Cue:

Cue:

Student:

w biurze
Urzvdniczka 2racuje

-

Urzvdniczka pracuje w
biurze.

teraz nie pracuje
Pan Cichocki

-

Pan Cichocki teraz nie
pracuje.

Repetition Drill
Frame 10
Instructor:

Studeut:

Corka ma dwadzieicia pigs lat.
Zona ma dwadziegcia lat.
Syn ma dwadziekcia pigs lat.
Bolek ma dwadzieAcia pive lat.
On ma dwadzieicia pigs lat.
Urzvdniczka ma dwadziegcia pig

O 00000000000000000
O 00000000000000000
O 0000000000 OOOOO 00
O 00.'000000000000040

O 000000004100000000
eteloostirelelemel000miel

lat.

Ona ma dwadzieicia pig6 lat.

eleeloodoeloosele

Cued Response Drill
Frame 11
Instructor:

Student 1:

Student 2:

syn

Ile lat ma syn?

Syn ma dwadzieicia pio6 lat.

corka

Ile lat ma corka?

Corka ma dwadzieicia pic6
lat.

ona

Ile lat ma ona?

Ona ma dwadzieLcia pi0 lat.

bolek

Ile lat ma Bolek?

Bolek ma dwadzieicia pic6
lat.

on

Ile lat ma on?

On ma dwadziegcia piv6 lat.

Iona

Ile lat ma 2ona?

2ona ma dwadzieicia pig6
lat.

LI 3

urzedniczka

Ile lat ma urzcd...

niczka?
1)

0
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UrzIdniczka ma dwadzieicia
pic6 lat.
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92TELEIEEEItjain (Affirmative Answer with Mutation)
Frame 12
Student:

Instructor:

Cry Bolek czuje siy dobrze?
Czy Iona czuje sly dobrze?

-

Tak, Bo1ek czuje sly doAC
dobrze.
Tak, tong, czuje sly doLE

Czy corka czuje sly dobrze?

-

_ubrze.
Tak, cOrka czuje sly dog6
dobrze.

Czy pani Adamska czuje sly
dobrze?

-

Tak, pani Adamska czuje

Czy Jozef czuje sly dobrze?

-

Czy on czuje sly dobrze?

-

Czy ona czuje sly dobrze?

-

siy doLC dobre.e.

Tak, Jemef czuje sly doAE
dobrze.
Tak, on czuje sly doAC
dobrze.
Tak, ona czuje siy doA6
dobrze.

Repetition Drill
Frame 13
Student:

Instructor:

Tam
Tam
Tam
Tam
Tar
Tam
Tam
Tam

jest restauracja.
jest umeblowany pok6j.
jest papier listowy.
jest duty wybor towaru.
s4 indyki.
sq krowy.
sq gysi i kury.
sq Lwinie, indyki i kaczki.

GUIDED CONVERSATION
Part I
Instructor gives stimuli for conversation.
1.

Gdzie mieszka teraz Adamski?

2.

Kto mieszka teraz na wsi?

3.

Kto wie, gdzie mieszka teraz Adamski?
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4.

Czy Grodecki wie, gdzie mieszka teraz Adamski?

5.

Co Adamski tam ma?

6.

Kto ma tam gospodarstwo?

7.

Kto ma gospodarstwo na wsi?

8.

Gdzie Adamski ma gospodarstwo?

9.

Co Adamski ma na wsi?

10.

Kto widzial to gospodarstwo?

11.

Czy Grodecki widzial to gospodarstwo?

12.

Co widzial G :odecki?

13.

Jakie jest to gospodarstwo?

14.

Co Grodecki tam widzial?

15.

Czy Grodecki widzial tam krowy, gwinie i kury?

16.

Kto widzial tam krowy, gwinie i kury?

17.

Czy tam s4 tei kaczki i ggsi?

18.

Kto pracuje na gospodarstwie?

19.

Co robi Adamski?

20.

Gdzie pracuje Adamski?

21.

Czy Adamski pracuje na gospodarstwie?

22.

Co robi pani Adamska?

23.

Gdzie pracuje pani Adamska?

24.

Czy Adamska racuje na gospodarstwie?

25.

Co robi Bolek?

26.

Gdzie pracuje Bolek?

27.

Czy Bolek tei pracuje na gospodarstwie?

28.

Kto ma teraz dwadziegcia picC lat?

1
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29.

He lat ma teraz Bolek?

30.

Jak czuje sig teraz pani Adamska?

31.

Kto czuje sig teraz dog6 dobrze?

32.

A jak sig pan czuje teraz?

33.

Ile pan ma lat?

34.

Czy pan mieszka teraz na wsi?

35.

Czy pan widzial krowy?

36.

Czy pan widzial gwinie?

37.

Czy pan widzial kury?

38.

Gdzie pan widzial krowy, gwinie i kury?

39.

Czy pan widzial indyki?

40.

Czy pan widzial indyki na wsi?

41.

Czy pan widzial kaczki i ggsi?

42.

Gdzie pan widzial kaczki i ggsi?

43.

Proszg powiedzie6 kolegom, co pan widzial na wsi.

Part II

One student asks other students questions based on the
dialogue, generally on known vocabulary.
Part III
Instructor:

Student:

Proszg powiedzie6 koledze, ie
Adamski ma gospodarstwo.

1.

Adamski ma gospodarstwo.

2.

Ja wiem, ie Adamski ma
gospodarstwo.

Proszg powiedzie6 koledze, ie
pan wie, ie Adamski ma gospor
darstwo.
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Instructor:

Student:

Proszg powiedzie6 koledze, le
Adamski ma krowy, Awinie i
kury.

I.

Adamski ma krowy, Aminie i kury

Proszg powiedziet koledze, ze
pan wie, le pan Adamski ma krowy,
Awinie i kury.

2.

Ja wiem, le pan Adamski
ma krowy, Awinie i kury.

Proszg powiedz4e6 koledze, le
Bolek ma dwadzleAcia pigt lat.

I.

Bolek ma dwadzieficia

Prosze powiedziet koledze, le
pan wie, ze Bolek ma dwadzieAcia
pigt lat.

2.

Ja wiem, le Bolek ma dwadzieAcia pigt lat.

Proszg powiedziet koledze, le
pan Cichocki ma czerwony krawat.

1.

Pan Cichocki ma czerwony
krawat.

Proszg powiedziet koledze, ze
pan wie, le pan Cichocki ma
czerwony krawat.

2.

Ja wiem, le pan Cichocki
ma czerwony krawat.

Proszg powiedziet koledze, ze
pani Adamska czuje sig doA6
dobrze.

I.

Pani Adamska czuje sig
doA6 dobrze.

Proszg powiedziet koledze, le
pan wie, le pani Adamska czuje sig doA6 dobrze.

2.

Ja wiem, le pani Adamska
czuje sig dog6 dobrze.

pig lat.

Part IV
Students come in pairs in fromt of the class and converse
on the topic of the dialogue.

201

LESSON 10

NARRATION

Oxaskocarstwie
Pan Cichocki i pan Grodecki rozmawiaj4 o gospodarstwie.
Pan Adamski mieszka pod Warszawq.
tam gospodarstwo.

lat.

Sq tam te2 kaczki i gvsi.

Ona chodzi do szkoly.

Na gospodarstwie

COrka jeszcze nie pra-

Bolek ma jui dwadziegcia

Pani Adamska czuje c."v dogC dobrze.

Pan Cichocki jest mechanikiem, ale on nie pracuje.
Cichocki jeszcze nie ma pracy.

QUESTIONS
1.

Czy pan Cichocki i pan Grodecki rozmawia.14?

2,

Czy oni rozmawiajq o gospodarstwie?

3.

Kto mieszka pod Warszaw4?

4.

Czy pan Adamski mieszka pod Warszaug?

5.

Gdzie mieszka pan Adamski?

6.

Czy pan Adamski mieszka na wsi?

7.

Kto mieszka na wsi?

8.

Co ma pan Adamski pod Warszawa?

9.

Gdzie pan Adamski ma gospodarstwo?
Czy to jest duke gospodarstwo?

202

Pan

On teraz moie pom6c panu Adams-

kiemu na gospodarstwie.

10.

To

Pan Grodecki widzial tam krowy,

pracuje pan Adamski, zona i syn Bolek.
cuje.

On ma

Pan Grodecki widzial to gospodarstwo.

jest nieduie gospodarstwo.
gwinie i kury.

On mieszka na wsi.

LESSON 10
11.

Co widzial pan Grodecki na gospodarstwie?

12.

Czy on tam widzial krowy?

13.

Czy on tam widzial Lwinie?

14.

Czy on tam widzial kury?

15.

Co tam jeszcze jest?

16.

Czy tam s4 kaczki?

17.

Czy tam s4 gesi?

18.

Kto pracuje na gospodarstwie?

19.

Czy tylko pan Adamski pracuje na gospodarstwie?

20.

Czy pani Adamska pracuje na gospodarstwie?

21.

Co tam robi pani Adamska?

22.

Czy syn tei pracuje?

23.

Czy corka pracuje?

24.

Co robi corka?

25.

Czy ona chodzi do szkoly?

26.

Ile lat ma Bolek?

27.

Jak siv czuje pani Adamska?

28.

Kto czuje siv do66 dobrze?

29.

Kto jest mechanikiem?

30.

Czy pan Cichocki pracuje?

31.

Kto mote pom6c panu Adamskiemu?
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GENERALIZATIONS

Phonological Learning Units
The consonant 4/I/

You have been exposed to words like Is5ko (bed) and
lazienka
(bathroom).
You must have noticed the resemblance
of this sound to the English /w/. Indeed, this Polish sound /1/
closely resembles the English sound /w/.
It is pronounced,
however, with much less rounding of the lips.

The Consonant /1/
The consonant A./ is found both in Polish and English. The
Polish /1/ is close to the English /1/ as found in the word
"leave". 'It is made with the tip of the tongue touching the
upper teethridge. The tongue remains flat. The air is allowed
to escape sideways while the tip of the tongue is pressed against
the upper teethridge.

The Consonant /r/
There are several varieties of /r/ in English. None of
these varieties of the English /r/ even resembles the Polish
/r/. The Polish /r/ is formed by the vibration of the tip of
the tongue against the teethridge.
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EXPLANATORY NOTES
Agriculture
Z.,

=73

Although the main effort of economic policy is aimed
directly at industrialization, agriculture still plays an
important role in the national economy of Poland.
The intensification of agriculture seems to be the best
way of reaching a higher level of production under present
conditions, when activity in this branch is now non-intensive,
because of the low grade of development of the country's productive forces.
Private Farming
The government's drive towards collectiviiation,of agriculture has been less successful in Poland than in some of
the other European satellites. Private farming still remains
the backbone of Polish agriculture.
According to the Statistical Yearbook for 1960:

89.8% of all farms are farms owned individually; private
farms.
1.0% of all farms are farms owned collectively; collective farms.
9.2% of all farms are farms owned by the state; PGR's
(State Agricultural Farms).

HOMEWORK

ASSIGNMENTS

1.

Auditory - Listening to the recorded Dialogue No. 10.

2.

Speaking - Dialogue No. 10.

3.

Reading
a)

b)
c)

Generalizations to L. 10.
Explanatory Notes to L. 10.
Area Background, as assigned.
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LESSON 10
VOCABULARY

Dialogue
1.

na wsi

- in the country

2.

tam

- there

3.

Czy pan widzial?

- Have you seen?

4.

to gospodarstwo

- this farm

5.

widzialem

- I saw

6.

krowy

- cows

7.

iwinie

-

8.

kury

- chickens

9.

s4

- are

10.

indyki

- turkeys

11.

ale

- but

12.

kaczki

- ducks

13.

gvsi

- geese

14.

pracuje

- is working

15.

na gospodarstwie

- on the farm

16.

pi0

-

17.

pani Adamska

- Mrs. Adamska

18.

doiC dobrze

- quite well

pigs

five

Names of persons
19.

Bolek

- first name, abbreviation
from Boleslaw

20.

Adamska

- last name (feminine form)
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INDEX OF SITUATIONS

Lesson

Situation
.

1

W biurze

In the Office

2

Wynajmowanie pokoju

Renting a Room

3

Pok6j umeblowany

Furnished Room

4

Na ulicy

On the Street

5

W restauracji

In the Restaurant

6

W sklepie

In the Store

7

W Pafistwowym Domu
Towarowym (PDT)

In the State
Department Store

8

W biurze zatrudniefi

In the Employment
Office

9

Spotkanie na ulicy

Meeting on the
Street

0 gospodarstwie

About the Farm

I

b

10

0
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INDEX

OF DISCRIMINATION DRILLS

LESSONS

PHONEMIC CONTRASTS

1

2

j

/1/ - /4/,

/i/

- /e /,

/e/

/e/ -

/a/

- /0/,

/0/

/a /,

3

/z/ - ii/2

4

/k/ - /g/, A/

5

/13'/1

6

7

i

i

/13'/,

//g/ -

/s/

/V/

AI
-

/i/ - /g /

/5 /, /6/
/z /,

/4/

- /...- /

/;// -

Avi

/s/ - Ail /z/ -

/3 /, // - /a/

/m/ - /11/,

/b /,

/13/

/t/

AV

8

ila/ - /1=0/, Idi - it/v /b/

/1)'/

9

/.#,/

igh /3 /

/.3 /

I

10

1

- Ai,

/1/ - /v/,

/s/

-

if ii -
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LESSON 11

PERCEPTION DRILL

Part I - Sound Discrimination Drill

Phonemic contrast:
Step 1.
1.
2.
3.
4.
5.

to

oko
rok
oraz
bok

Step 2.
1.
2.
3.
4.
5.

to
oko
rok

oraz
bok

bok

- uraz
- buk

-

rog

to
oko
rok
oraz
bok

First word

oku
rog
uraz
buk

buk

- tu
- oku
- rog
- uraz
- buk

- tu
- oku

to
oko
rok
oraz

-

rog

- uraz
- buk

bok

Second word

Your choice

tu
oku
rog
uraz
buk

to
oko
rok
oraz

3.
4.
5.

bok

to
oku
rog
oraz

buk

Listening and production.

to ...... tu
oko ..... oku

rok

tu

Listening and auditory discrimination combined with
checking on an answer sheet.

1.
2.

1.
2.
3.
4.
5.

tu
oku
rog
uraz

Listening and auditory Ckscrimination.

oraz
bok

Step 4.

- tu
- oku
- rog
- uraz
- buk

to
oko
rok
oraz

- tu
- oku

Pair No.

/u/

-

Listening and auditory discrimination.

to
oko
rok

Step 3.

/0/

rog

oraz .... uraz
buk
bok

to

oko
rok
oraz
bok

1

-.tu
- oku
-

e
9

'"
'"

rog

- uraz
- buk

"
OM

LESSON 11
Phonemic, contrast /f/ - /Pif
Step 1 - Listening and auditory discrimination.

1.
2.
3.
4.
5.

fort
rafa
lufy
strofy
katastrofy

fort
rafa
lufy
strofy
katastrofy

fort
rafa
lufy
strofy
kata.
strofy

- fiord
- rafia
- lufie
- strofie

fiord
rafia
lufie
strofie
-katakatastrofie
strofie

fiord
rafia
lufie
strofie
katastrofie

Step 2 - Listening and auditory discrimination.

1. fort
2. rafa
3.,lufy
4. strofy
5. kata.
strofy

Step 3.

Pair No.

1.
2.
3.
4.
5.

Step 4.
1.
2.
3.

4.
5.

-fiord
-rafia
-lufie
.strofie
.katastrofie

fort
rafa
lufy
strofy
katastrofy

-fiord
-rafia
-lufie
.strofie
-katastrofie

fort
rafa
lufy
strofy
katastrofy

-fiord
-rafia
- lufie

-strofie
-katastrofie

Listening and auditory discrimination combined with
checking on an answer sheet.
First word

Second word

Your choice

fiord
rafa
lufy
strofie
katastrofy

fiord
rafia
lufie
strofie
katastrofie

fort
rafa
lufy
strofy
katastrofy

Listening and production.

fort 00000000
rafa ........
lufy
strofy
katastrofy ..

fort
rafa
lufy
strofy
katastrofy

fiord
rafia 09004000
lufie 0000000
strofie
katastrofie .

2

fiord
rafia
- lufie
- strofie
- katastrofie ..-

LESSON 11

tl

Phonemic contrast /v/

-

/v'/

U

wesz
wq2
wei
zawod

1.
2.
3,
4.

wesz
wq2
wez
zawod
w4s

5 w4s

Step 2.

Step 3.

w4'2

we
zawod
w4s

- wiesz
- wiq2
wiez
- zawiodi
wi4z

First word

wesz
-

1442

we
zaw6d
w4s

3.
4.
5.

w42....

wesz
w42
wei
zawod
w4s

wiesz
wi42
wie
zawi6d1
wi4z

wiesz
wi42....

wesz

wei.... wiez...

w4i
we

zawod ..

zawod

RS

wiesz
wi42
wiez
zawi6d1
wi4z

-

wiesz
wi42
wiez
zawi6dI
wi4z

Your choice

wiesz
w42
wiez
zawiexil

w4s

Listening and production.

wesz

M

wiesz
wi42
wiez
zawi6d1
wi4z

Second word

wesz
w42
wez
zawod
was

1.
2.

Step 4.

wiesz
wi42
wie
zawi6d1
wi4z

Listening and auditory discrimination combined with
checking on an answer sheet.

Pair No.

1.
2.
3.
4.
5.

wiesz
wi42
wiez
zawi6d1
wi4z

-

Listening and auditory discrimination.

wesz
w42
we
zawod
w4s

1.
2.
3.
4.
5.

wesz

zawiodi.
Wi4Z 0 4..

w4s

wiesz
wi42
wiez
- zawi6d1
- wiez

-

^
ON.

4.

LESSON 11
K)-rt II - Pronunciation Drill

Initial Clusters

Drill the following clusters in the following utterances:

/z/

zwierzeta

zwierzeta domowe

/zd/

zdaje

zdaje mi sie

/ml/

mleko

lubiq mleko

/gg/

gdzie

gdzie mieszka

/dm/

dmuchaC

/dn/

dno

/dn/

dniee

/drg/

drgaC

/dry/

driva

/dZii/

drzwi

/drZ/

dr2e6

1St

'7.

CC

i((

2
//

6

7

I+

ft

LESSON 11

DIALOGUE
Fotografie z gospodarstwa
C.:
G.:

Cichocki
Grodecki
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

C.:

Czy mog

G.:

Prosz

C.:

Widz

G.:

Tak, to jest gospodarstwo.

C.:

A co to jest, pies czy kot?

G.:

To jest pies.

C.:

A co robi ten kot?

G.:

Zdaje mi si,

C.:

Czy psy teZ lubiq mleko?

G.:

Tak, ale wolq miso.

C.:

A co robi ten kon?

G.:

Pije wodc.

C.:

Widzc, ze pan ma jeszcze inne fotografie.

G.:

Tak, proszc bardzo.

zobaczy6 to fotografie?
bardzo.

to dom i zwierzta domowe.

7

pije mleko.

LESSON 11

DIALOGUE
Pictures from the Parm
C.:
G.:

Cichocki
Grodecki

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

C.:

May I look at_these pictures?

G.:

Here you are.

C.:

1 see a house and domestic animals.

G.:

-Yes, it is a farm.

C.:

And what is this, a dog or a cat?

G.:

It is a dog.

C.:

And what is this cat doing?

G.:

It seems to me that it is drinking

C.:

Do the dogs like milk too?

G.:

Yes, but they prefer meat.

C.:

And what is this horse doing?

G.:

It is dr'nking water.

C.

I see that you still have other pictures.

G.

Yes, he: .e you are.

milk.

LESSON 11
}

DIALOGUE ADJUNCT

A.: Czy pan wie, gdzie mieszka Adamski?

B.: Nie, nie wiem,

Proszv zapyta6 kolegc.

LESSON 11

DIALOGUE ADJUNCT

A.:

Do you know where Adamski lives?

B.:

No, I don't know.

10

Please ask your colleague.

LESSON 11

PATTERN DRILLS
Repetition Drill
Frame 1.
Instructor:

Czy
Czy
Czy
Czy
Czy
Czy
Czu
Czy
Czy
Czy

mogc
mogc
mogc
mogc
mogc
mogc
mogc
mogc
mogc
mogc

zobaczy6
zobaczyC
zobaczyC
zobaczyC
zobaczy6
zobaczyC
zobaczy6
zobaczy6
zobaczyC
zobaczy6

Student:

te fotografie?
ten dom?
to gospodarstwo?
ten list?
to biurko?
ten pok6j?
te diugopisy?
te oI6wki?
te krawaty?
ten formularz?

Repetition Drill
Frame 2
Instructor:

Widzc
Widzc
Widzc
Widzc
Widz
Widzc
Widzc
Widzc
Widzc

tu
tu
tu
tu
tu
tu
tu
tu
tu

Student:

fotografie.
dom.
gospodarstwo.
zwierzcta domowe.
psy.
mieko.
micso.
wodc.

0

**

gwinie I kury.

:,-

Cued Response Drill
Frame 3

Instructor:
Cue:

Cue:

Student:

kot
Czy to jest pies czy kot?

- To jest kot.

pies
Czy to jest pies czy kot?

- To jest pies.

11
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Instructor:
Cue:

Cue:
Cue:
Cue:
Cue:

Cue:
Cue:

Cue:

Student:

Iona
Czy to jest zona czy corka?

To jest iona.

corka
Czy to jest iona czy corka?

To jest corka.

Jozef
Czy to jest Jozef czy Bolek?

To jest JOzef.

Bolek
Czy to jest Jozef czy Bolek?

- To jest Bolek.

kanapa
Czy to jest kanapa czy 16iko?

- To jest kanapa.

1.62ko

Czy to jest kanapa czy 162ko?

- To jest 162ko.

zupa
Czy to jest mieko czy zupa?

- To jest zupa.

mleko
Czy to jest mieko czy zupa?

- To jest mleko.

Repetition Drill
Frame 4
Student:

Instructor:

Zdaje mi sic, 2e to jest niedute
gJspodarstwo.
aje mi sic, ze on nie pracuje.
Zdaje mi sic, to on jest mechanikiem.
Zdaje mi sic, ze on pracuje na
gospodarstwie.
Zdaje mi sic; 2e on mieszka na ullcy
Jasnej.
Zdaje mi sic, to Adamski mieszka na
wsi.
Zdaje mi sic, te on mieszka pod
Warszawq.
Zdaje mi sic, te on czuje sic doE
dobrze.
Zdaje mi sic, Ze 07,ig na obiad s4
kotlety.
Zdaj m. sic, t_ tc jest urzedniczka.
Zdaje mi sic, -e pan ma list.
Zdajc mi sic, :Le to jest pokoj
umeblowany.

OOOOOOOOOOOOOOO

.

.
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Cued Response Drill (Addition Drill)
Frame 5
Student:

Instructor:
Cue:

Cue:

pije mleko
Co tobi ten kot?

- Zdaje mi sig, ie pije
mleko.

pije wodg
Co robi ten kon?

Zdaje mi sig, ie pije

-

wodg.
Cue:

Cue:

je migso
Co robi ten pies?

- Zdaje mi sig, ie je
migso.

wo14 migso
Czy psy Iubi4 mleko?

- Zdaje mi sig, ie wolq
migso.

Cue:

Cue:
Cue:

wo14 mleko
Czy koty lubl4 wodg?

- Zdaje mi sir, ie wo14
mleko.

je kotlety wieprzowe
Co je pan Cichocki?

Zdaje mi sig, Ze je
kotlety wieprzowe.

-

pracuje w biurze zatrudnien
Co robi Bolek?

Zdaje mi sig, ie pracuje w biurze zatrudnien.

Repetition Drill
Frame 6
Instructor:

Student:

Pan Cichocki pije wodg.
Pan Cichocki pije tylko wodg.
Kon pije wodg.
Ona pije wodg.
Kaczki 1ubi4 wodg.
Ggsi tei lubl4 wodg.
Zwierzgta domowe lubl4 wodg.

00 & OOOOOOOOOOOOO
OO

OO
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Cued Response Drill
Frame 7
Student:

Instructor:
Cue:
Cue:

Cue:
Cue:

Cue:

Cue:
Cue:

mieko
Co pije Bolek?

Bolek pije mieko.

wode
Co pije 2ona?

2ona pije wode.

kame
Co pije syn?

Syn pije kawe.

kieliszek wodki
Co pije pan Grodecki?

-

mieko
Co pije pani Grodecka?

Pan Grodecki pije kieliszek wodki.

rt-

Pani Grodecka pije
mleko.

wode
Co pije pan Cichocki?

-

mleko
Co pije corka?

Pan Cichocki pije wode.
Corka pije mieko.

Frame 8
Student:

Instructor:
Cue:

mieso
Co wol4 psy, mieko czy mieso?

Cue:

mieko
Co wol4 psy, wode czy mieko?

- Psy wol4 mieko.

wode
Co wol4 indyki, mieko czy wode?

-

kawe
Co wol4 syn i corka, mieko czy

- Syn i corka wol4 kawe.

Cue:

Cue:

Psy wol4 mieso.

Indyki wol4 wode.

kat6T?

Cue:

mieko
Co wolf 2ona i corka?

-

2ona i corka wol4 mieko.

14
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Repetition Drill
Frame 9
G.

Student:

Instructor:

Proszc zapyta6 kolegc, gdzie on mieszka.
Proszc zapytae kolegc, co on robi.
Proszc zapyta& kolegc, czy on ma
gospodarstwo.
Proszc zapytaC kolegc, czy on pije
mleko czy kawc.
0.
Proszc zapytaC kolegc, czy on ma dom.
Proszc zapytae kolegtp, czy on je micso.
Proszc zapytaC kolegc, czy on mieszka
na ulicy Jasnej.
Proszc zapyta6 kolegc, czy on ma umeblowany pok6j.
Proszc zapytaC kolegc, czy on lubi psy.
Proszc zapyta6 kolegc, czy on ma
fotografic.
Proszc zapytaC kolegcxile on ma lat.

o

GUIDED CONVERSATION
Part

I

Instructor gives stimuli for conversation.

t.:=

00

1.

Czy to jest Grodecki?

2.

Czy Grodecki ma fotografie?

3.

Czy pan ma fotografie?

4.

Czy mogc zobaczye to fotografie?

5.

Czy pan ma jeszcze -inne fotografie?

6.

Czy to sq zwierzcta domowe?

7.

Czy pan widzial zwierzcta domowe?

8.

Czy zwierzcta

9.

Czy zwierzcta lubi4 micso?

10.

Co lubiq zwierzcta domowe?

11.

Czy to jest kot?

mleko?

15
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12.

Czy to jest duty kot?

13.

Co robi ten kot?

14.

Co pije ten kot?

15.

Czy ten kot pije mieko

16.

Czy to jest mieko

17.

Czy to jest pies?

18.

Czy to jest duty pies?

19.

Czy pan wie, jak nazywa sig ten pies?

20.

Co lubiq psy?

21.

Czy psy lubiq kotlety wieprzowe?

22.

Czy psy wo1, mieko

23.

Czy to jest kon?

24.

Co pije ten kon?

25.

Czy ten kon pije mieko

26.

Czy pan wie, ile lat ma ten kon?

27.

Czy kon pracuje na gospodarstwie?

28.

Czy to jest duty dom?

29.

Czy ten dom jest na wsi?

30.

Czy pan wie, czy ten dom jest umeblowany?

31.

Czy pan ma dom?

czy kawg?

czy kartoflanka?

czy migso?

czy wodg?

Part 11

One student ask the other students questions based on the
dialogue, generally on known vocabulary.
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Part III - Directed Dialogue
Instructor:

Student:

Prosze zapytaC kolege czy on wie,
gdzie mieszka Adamski.

1.

Czy pan wie, gdzie
mieszka Adamski?

Proszy powiedzieC koledze, ie Adamski
mieszka pod Warszaw4.

2.

Adamski mieszka pod
Warszaw4.

Prosze zapytak kolegy, ile ma lat.

1.

Ile pan ma lat?

Proszy powiedziee koledze, ie pan ma
dwadzie6cia (25, 30)lat.

2.

Mam dwadzie6cia
(25, 30) lat.

1.

Gdzie pracuje Bolek?

2.

Bolek pracuje na
gospodarstwie.

Prosze zapytat kolege czy on wie,
gdzie jest pan Cichocki.

1

Czy pan wie gdzie
jest pan Cichocki.

Prosze powiedziee koledze, Ze zdaje sie panu, Ze Cichocki jest w biurze

2.

Zdaje mi sig, 2e Cichocki jest w biurze
zatrudnien.

Prosze zapytaC kolege czy on wie,
co lub3.4 zwierzeta domowe.

1.

Czy pan wie, co lubiq zwierzta domowe?

Prosze powiedzieC koledze, 2e zwierzeta domowe lubj.4 mieso, mieko
i wode.

2©

Zwierz0a domowe lubi4 micso, mleko

Proszy zapytaC kolege, gdzie

pracuje

Bolek.

Proszy powiedzieC koledze
pracuje na gospodarstwie.

ie Bolek

zatrudnieri.

wodt2.

Part IV
Students come in pairs in front of the class and converse
on the topic of the dialogue depicted in the wall cartoon.
17
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NARRATION

Pan Grodecki ma fotografie.

To jest gospodarstwo.

To

gospodarstwo jest pod Warszaw4, na wsi.

Teraz pan Grodecki po-

kazuje to fotografie panu Cichockiemu.

Tu jest dom a to s4 zwie-

rzcta domowe.

Tu jest kot, pies i kofi.

Tam s4 krowy i gwinie.

Na gospodarstwie s4 tez kury, kaczki i gcsi.
ale wol4 micso.

Psy lubi4 mleko,

Ten kon pije wodc.

Tu jest kofi.

To gospo-

darstwo podoba sic panu Cichockiemu.
Tu jest pan Adamski.
pani Adamska.
Adamski.

On pracuje na gospodarstwie.

Ona pomaga panu Adamskiemu.

To jest syn, Bolek

On tei pracuje na gospodarstwie.

QUESTIONS
1.

Kto ma fotografie?

2.

Czy pan Grodecki ma fotografie?

3.

Co ma pan Grodecki?

4.

Co to jest?

5.

Czy to jest gospodarstwo?

6.

Gdzie jest to gospodarstwo?

7.

Co jest pod Warszaw4?

8.

Co jest na wsi?

9.

Co teraz robi pan Grodecki?

(gospodarstwo)

10.

Co pan Grodecki pokazuje panu Cichockiemu?

11.

Czy pan Grodecki pokazuje fotografie?

18

To jest

12.

Czy tu jes

13.

Co tu jest?

14.

A co tu jest?

15.

Czy tu sq. zwierzcta domowe?

16.

Czy tu jest kot?

17.

Czy tu jest pies?

18.

Czy tu jest koh?

19.

Co tam jest?

20.

Czy tam sq krowy?

21.

Czy tam s4 gwinie?

22.

Co jeszcze jest na gospodarstwie?

23.

Gdzie s4 kury, kaczki

24.

Co lubi4 psy?

25.

Co psy wo14?

26.

Co tu jest?

27.

Co robi ten kon?

28.

Co ten kon pije?

29.

Co podoba sic panu Cichockiemu?

30.

Czy panu Cichockiemu podoba sic to gospodarstwo?

31.

Kto tu jest?

32.

Co robi pan Adamski?

33.

Gdzie on pracuje?

34.

Kto to jest?

3c.

Co robi pani Adamska?

36.

Czy onT pomaga panu Adamskiemu?

37.

Kto to jest?

(krowy i gwinie)

usi?

(kori.)

(pan Adamski)

(pani Adamska)

(syn)

19
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18.

Czy to jest Bolek Adamski.?

3Y.

Co on robi?

40.

Gdzie on pracuje?

GENERALIZATIONS
Phonological Learning Units
Nasals

There are three nasal consonants in English: /m/, /n/,
In Polish, there are four nasal consonants: /m/,
and /n I.
As you can see, there is no /9 / in Polish.
/111/7 7n/, /n /.
On the other hand, there are no /M/ and /n/ in English.
The consonant /m/ is pronounced in Polish exactly the same
way as in English.
.'h

r'onsunai,t

/inj is the palatal version of /m/.

conson.mt /n, in English is alveolar; in Polish - it
is 'ental. 10-e- we say /n/ is dental, it means, the tongue
teeth dring the articulatio,, of the Polish
.uc'-s the a' DP
Flgliz,L, 'he front of the tongue touches the
kild of 7.
he term "alveolar."
lien,e
gu.

The consonant /n/ is the palatal version of /n/.
It is wort'Jhile to

1

r that

le rais-ng J.
use.: Whew we have in mi._L
nfIlle toward the palate.
the

20
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EXPLANATORY NOTES
In Poland horses play the same role for the farmer as
the farm tractor in the USA. Each farmer wants to have good
horses which he uses for transportation and as draft animals.
In Poland horsemanship is a very old tradition.
It should be
mentioned that from the XV until the XVII century the Polish
cavalry was known throughout all Europe.
After the Second World War the Polish government wanted
to replace horses by tractors, but the farmers opposed this
move.
There still exists such a point of view among farmers
that good horses are a symbol of the farmer's wealth. In spite
of the industrialization of farms, horses are asvery important
factor in Polish farming. The younger generation, however,
prefers mechanization.

HOMEWORK ASSIGNMENTS
1.

Auditory - Listening to the recorded Dialogue No. 11.

2.

Speaking - Dialogue No. 11.

3.

Reading
a)
b)

c)

Generalizations to L. 11.
Explanatory Notes to L. 11.
Area Background, as assigned.
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VOCABULARY

Dialogue
1.

to

-

these

2.

fotografie

-

pictures

3.

dom

- house

4.

zwierzcta

-

animals

5.

domowe

-

domestic

6.

pies

- dog

7.

kot

- cat

8.

zdaje mi sic

-

it seems to me

9.

mieko

-

milk

10.

psy

- dogs

11.

lubiq

-

(they) like

12.

wolq

-

(they) prefer

13.

micso

- meat

14.

koh

- horse

15.

pije wodc

-

16.

inne

- other

is drinking water

Dialogue Adjunct
17.

zapytaC

- to ask

18.

zapytaC kolegc

- to ask your colleague

22
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Part I

Sound Lis-:._mination Drill

Phonemic contrast /g/
Step 1.
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.

3.
4.
5.

Listening and auditory discrimination.

siebie
kosi
wisi

siebie
kosi
wisi

siebie
kosi
wisi

- ciebie
- koci
- wici

ryg

ryg

ryg

-

siec

siec

siec

- ciec

Step 2.

g

c'ec

Step 3.

Pair No.

-

rye
ciec

1.
2.
3.
4.

5.

ciebie
koci
wici

rye

rye
ciec

ciec

siebie - ciebie
kosi
- koci
wisi
- wici
ryg
siec

-

siebie - ciebie
- koci
kosi
wisi
- wici,
ryg
- rye
siec
- ciec

rye

- ciec

Listening and auditory discrimination combined with
checking on an answer sheet.
First word

1.
2.
3.
4.
5.

Step 4.

rye

ciebie
koci
wici

Listening and auditory discrimination.

siebie - ciebie
- koci
kosi
v'si
- wici
:

/6/

-

Second word

Your choice

siebie
kosi
wisi

ciebie
koci
wici

siebie
koci
wisi

ryg

ry4:

rvg

siec

ciec

ciec

Listening and production.

siebie ... ciebie ...
koci
kosi
wisi ..... wici

siebie - ciebie
kosi
- koci
wisi
- wici

rya *saw

ryg

-

siec

- ciec

siec

rye ...b
ciec ....

23

rye

00

II.

".
=It

....

LESSON 12

Phonemic contrast /n/
Step 1.

len
stan
lane
strong

5.

brona

Step 2.

3.
4.
5.

brona

Pair No.

len
stan
lane
strong
brona

-

1.
2.
3.
4.
.

-

len

len

stare

stall

- lanie
- stronig
Bronia

len
stan
lanie
stronig
Bronia

lanie
stronig
Bronia

star"'

len
stan
lane
strong

len
stan
- lanie
-

- stronig
- Bronia

brona.

len
stan
lane
strong

- len
- stall

- lanie
- stronig
- Bronia

brona

Listening and auditory discrimination combined with
checking on an answer sheet.
First word

Second word

len
stan
lane

len

Your choice

len
stan
lane
strong

stall

lanie
stronig
Bronia

strong
brona

Bronia

Listening and production.

len
stan
lane
strong ....

brona

len

- lanie
- stronig
- Bronia

1.
2.
3.
4.
5.

Step 4.

len
stan
lane
strong
brona

Listening and auditory discrimination.

len
stan
lane
strong

Step 3.

/n/

Listening and auditory discrimination.

1.
2.
3.
4.

1.
2.

-

len
stan
lanie .....

stronig ...
Bronia ....

len
stan
lane
strong

brona

24
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41/

Phonemic contrast /c/
Step 1.
1.
2.
3.
4.
5.

cyny
cech
maca
walc
walce

Step 2.
1.
2.
3.
4.
5.

cyny
cech
maca
walc
walce

Step 3.

Pair No.

Listening and auditory discrimination.
cyny
cech
maca
walc
walce

1.
2.
3.
4.
5.

-

czyny
Czech
macza
walcz
walczg

czyny
Czech
macza
walcz
walczv

czyny
Czech
macza
walcz
walczc

Listening and auditory discrimination.
-

czyny
Czech
macza
walcz
walczv

-

cyny
cech
maca
walc
walce

czyny
Czech
macza
walcz
walczv

cyny
cech
maca
walc
walce

-

czyny
Czech
macza
walcz
walczv

Listening and auditory discrimination combined with
checking on an answer sheet.
First word

cyny
cech
maca
walc
walce

1.
2.
3.
4.
5.

Step 4.

cyny
cech
maca
walc
walce

Your choice

Second word

czyny
Czech
macza
walcz
walcze

czyny
cech
maca
walcz
walce

Listening and production.

cyny
cech .....
maca .....
walc
walce

czyny
Czech
macza
walcz .....
walczv ..,0

cyny
cech
maca
walc
walce

25
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czyny
Czech
macza
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Part II - Pronunciation Drill
Initial Clusters

Drill the following clusters in the following utterances:
/gi/
/kt/

gdzie

- kto
brat

/br/

/fkl/

-

wkleie

/fkl/

-

wkladaC

/f p/

-

wpadaC

/fpl/

-

wplqta6

- Kto to jest?
ni6j brat

wprawa

/f pr/
-

wprzod (pierwej)

/f s/

wsadzaC

/fsh/

wschod

/fskr/

wskrog

/fst/

wstaC

/fsl/

wsluchaC si

/fstr/

- wstrt

/fstg/

-

wstrzymaC si
wgcieka6 si

/fgE/

/fAl/

Gdzie jest corka?

wkrotce

/fkr/

/fpg/

-

-

wglizn46 sib

/fgr/

wArod

/fAfV

wgwidrowaC

/ft/'

- wtedy

AtI/

-

wtloczyC

/ftr/

-

wtrqca6 si
2 6 -

rili..4 Itz
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DIALOGUE
Fotografia rodzinl
C.:
G.:

Cichocki
Grodecki
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

C.:

Kt3 jest na tej fotografii?

G.:

To jest nasza rodzina.

C.:

Czy to jest Bolek?

G.:

Tak, to jest nasz syn Bolek.

C.:

A gdzie jest corka?

G.:

Tut czy pan widzi?

C.:

Tak, a kto to jest?

G.:

To jest moj ojciec i matka.

C.:

A kto to stoi?

G.:

To jest moj brat i moja siostra.

C.:

To jest bardzo ladna fotografia.

G.:

Owszem.
wodki?

C.:

Proszv bardzo, tylko nieduiy.

G.:

Dobrze, zaraz podaj.

Czy napije siv pan kieliszek

29

LESSON 12

DIALOGUE
The Family Picture
C.:
G.:

Cichocki
Grodecki

1.

2.

3.

4.

I

C.:

Who is in this picture?

G.:

This is our family.

C.:

Is this Bolek?

G.:

Yes, this is our son Bolek.

C.:

And where is your daughter?

G.:

Here, do you see?

C.:

Yes, and who is this?

G.:

This is my father and mother.

Itt

t3

5.

6.

7.

C.:

And who is standing here?

G.:

That is my brother and my sister.

C.:

This is a very nice picture.

G.:

Yes.

C.:

Please, but only a small one.

G.:

Fine, right away.

How about a small glass of vodka?

30
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DIALOGUE ADJUNCT

1.

A.: Gdzie mieszka pan Grodecki?
B.: Pan Grodecki mieszka w Warszawie.

2.

A.: Czyja to jest fotograf ia?

B.: To jest fotografia pana Grodeckiego.

3.

A.: Czy' to jest ojciec?

B.: To jest ojciec pana Grodeckiego.

4.

A.: Czy to jest matka pana Grodeckiego?
B.: Tak, to jest jego matka.
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DIALOGUE ADJUNCT

1.

A.:

Where does Mr. Grodecki live?

B.:

Mr. Grodecki lives in Warsaw.

Whose picture is this?

2.

3.

4.

B.:

This is Mr. Grodecki's picture.

A.:

Whose father is this?

B.:

This is Mr. Grodecki's father.

A.:

Is this Mr. Grodecki's mother?

B.:

Yes, this is his mother.
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PATTERN DRILLS
Repetition Drill
Frame 1
Instructor:

Student:

Na tej fotografii jest nasza
rodzina.
Na tej fotografii jest nasz

OOOOO

OOOOO

syn.

Na tej
Na tej
ojciec
Na tej

fotografii jest cOrka
fotografii jest moj
i matka.
fotografii jest moja

OOOOO

0

OOOOO

O OOOO

OOOOOOO

matka.
Na tej fotografii jest brat
i siostra.
Na tej fotografii jest iona.
Na tej fotografii jest moj
kolega.

0
0

OOOOOO

1%.

Cued Response Drill
Frame 2
Instructor:

Student 1:

Student 2:

nasz ojciec

Kto jest na tej fotofrafii?

Na tej fotografii jest
nasz ojciec.

nasza siostra Kto jest na tej fotografii?

Na tej fotografii jest
nasza siostra.

moj brat

Kto jest na tej fotografii?

Na tej fotografii jest
moj brat.

moja corka

Kto jest na tej foto-

Na tej fotografii jest
moja cOrka.

graf ii?

moj syn

Kto jest na tej fotograf ii?

Na tej fotografii jest
moj syn.

nasza matka

Kto jest na tej fotografii?

Na tej fotografii jest
nasza matka.

moj ojciec
i brat

Kto jest na tej foto,-

Na tej fotografii jest
moj ojciec i brat.

graf ii?
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Instructor:

Student 1:

Student 2:

moja rodzina

Kto jest na tej fotografii?

Na tej fotografii jest
moja rodzina.

Repetition Drill
Frame 3
Instructor:

Czy
Czy
Czy
Czy
Czy
Czy
Czy
Czy
Czy
Czy

pan
pan
pan
pan
pan
pan
pan
pan
pan
pan

widzi
widzi
widzi
widzi
widzi
widzi
widzi
widzi
widzi
widzi

Student:

ten dom?
ten niedu2y dom?
ten krawat?
ten czerwony krawat?
ten czarny krawat?
ten klucz?
ten list?
to 162ko?
to biurko?
to duke biurko?

0

Cued Response Drill
Frame 4
Instructor:
Cue:
Cue:

Cue:

Cue:

Cue:
Cue:

Cue:

Student:

matka
Kto tu stoi?

- Tu stoi matka.

brat

Kto tu stoi?

Tu stoi brat.

kolega
Kto tu stoi?

Tu stoi kolega.

siostra
Kto tu stoi?

Tu stoi siostra.

fotografia
Co tu stoi?

- Tu stoi fotografia.

kieliszek wodki
Co tu stoi?

- Tu stoi kieliszek
wodki.

162ko
Co tu stoi?

Tu stoi
34
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Cued Response Drill
Frame 5
Oda

Instructor:

Student 1:

Tu stoi fotografia.
Fotografia stoi na
biurku.
Tu stoi biurko.
Biurko stoi w biurze.

Gdzie stoi fotografia?
Gdzie stoi fotografia?

:tu.(fent 2:

Gdzie stoi biurko?
Gdzie stoi biurko?

Tu stoi fotografia.
Fotcgrafia stoi na
biurku.
Tu stoi biurko.
Biurko stoi w biurze.

Tu stoi telefon.
Telefon stoi na
biurku.

Gdzie stoi telefon?
Gdzie stoi telefon?

Tu stoi telefon.
Telefon stoi na
biurku.

Rejoinder Drill
Frame 6
Student:

Instructor:
Cue:

bardzo ladna

Os

- Nasza cOrka jest bardzo ladna.
Ta fotografia jest bardzo lad-

Nasza cOrka jest
Ta fotografia jest

na.

Ta urzOniczka jest bardzo

Ta urzOniczka jest

ladna.

- Moja Zona jest bardzo ladna.
- Pani Adamska jest bardzo ladna.
- Ta pani jest bardzo ladna.
Ta koszula jest bardzo ladna.
Ta kanapa jest bardzo ladna.
Ta lazienka jest bardzo ladna.

Moja 2ona jest
Pani Adamska jest
Ta pani jest
Ta koszula jest
Ta kanapa jest
Ta lazienka jest

Cued Response Drill
Frame 7
Student 1:

Student 2:

Prosz, tylko nie-

niedu2y.

Czy napije sib pan
kieliszek wodki?

Cue:

Prosz bardzo,
tylko niedu2y.

Czy napije sib pan
kieliszek wodki?

Prosz,

Cue:

DziOcuj, tak.

Czy napije sib pan
kieliszek wodki?

DziOujv, tak.

Instructor:
Cue:

Prosz, tylko
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Instructor:

Student 1:

Student 2:

Cue:

Owszem, dziekujg.

Czy napije sig pan
kieliszek wodki?

Owszem, dzigkujg.

Cue:

Proszg bardzo.

Czy napije sig pan
kieliszek wodki?

Proszg bardzo.

Rejoinder Drill
Frame 8
Instructor:
Cue:
Cue:
Cue:
Cue:
Cue:
Cue:

nieduiy formularz
To jest ...

- To jest nieduiy formularz.

nieduiy dom
To jest *oil

- To jest nieduiy dom.

nieduiy pok6j
To jest ...

- To jest nieduiy pok6j.

nieduiy wybor towaru
To jest ...

- To jest nieduiy wybOr towaru.

nieduiy klucz
To jest ...

- To jest nieduiy klucz.

nieduy kotlet
To jest ...

Cue:
Cue:

Student:

- To jest nieduiy kotlet.

nieduy pies
To jest ...

- To jest nieduiy pies.

nieduy kofi
To jest ...

- To jest nieduiy

kori.

Rejoinder Drill
Frame 9
Instructor:
Cue:

Cue:

Student:

moja matka
To jest ...

- To jest moja matka.

moja corka
To jest ...

- To jest moja ccirka.
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Student:

Instructor:
Cue:

Cue:
Cue:
Cue:
Cue:

Cue:
Cue:
Cue:

moja lazienka
To jest

- To jest moja lazienka.

moja restauracja
To jest ...

- To jest moja restauracja.

moja zupa
To jest ...

- To jest moja zupa.

moj brat
To jest ...

- To jest moj brat.

moj zaw6d.
To jest ...

- To jest moj zaw6d.

papier listowy
To jest ...

- To jest papier listowy.

moj dom
To jest ...

- To jest mcij dom.

moj kolega
To jest

- To jest moj kolega.

Repetition Drill
Frame 10
Instructor:

Student:

Kto jest na tej fotografii?
Gdzie jest corka?
A kto to jest?
To jest moj ojciec i matka.
To jest moja matka.
To jest moj brat i siostra.
To jest moja siostra.
Kto to stoi?
Zaraz podajg.
Zaraz podajg kieliszek wOdki.
Zaraz podajg obiad.
Zaraz podajg kawg.
Zaraz podajg deser.
Zaraz podajg wodg,
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GUIDED CONVERSATION
Part I
Instructor asks questions as stimuli for conversation.

Fotografia rodzinx
1.

Gdzie jest fotografia?

2.

Jaka fotografia jest na biurku?

3.

Czy fotografia stoi na biurku?

4.

Czy ta fotografia jest duia?

5.

Kto jest na tej fotografii?

6.

Czy na fotografii jest nasza rodzina?

7.

Kto to stoi, Bolek czy Jozef?

8.

A gdzie jest siostra?

9.

Gdzie stoi matka?

10.

Czy na tej fotografii jest tei ojciec?

Rodzina
1.

Czy rodzina jest dua?

2.

Czy ta rodzina ma dom?

3.

Gdzie jest teraz ojciec?

4.

Jak czuje sic matka?

5.

Czy brat chodzi jeszcze do szkoly?

6.

Ile lat ma siostra?

7.

Co robi siostra?

8.

Czy corka jest ladna?

9.

Kto lubi psy, syn czy corka?

10.

Kto jest w szkole?
38
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W restauracji
1.

Jaka jest to restauracja?

2.

Co j-st dzig na obiad?

3.

Co radzi kolega?

4.

Czy to prawda, 2e dzig jest dobra zupa?

5.

Co to jest kartoflanka?

6.

Czy kartoflanka jest dobra?

7.

Co je kolega?

8.

Jaki jest dziA deser?

9.

Co kolega pije?

10.

Czy kolega pije duty kieliszek wodki?

W biurze zatrudnien
1.

Kto pracuj -e w biurze?

2.

Jak si. b nazywa urzOniczka?

3.

Co jest na biurku?

4.

Kto ma formularz?

5.

Kto mote pom6c wypelniC formularz?

6.

Kto wie, gdzie podpisa6 formularz?

7.

Jaki zaw6d ma kolega?

8.

Czy on ma dobry zawod?

9.

Ile lat ma kolega?

10.

Gdzie on mieszka?

i

Part II

One student asks the other students questions based on the
dialogue.
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Part III - Directed Dialogue
Instructor:

Student:

Proszg zapyta6 kolegv, czy on
wie,kto jest na tej fotografii.

1.

Czy pan wie, kto jest na
tej fotografii?

Proszg powiedzieE koledze, le
na tej fotografii jest rodzina.

2.

Na tej fotografii jest rodzina.

Proszc zapyta6 kolegc, czy on
wie, ie to jest Bolek.

1.

Czy pan wie, le to jest
Bolek?

Proszv powiedzieE koledze, le
pan wie, le to jest Bolek.

2.

Wiem, ie to jest Bolek.

Proszv zapyta6 kolegv, czy on
wie, gdzie jest corka.

1.

Czy pan wie, gdzie jest
corka?

Proszv powiedzie6 koledze, le
tu jest corka.

2.

Tu jest corka.

Proszv zapyta6 kolegy, czy
to jest ojciec i matka.

1.

Czy to jest ojciec i matka?

a

Cx

Proszv powiedzieE koledze, ie
to jest ojciec i matka.

2.

To jest ojciec i matka.

Proszv zapytat kolegv, czy on
wie, kto tu stoi.

1.

Czy pan wie, kto tu stoi?

Proszv powiedzieE koledze, ie
tu stoi brat i siostra.

2.

Tu stoi brat i siostra.
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Instructor:

Student:

Proszg powiedziet h-ledze, 2e
to jest bardzo ladna fotog rafia.

1.

Prosz powiedzie6 koledze, ie 2.
pan wie, 2e ta fotografia jest
bardzo ladna.

12

To jest bardzo iadna fotografia.
Wiem, 2e ta fotografia jest
bardzo ladna.

Part IV
Students in pairs converse on the topic of the dialogue.

NARRATION
Fotografia rodziny

Pan Grodecki pokazuje fotografie panu Cichockiemu.

is

tografia jest bardzo ladna.
na Grodeckiego.

Ta fo-

Na tej fotografii jest rodzina pa-

Ta ladna pani, to Iona pana Grodeckiego.

jest ojciec pana Grodeckiego, a to jest jego matka.

pana Grodeckiego, Bolek.

kiemu na gospodarstwie.
ulicy Jasnej cztery.
chodzi do szkoly.

Tu jest syn

To nie jest Bolek Adamski.

Adamski mieszka pod Warszaw4, na wsi.

To

Bolek

On tam pornaga panu Adams-

Bolek Grodecki mieszka w Warszawie, na

Bolek Grodecki nie pracuje.

On jeszcz,:

Tu jest corka pana Grodeckiego, a to stoi je-

go brat i siostra.

QUESTIONS
1.

Czy to jest pan Grodecki?

2.

Co rol'i pan Grodecki?

3.

Czy pan Grodecki pokazuje fotografie panu Cichockiemu?
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4.

Jaka jest ta fotografia?

5.

Kto jest na tej fotografii?

6.

Czy na tej fotografii jest rodzina pana Grodeckiego?

7.

Czy to jest rodzina pana Grodeckiego?

8.

Czyja to jest rodzina?

9.

Czy pan wie, kto to jest ta pani?

(Zona Grodeckiego)

10.

Czy pan wie, jak ona sig nazywa?

11.

Jaka jest pani Grodecka?

12.

Czyja to jest Zona?

13.

Czy to jest

14.

Czy zona pana Grodeckiego jest ladna?

15.

Kto to jest?

16.

Czyj to jest ojciec?

17.

Czy to jest ojciec pana Grodeckiego?

18.

A kto to jest?

19.

Czyja to jest matka?

20.

Czy to jest matka pana Grodeckiego?

21.

Kto to jest?

22.

Czyj to jest syn?

23.

Czy to jest syn Adamskiego?

24.

Czy to jest Bolek Adamski?

25.

Gdzie mieszka Bolek Adamski?

26.

Co on tam robi?

27.

Czy on pomaga Adamskiemu?

28.

Gdzie mieszka Bolek Grodecki?

29.

Kto mieszka na Jasnej?

ona pana Grodeckiego?

(ojciec pana Grodeckiego)

(matka pana Grodeckiego)

(Bolek)
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30.

Czy Boiel,

31.

Ktory Bol',.,:,,k

:3-,:o

cki mieszka w Warszawie. czy pec'

-2,_:awq?

--lieszka w Warszawie, Eplek Adamshi czy

:clek

Grodecki?

6

Pt Ai

u

32.

Czy Bolek Grodecki pracuje?

33.

Co on robi?

34.

Czy on chodzi do szkoly?

35.

Czy Bolek Adamski chodzi do szkoly?

36.

Kto tu jest?

37.

Czyja to jest corka?

38.

Kto tu stoi?

39.

Czy to jest brat pana Grodeckiego?

40.

Czyj to jest brat?

41.

Kto tu stoi?

42.

Czy to jest siostra pana Grodeckiego?

43.

Czyja to jest siostra?

(corka pana Grodeckiego)

(brat pana Grodeckiego)

1

(siostra pana Grodeckiego)

gQz

ti

,

la

,
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GENERALIZATIONS
Phonological Learning Units
Stops

Let us compare the following English consonants with
those of the Polish language.

4

voiceless:

p

t

k

v
c

English:
voiced:

g

voiceless:

Polish:,

voiced:

t

k

d

g

c

c

C

''..i

on,

The striking difference between these Polish and English
stops is aspiration. Aspiration in Polish is totally unknown.
The most strongly aspirated stops in English are the voiceless /p/, /y, and k/ in initial positions. The English
consonants p/, /t and /k/ sound approximately like their
Polish counterparts in English words in speciaL environments
only, for instance medially, after /s/:

in "spill" 1,11. not in "pill"
in "still" bLt nut in "till"
in "skill" but not in "kill"

An unaspirated L p'/ as produced by a Polish speaker,
though voiceless, sounds to an English speaker like /b_7,
especially when in initial position.
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The Polish stops as well as the English ones are both
voiced and voiceless.
In other words, there is a /b/ in
Polish as well as in English. Hmever, the distribution of
Polish voiced stops differs from that of the English voiced
stops. While the English voiced stops can appear in all
positions, initial, medial and final, the Polish voiced
stops appear in initial and medial positions, but never in
the final position.
In the final position, they are substituted by their voiceless counterparts, e.g.: /b/ is
substituted by /p/.
Another difference between the English and the Polish
stops is the absence of palatal stops in English. The palatal
stops As/, AV, /6/, /j/ are found in Polish only, e.g.:
/p/

in

/prije/

/11/

in

/biurko/

/6/

in

/pokaza0

4/ in

/3 en/

You learned the consonant /3/ in the phrase:

/do vii3eliai.

Although the English language possesses sounds g/, /1/,
t1ey are not identical with the Polish /c/ and /3 /. The Polish
/c/ and /3 / are articulated "farther back" that means with the
front of the tongue raised to the upper gums, almost curled up,
and pressing against the upper gums (alveolae). The English
/C/ and /i / are characterized by the absence of the "curling
up" tendency of the tongue, thus the middle part of the tongue
is higher and the front of the tongue is touching not only the
gums, but also the upper front teeth.
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EXPLANATORY NOTES
The Polish Family

Traditionally, the husband is the head of the Polish family.
However, he places great value on his wife's opinions
and may be reluctant to act without her counsel. The wife's
rule in strictly household matters is absolute and her responsibility for the education of the children, particularly as
good Poles, is considered a high patriotic duty.
The relationship between husband and wife is characterized
more by mutual respect than open affection.' The father is
regarded by children with respect. The mother is considered
to be a protectress. This pattern is common throughout Poland.
Polish parents are sparing in openly showing affection
for their children for fear of spoiling-them.
The child is
taught to be brave, tough and self-reliant. A strong spirit- hart ducha-- is the most valued attribute of human character,
carefully developed from infancy.
The demoralization of World War II seriously undermined
the foundations of family relations. Faith in the permanence
of many traditional values had been shaken.
Poland's post war government exhibited an early concern
for the family as a social institution, but sought to use the
family for its own ends. At first the regime adopted a policy
of easy divorce, but later tightened up the procedure in an
attempt to strengthen the family.
Marital and family relations were gradually removed from
the control of the Church and brought under the jurisdiction
of State courts. Parents were made responsible to the State
for the preparation of disciplined, obedient citizens who
would be conscious of their duties to society and government.
A marriage is valid when performed before a registrar of
vital statistics. Ecclesiastic jurisdiction is not recognized.

Alcoholis_Retaalle
Poland belongs to the countries of the Soviet Bloc.
Among
these countries few of them are wine producers.
Vodka is the
most popular alcoholic drink.
Poland imports wine from Soviet
Russia, Hungary and Bulgaria. Wines from Western countries
are very expensive.
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HOMEWORK ASSIGNMENTS
1.

Auditory - Listening to the recorded Dialogue No

2.

Speaking - Dialogue No

3.

Reading

4.

12.

a)

Polish text, as assigned.

b)

English text:

Writing

12,

1. Generalizations to L. 12.
2. Explanatory Notes to. L. 12.
3. Area Background, as assigned.

- as assigned.

VOCABULARY

Dialogue
na tej fotugrafii

- in this picture

2.

nasza

- our

3.

rodzina

- family

4.

nasz

- our

5.

Czy pan widzi?

- Do you see?

6.

moj

- my

7.

ojciec

- father

8.

matka

- mother

9.

stoi

- is standing

10.

brat

- brother

11.

moja

- my

12.

siostra

- sister

13.

ladna

- nice

14.

fotografia

- picture
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15.

Czy napije sic pan kieliszek wodki?

- How about a small glass of
vodka?

16.

nieduy

- a small one

Dialogue Adjunct
17.

w Warszawie

-

18.

czyja

- whose

19.

pana Grodeckiego

- Mr. Grodecki's

20.

czyj

- whose

21.

jego

- his
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PERCEPTION DRILL
Part I - Sound Discrimination Drill

Phonemic contrast /s/ - /s/
Step 1.
1.
2.
3.
4.
5.

kos
sok
sum
nas
dosyC

Step 2.
1.
2.
3.
4.
5.

kos
sok
sum
nas
dosyC

Step 3.

Pair No.

1.
2.
3.
4.

5.

Step 4.

(Z

1.
2.
3.
4.
5.

kos
sok
sum
nas
dosyC

Listening and auditory discrimination.
kos
sok
sum
nas
dosyC

kos
sok
sum
nas
dosyC

-

kosz
szok
szum
nasz
doszyC

kosz
szok
szum
nasz
doszyC

kosz
szok
szum
nasz
doszyC

Listening and auditory discrimination.
kosz
- szok
- szum
- nasz
- doszyC

kos
sok
sum
nas
dosy6

- kosz
- szok
szum
- nasz
- doszyC

kos
sok
cum
nas
dosy6

kosz
- szok
szum
- nasz
- doszyC

Listening and auditory discrimination combined with
checking on an answer sheet.
First word

kos
sok
sum
nas
dosyC

Listening
kosz
szok
szum
nasz
doszyC

Second word

kosz
szok
szum
nasz
doszy6

Your choice

kos
sok
szum
nas
doszyC

and production.
kos
sok
sum
nas
dosyC
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Phonemic contrast /z/
Step 1.
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

Pair No.

1.
2.

3.
4.
5.

gaza
muzyk
zer
obraza
zaraza

gaza
muzyk
zer
obraza
zaraza

-

gala
muzyk
ter
obrata
zaraia

gala
muzyk
ter
obrata
zaraza

gala
muzyk
ier
obraia
zaraza

Listening and auditory discrimination.

gaza
muzyk
zer
obraza
zaraza

Step 3.

/z'/

Listening and auditory discrimination.

gaza
muzyk
zer
obraza
zaraza

Step 2.

-

- ge.a,

-

muzyk
ter
obrata
zaraza

-

gaza
muzyk
zer
obraza
zaraza

gala
muzyk
ter
obraza
zaraza

gaza
muzyk
zer
obraza
zaraza

- g ata

- muzyk
- zer
, obrata
- zaraza
,

Listening and auditory discrimination combined with
checking on an answer sheet.
First word

gaza
muzyk
. ...

Second word

Your choice

gata
muzyk
zer
obraza
zaraza

gala
muzyk
ter
obraz a

zaraza

zaraza
1

Step 4.
1.
2.
3,
4.
5.

Listening and production.

gaza ... gala .
muzyk .. muzyk

.

ter
obraza .. obrata
zaraza ...zaraza.
zer

gaza
muzyk
zer
obraza
zaraza

50

I

-

gaia
muzyk
ter
obraia
zaraza

s

.

.

'

LESSON 13

Phonemic contrast /s

-

ca

Step 1.
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

Listening and auditory discrimination.

szary
szyla
grosze
poszye
zamieszaC

Step 2.

Pair No.

szary
szyla
grosze
poszyC
zamieszaC

IP

-

- iary
szary
szary
- iyla
szyla
szyla
- grow
grosze
- grow
grosze
- poiye
poszyC
- poiye
poszy6
- zamierzaC zamieszaC - zamierzae zamieszae

iary
iyla
groic
poiye
- zamierzaC

Listening and auditory discrimination combined with
checking on an answer sheet.
First word

Second word

szary
szyla
grosze
poszyC
zamieszac

4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

iary
iary
iyla
iyia
groic
groiv
poiye
poiye
zamierzat zamierzae zamierzae

- iary
- iyla
- groic
- poZyC

- iary
- iyla

1.
2.
3.

Step 4.

szary
szyla
grosze
poszyC
zamieszat

Listening and auditory discrimination.

szary
szyla
grosze
poszyC
zamieszaC

Step 3.

/Y/

Your choice

iary
iyIa

szary
iyla
grosze
poszye
zamierzae

groc
po2ye
zamierzae

Listening and production.

szary
szyla
grosze
poszyC ool000
zamieszae..

iary
iyla
groiv
poiy6
zamierzae.

szary
szyla
grosze
poszy6
zamiesza6

- Zary
- Zyla

- grow
- poiy6
- zamierzac
ID

OM

-

4-.
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Part II - Pronunciation Drill

, Initial Clusters
Drill the following clusters:

/a/

przyjmuje
przyj46

dzig przyjmuje
- mnie przyj4c

/vz/

wzrostu

- jest wzrostu

/v1/

wiosy

- ma wiosy

Al/

ile

- czuje sig zle

/vd/

wdowa

/vdr/

wdrapaC sig

/v1/

wlec

Arc

wdzigk

/vgl/

wg14da6

/vgfi/

wgniataC

/vgr/

wgramoliC sig

/vm/

wmawi ac

/vn/

wnet

/vii/

wniesc

/vr/

wracaC

/v1/

wrzask

/vzbi/ wzbiC sig

/vzd1/ wzdlu
/vzdr/ wzdragaC sig
/vzd/

wzdycha6

/vzg/

wzgl4d

/vV

wzi4C
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/vzl/ wzlot
/vzm/ wzmocniC

3

d

115

411.

/vzn/ wznowie
/vzil/

wzniecie

/vzr/ wzrok

Final Clusters
Drill the following clusters

I

/g6/ usiqgE

1

I
5

I
I
I
II

I

I
I
I
I

I
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DIALOGUE
U doktora
A.:
S.:

Adamski
Sekretarka

1.

2.

A.:

Czy doktor dzig przyjmuje?

S.:

Tak, przyjmuje.

A.:

Czy mote mnie przyj46?

S.:

Tak, proszg usi0C.

Jak sig pan na-

zywa?

3.

5.

6.

A.:

Nazywam sig Adamski, a na imig mi jest
JOzef.

S.:

Ile pan wary?

A.:

Wa±g siedemdziesiqt pigC kilo.

S.:

Jakiego pan jest wzrostu?

A.:

Mam metr siedemdziiesi4t.

S.:

Jakiego koloru pan ma oczy?

A.:

Oczy - niebieskie.

S.:

A jakie pan ma wiosy?

A.:

Jak pani widzi, jestem lysy.

S.:

Tak, to prawda.

1 il
MX,

t V(
r.,

0

7.
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Proszc zaczeka6.
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DIALOGUE
At the Doctor's
A.:
S.:

Adamski
secretary
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

A.:

Is the doctor seeing patients today?

S.:

Yes, he is.

A.:

Can he see me?

S.:

Yes, please take a seat.
name?

A.:

My name is Adamski and my first
name is JOzef.

S.:

How much do you weigh?

A.:

I weigh seventy five kilo-.

S.:

How tall are you?.

A.:

I am one meter seventy (centimeters).

S.:

What color eyes do you have?

A.:

Eyes -

S.:

What color hair do you have?

A.:

As you can see, I am bald.

S.:

Yes, that's true.

What is your

blue.
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I

I

DIALOGUE ADJUNCT

I
1.

I

1

2.

A.:

Jak czuje sic pan Adamski?

B.:

Pan Adamski czuje sig ile.

A.:

Gdzie jest teraz pan Adamski?

B.:

Pan Adamski jest teraz u doktora.

A.:

Czy doktor dzig przyjmuje?

B.:

Tak, ale pan Adamski musi zaczekak.

I
I

3.
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DIALOGUE ADJUNCTS

1.

2.

3.

A.:

How is Mr. Adamski feeling?

B.:

Mr. Adamski is feeling bad.

A.:

Where is Mr. Adamski now?

B.:

Mr. Adamski is now at the doctor's.

A.:

Is the doctor seeing patients today?

B.:

Yes, but Mr. Adamski must wait.

LESSON 13

PATTERN DRILLS
Repetition Drill
Ma

Frame 1
Mfg

Instructor:

Student:

Czy doktor dzig przyjmuje?
Czy mote mnie przy.:'4C?
F an

Proszg usi4gC
Ile pan waZy?
Wa2g siedemdziesi4t kilo.
Jakiego pan jest wzrostu?
Jakiego koloru pan ma oczy?
Niebieskie.
A jakie.pan ma wiosy?
Jestem lysy.
To prawda,
Proszg zaczekae.

Repetition Drill
Frame 2
Instructor:

Student:

Ile pan waZy?
Ile syn waiy?

we

-Ile corka wag y?

Ile
Ile
Ile
Ile
Ile

2ona waly?
brat waiy?
list waly?
paczka waly?
migso waly?

Cued Response Drill
Frame 3
Instructor:
Cue:

Cue:

Student:

siedemdziesi4t kilo
Ile way pan Cichocki?

- Pan Cichocki way siedemdziesi4t kilo.

siedemdziesi4t pigC kilo.
Ile waty pan Adamski?
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- Pan Adamski way siedemdziesi4t picC kilo.

LESSON 13
Instructor:
Cue:
dwadziegcia kilo.
Ile waiy corka?
Cue:

Cue:
Cue:

Student:

COrka waiy dwadziegcia
kilo.

trzydziegci kilo
Ile waiy syn?

Syn waiy trzydziegci kilo.

pig6 kilo
Ile waiy to mivso?

- To migso waiy pig6 kilo.

cztery kilo
Ta paczka waiy cztery kilo.

Ile waiy ta pae7.zka?

Cue:
Cue:

sto kilo
Ile waiy ten pan?

- Ten pan waiy sto kilo.

trzy kilo
Ile waiy ta mala paczka?

Ta mala paczka waiy trzy
kilo.

Rejoinder Drill
Frame 4
Instructor:
Cue:
Cue:

Cue:

Cue:

Cue:
Cue:

Student:

siedemdziesi4t kilo
Waig

- Waig siedemdziesi4t kilo.

siedemdziesi4t pig6 kilo
Waig

Wa2g siedemdziesigt pig6
kilo.

sto kilo
Waig

- Waig sto kilo.

sto pig6 kilo
Waig

- Waig sto pig6 kilo.

sto cztery kilo
Waig

- Wa2g sto cztery kilo.

siedemdziesi4t trzy kilo
Waig

- Walg siedemdziesi4t pig6
kilo.
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..1-

Repetition
Frame

5

Instructor:

Student:

Mam
Mam
Mam
Mau
Mam
Mam
Mam

O 00000 OOOOO 000000

metr siedemdziesi4t.
metr siedemdziesi4t p1146.
metr siedemdziesi4t trzy.
metr trzydzieAci pig.
metr trzydzieici trzy.
metr siedemdziesi4t cztery.
metr duradzieficia pig.

OOOOO 000000000.0

O 00000000.0000000
O 0000000000 OOOOO 0

Cued Response Drill
Frame 6

2

Instructor:

Student 1:

metr siedemdziesi4t
cztery

Jakiego pan jest Mam met
cztery.
wzrostu?

siedemdziesi4t

metr siedemdziesi4t
trzy

Jakiego pan jest Mam met
wzrostu?
trzy.

siedemdziesi4t

metr siedemdziesi4t
Pic6

Jakiego pan jest Mam met
'wzrostu?
Pic6.

siedemdziesi4t

metr siedemdziesi4t

Jakiego pan jest Mam metr siedemdziesistt.
wzrostu?

metr trZydziegci
Pict

Jakiego pan jest Mam metr trzydzieici pig.
wzrostu?

metr trzydziefici
cztery

Jakiego pan jest Mam metr trzydzieici cztery.
wzrostu?

Student

Repetition Drill
Frame 7
Instructor:

Student:

Jakiego
Jakiego
Jakiego
Jakiego

O OOOOO 000000000.
O 00000 OOOOO 0000

pan jest wzrostu?
wzrostu jest Iona?
wzrostu jest syn?
wzrostu jest cOrka?
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Instructor:

Jakiego
Jakiego
Jakiego
Jakiego

Student:

wzrostu
wzrostu
wzrostu
wzrostu

jest
jest
jest
jest

ojciec?
matka?
brat?
siostra?

0

Repetition Drill
Frame 8
Instructor:

Jakiego koloru
Jakiego koloru
Jakiego koloru
Jakiego koloru
Jakiego koloru
listowy?
Jakiego koloru
Jakiego koloru
Jakiego koloru

Student:

pan
pan
pan
pan
pan

ma
ma
ma
ma
ma

oczy?
wiosy?
telefon?
biurko?
papier

pan ma dILppisy?
pan ma olowki?
pan ma krawaty?

Repetition Drill
Frame 9
Instructor:

Mam
Mam
Mam
Mam
Mam
Mam

niebieskie
niebieskie
niebieskie
niebieskie
niebieskie
niebieskie

Student:
oczy.
diugopisy.
krawaty.
olowki.

i czarne olOwki.
i czerwone olowki.

Rejoinder Drill
Frame 10
Instructor:
Cue:

Cue:

Student:

jestem lysy
Jak pani widzi....

- Jak pani widzi, jestem lysy.

jestem mechanikiem
Jak pan widzi ...

- Jak pan widzi, jestem mechanikiem.
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Instructor:
Cue:

Cue:

Cue:

T

Student:

jestem tu
Jak pani widzi

Jak pani widzi, jestem tu.

pokOj jest umeblowany
Jak pan widzi

- Jak pan widzi, pok6j jest
umeblowany.

pokOj jest do wynajcia
Jak pani widzi

- Jak pani widzi, pokoj jest

do wynajcia.
Cue:

mamy kotlety wieprzowe
Jak pan widzi

Cued Response Drill

Jak pan widzi, 'manly kotlety
wieprzowe,

(Affirmative Answer)

Frame 11
Instructor:

Student:

10.

Cue:

TakiLaiaa0211

eoo

3a

Pan mieszka na ulicy Jasnej.

Tak, to prawda, mieszkam na
ulicy Jasnej.

Pan jest mechanikiem.

Tak, to prawda, jestem mechanikiem.

Pan ma dobry zawOd.

Tak, to prawda, mam dobry
zawOd.

Pan nazywa sib Cichocki.

Tak, to prawda, nazywam
Cichocki.

Pan ma trzydziegci lat.

Tak, to prawda, mam trzydziegci lat.

Pan ma gospodarstwo.

Tak, to prawda, mam gospodarstwo.

Pan ma pokOj do wynajcia.

- Tak, to prawda, mam pokOj do

wynajcia.
NDY

e, ld
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GUIDED CONVERSATION
Part I
Instructor gives stimuli for conversation.

Doktor
1.

Kto to jest?

2.

Czy pan wie, jak nazywa sic ten doktor?

3.

Czy pan wie, gdzie ten doktor mieszka?

4.

Czy ten doktor jest lysy?

5.

Czy to prawda, le dzig doktor przyjmuje?

6.

Co doktor dzig robi?

7.

Kto dzig przyjmuje?

8.

Czy dzig doktor mole przyj46?

9.

Czy doktor mole pomoc?

10.

Co doktor radzi, kawc czy mleko?

Adamski
1.

Czy pan wie, jak nazywa sic ten pan?

2.

Czy pan wie, jak na imic panu Adamskiemu?

3.

Ile lat ma Adamski?

4.

Ile Adamski waxy?

5.

Jakiego wzrostu jest Adamski?

6.

Jakiego koloru oczy ma Adamski?

7.

Czy Adamski dobrze widzi?

8.

Jakie wiosy ma Adamski?

9.

Czy to prawda, le Adamski jest lysy?

10.

(lysy)

Jak sic czuje Adamski?
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Student:
1.

Jak pan siv czuje?

2.

Czy mole pan wypelni6 formularz?

3.

Jak pan siv nazywa?

4.

Jak panu na

5.

Gdzie pan mieszka?

6.

Ile pan ma tat?

7.

Jaki pan ma zawcid?

8.

Ile pan waty?

9.

Jakiego pan jest wzrostu?

10.

Jakiego koloru pan ma oczy?

11.

Jakie pan ma wiosy?

12.

Proszg podpisa6 ten formularz.

13.

Czy mole pan zaczeka6?

14.

Dzickujv i do widzenia.

Part II
One student asks the other students questions based on
dialogue, generally on known vocabulary.
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Part III - Directed Dialogue
Instructor:

Student:

Prosze zapytaE kolege czy
doktor dziL przyjmuje.

1.

Czy doktor dzig przyjmuje?

Prosze powiedzieC koledze,
2e doktor dzig przyjmuje.

2.

Tak, doktor dziA przyjmuje.

Prosze zapytae kolege czy
ten pan nazywa sie JOzef
Adamski.

1.

Czy ten pan nazywa sie
Jozef Adamski?

Prosze powiedzieC koledze,
2e ten pan nazywa sie Jozef
Adamski.

2.

Tak, ten pan nazywa sie
Jozef Adamski.

Prosze zapytae kolege, ile
wa2y pan Adamski.

1.

Ile wa2y pan Adamski?

Prosze powiedzieC koledze,
2e pan Adamski wa2y siedemdziesiqt pieC kilo.

2.

Pan Adamski wa2y siedemdziesi4t piee kilo.

Prosze zapyta6 kolege, jakiego wzrostu jest pan Adamski'.

1.

Jakiego wzrostu jest pan
Adamski?

Prosze powiedzieC koledze, 2e
pan Adamski ma metr siedemdziesiqt.

2.

Pan Adamski ma metr siedemdziesi4t.

Prosze zapyta6 kolege, jakiego
koloru oczy ma pan Adamski.

1.

Jakiego koloru oczy ma pan
Adamski?

Prosze powiedzieC koledze, 2e
2.
pan Adamski ma niebieskie oczy.

Pan Adamski ma niebieskie
oczy.

Part IV - Students in pairs converse on the topic of the dialogue.
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NARRATION
U doktora

Pan Adamski czuje sic z1e.

On jest teraz u doktora.

tor dzig przyjmuje, ale pan Adamski musi zaczeka6.
Ai

musi wypeiniC formularz.

oczy.-

Teraz on

Na imic panu Adamskiemu jest Jozef.

Pan Adamski wa2y siedemdziesigt picC kilo.
demdziesiqt wzrostu.

Dok-

On ma metr sie-

Pan Adamski jest lysy i ma niebieskie

On pracuje na wsi, pod Warszawq, na gospodarsi.wie.

To

jest jego gospodarstwo.

Rodzina pana Adamskiego czuje sic dog6 dobrze.

Na gospo-

IS1

darstwie pracuje pan Adamski, jego Zona i syn, a corka chodzi

d szkoly
QUESTIONS
1.

Kto czuje sic

2.

Czy pan Adamski czuje sic dobrze?

3.

Jak czuje sic pan Adamski?

4.

Kto jest teraz u doktora?

5.

Gdzie jest teraz pan Adamski?

6.

Czy pan Adamski jest teraz u doktora?

7.

Co robi dzig doktor?

8.

Kto dzig przyjmuje?

9.

Czy doktor dzig przyjmuje?

i_e?

10.

Kto musi zaczekat?

11.

Czy pan Adamski musi zaczekaC?

12.

Kto teraz musi wypelni6 formularz?
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13.

Czy pan Adamski musi wypelni6 formularz?

14.

Czy panu Adamskiemu jest na imiv Jozef?

15.

Jak jest panu Adamskiemu na imiq?

16.

Ile way pan Adamski?

17.

Kto way siedemdziesi4t pig kilo?

18.

Czy pan Adamski wazy siedemdziesi4t pig kilo?

19.

Ile kilo wazy pan Adamski?

20.

Jakiego wzrostu jest pan Adamski?

21.

Kto ma metr siedemdziesi4t?

22.

Czy pan Adamski ma metr siedemdziesigt?

23.

Jakiego koloru oczy ma pan Adamski?

24.

Kto ma niebieskie oczy?

25.

Jakie oczy ma pan Adamski?

26.

Czy pan Adamski ma niebieskie oczy?

27.

Jakie wlosy ma pan Adamski?

28.

Czy pan Adamski jest lysy?

29.

Kto jest lysy?

30.

Gdzie pan Adamski pracuje?
pod Warszaw4).

31.

Czy pan Adamski pracuje ne gospodarstwie?

32.

Kto pracuje na gospodarstwie?

33.

Czy to gospodarstwo jest pana Adamskiego?

34.

Czy to jest jego gospodarstwo?

35.

Czy pan Adamski ma gospodarstwo?

36.

Gdzie jest gospodarstwo pana Adamskiego?

37.

Czy gospodarstwo pana Adamskiego jest pod Warszaw4?

(jest lysy)

(na wsi, na gospodarstwie,

:1

T.
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38.

Czyja rodzina czuje sig dobrze?

39.

Kto czuje sig dobrze?

40.

Czy rodzina pana Adamskiego czuje sig dobrze?

41.

Jak czuje sig rodzina pana Adamskiego?

42.

Co robi iona pana Adamskiego?

43.

Czy syn tei pracuje na gospodarstwie?

44.

Czy cOrka pana Adamskiego te2 pracuje na gospodarstwie?

45.

Co robi corka pana Adamskiego?

ffi

fi

GENERALIZA.TIONS

I

Phonological Learning Units

I

Fricatives

The sounds which we call "ricatives" all involve what
is known as "friction," that is, when the breath stream is
forced through a narrow opening in the vocal tract, audible
friction is produced at some specific point in the vocal
tract. This hissing sound is a fricative.
Let us look at the chart of English and Polish fricatives:

I

voiceless
English:

0

f

voiced

v

v

is

,

I

s

s

z

v
z

s

a

.

..,

voiceless
English:

.1 9

f'

f
10-

I

,

.

z

69

9o1us,

h
.

.9

voiced:

6

ou

'8u

SA

'ati.

z

h
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Consonants /f/ and /v/ are produced when the narrowing of
the air passage occurs between the lower lip and the upper
These two labio-dental fricatives /1/1 and /v/ have
teeth.
palatal counterparts /f1 and bit/. The /f and /f1 are
voiceless sounds. The /v/ and /v71 are voiced sounds.
The Polish /s/ and /z/ are produced by the front of the
tongue being raised to the back wall of the upper teeth and
the adjoining part of the teethridge; thus the narrowing of
the air passage in the Polish pronunciation of /s/ is effected
more in the front part of the mouth than in the English, in
/s/ is voiceless. /z/
which it is formed on the teeth only.
is voiced.
The Polish /s's/ and gi are produced by raising of the
tip of the tongue to the teethridge, while the remaining surThe
(in this case the dorsum) of the tongue is flat.
face
lips are protruded. The air stream passing through this
opening (wider than for /s/ and /z/) produces the sounds /s/
and /z/. The /g/ is voiceless while the /z/ is voiced.

The Polish /6/ and ii/ are formed by raising the whole
middle part of the tongue to the hard palate so high, that the
air stream forcing its way through the long narrowing thus produced rubs against the edge of the lower teeth at the moment
of its release. The consonant /A/ is voiceless while the consonant /V is its voiced counterpart. The lips are spread, both
for iLi and for /V.
The Polish /h/ is articulated by forcing the breath stream
through a slit-shaped opening between the back of the tongue and
the middle of the velum. The Polish sound most closely related
to it is the voiceless stop /k/; but where /k/ is articulated
by making a complete closure between the back of the tongue and
the velum, /h/ is articulated by bringing the back -f the tongue
only close enough to the velum so as to produce audible friction as the breath stream passes through.
Learning problem:
since the Polish kind /h/ actually never occurs in English, especially in final position, you must
pay particular attention to learn it the way it sounds in PolNow, try this:
ish.
1.
2.
3.
4.

Say
Say
Say
Try

"ak"
"ak" with aspiration:
akh
"ak" with strong aspiration:
to say: ah-h-h-h-h-h-h

akhh

The sound that you make when you are very tired and you
take a deep breath, and then you exhale it forcefully - that
is the Polish sound /h/.
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EXPLANATORY NOTES
AR

a

Socialized Medicine
--S
ev

0

In Poland; as in all countries in the Soviet Bloc, tnere
is socialized medicine. That means that all doctors and dentists are State employees, who work in hospitals and health
stations. Medical care and hospitalization are free for all
with the exception of those persons who work in private enterprises. Farm workers who work on State farms do not pay
for medical care and hospitalization. However, those who
own their own farms must pay for medical care.
Doctors may have a private practice, when they are free
from their official duties, but they must pay very high taxes.
Thus, private visits are quite expensive.

HOMEWORK ASSIGNMENTS
It al

1.

Auditory

-

Listening to the recorded Dialogue No. 13.

2.

Speaking

-

Dialogue No. 13.

3.

Reading

4.

a)

Polish text, as assigned.

b)

English text: 1. Generalizations to L. 13.
2. Explanatory Notes to L. 13.
3. Area Background, as assigned.

Writing

-

as assigned.

VOCABULARY
Dialogue
1.

doktor

2.

Czy doktor dzig przyjmuje? - Is doctor seeing patients
today?

3.

Czy mote mnie przyj4E?

- Can he see me?

4.

Proszv

- Please take a seat.

- doctor

a
II
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5.

Ile pan wa2y?

- How much do you weigh?

6.

walv

- I weigh

7.

siedemdziesiqt

-

seventy

8.

kilo

-

kilogram

9.

Jakiego pan jest wzrostu?

- How tall are you?

10.

metr

- one meter

11.

Jakiego koloru pan ma
oczy?

-

12.

oczy

- eyes

13.

niebieskie

- blue

14.

Jakie pan ma wiosy?

-

15.

Jak pan widzi.

- As you can see.

16.

lysy

- bald

17.

To prawda.

- That is true.

18.

Proszv zaczekaC.

- Please wait.

What color eyes do you have?

What color hair do you have?

J.
-

Dialogue Adjunct
badly

19.

ile

-

20.

u doktora

- at the doctor's

21.

musi

- must
i
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PERCEPTION DRILL
Part I - Sound Discrimination Drill

Phonemic Contrast /sc/ - /g6/
Step 1.
1.
2.

3.
4.
5.

szczera
szczeka
wieszcz
leszcz
goszczg

Step 2.
1.

2.
3.
4.
5.

Pair No.

I

1.
2.
3.

4.
5.

-

gciera
gcieka
wieA6
1ei6
goAcie

First word

szczera
szczeka
wieszcz
leszcz
goszczg

5.

Step 4.

szczera
szczeka
wieszcz
leszcz
goszczg

-

Aciera
Acieka
wieac
1ei6
goAcie

Aciera
Acieka
wie66
1ei6
goAcie

Aciera
Acieka
wieA6
1e16
goAcie

szczera
szczeka
wieszcz
leszcz
goszczg

-

Aciera
Acieka
wieg6
1ei6
goAcie

Aciera
Acieka
- wieA6
- 1eiC
- goAcie

szczera
szczeka
wieszcz
leszcz
goszczg

Listening and auditory disc,imination combined with
checking on an answer sheet.

1.
2.
3.
4.

I

szczera
szczeka
wieszcz
leszcz
goszczg

Listening and auditory discrimination.

szczera
szczeka
wieszcz
leszcz
goszczg

Step 3.

1'

Listening and auditory discrimination.

Second word
Aciera
Acieka
wieA6
1ei6
goAcie

Your choice
szczera
Acieka
wieAC
leszcz
goszczg

Listening and production.

szczera
szczeka
wieszcz
leszcz
goszczg

gciera
gcieka
wieAC

1e6
goAcie

szczera
szczeka
wieszcz
leszcz
goszczg
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gciera
- gcieka
- wieA6
-

-

1ei6
goAcie
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/i/

Phonemic Contrast /z/
Step 1.

Listening and auditory discrimination.

1.
2.
3.
4.

2ele
2arna
burza

5.

poera6

2ele
2arna
burza
2cclu
poieraE

iciu

2e le

-

ziele
ziarna
buzia

ziele
ziarna
buzia

ziele
ziarna
buzia

-

ziciu

ziciu

ziciu

pozierae

pozierat

pozie-

2arna
burza

iciu
poZeraE

raC

Step 2.

Listening and auditory discrimination.
ziele
ziarna
- buzia

iele
2arna
burza

1.
2.
3.
4.

2ele
2arna
burza

-

4ciu

-

5.

po2eraC - pozieraC poieraC

Step 3.

Pair No.

4.
5.

2ciu

-

Zele
iarna
burza

ziele
ziarna
buzia

ziciu

iciu

ziciu

pozieraC

poieraC - pozieraC

Listening and auditory discrimination combined with
checking on an answer sheet.
First word

1.
2.
3.
4.

2ele
2arna
burza

5.

po2eraC

Step 4.
1.
2.
3.

ziciu

ziele
ziarna
buzia

Your choice

Second word

ziele
ziarna
buzia

ziele
2arna
burza

ziciu

ziciu

pozieraC

poziera6

Listening and production.

iele .....
zarna ....
burza ....
Zyciu ....
poiera6 ..

ziele
ziarna
buzia

ziciu
poziera6

iele
arna
burza
2gciu
poteraC
74
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ziarna
buzia
zivciu
pozieraC
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Phonemic Contrast /k/ - /h/
Step 1.
1.
2.
3.
4.
5.

suka
paka
pak
mogi
rog

Step 2.
1.
2.

3.
4.
5.

suka
paka
pak
mogl
rog

Step 3.

Listening and auditory discrimination.

rog

- sucha
- pacha
- pach
- much
- ruch

2.
3.
4.
5.

First word

-

rog

-

suka
paka
pak
mogl
rog

sucha
pacha
pach
much
ruch

Second word

sucha
pacha
pach
much
ruch

suka
paka
pak
mogl
rog

-

sucha
pacha
pach
much
ruch

Your choice

suka
pacha
pach
mogl
ruch

Listening and production.

suka
paka
pak
mogl ....
/*CT

suka
paka
pak
mogl

Listening and auditory discrimination combined with
checking on an answer sheet.

10
2.
3.
4.
5.

1.

-

Listening and auditory discrimination.

Pair No.

Step 4.

sucha
pacha
pach
much
ruch

sacha
pacha
pach
much
ruch

sucha
- pacha
- pach
- much
- ruch

suka
paka
pak
mogl
rog

suka
paka
pak
mogl

0

sucha ....
pacha 0000
pach
much
ruch

suka
paka
pak
mogl
rog

75
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pach
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ruch
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Part II - Pronunciation Drill
Initial Clusters:

Drill the following clusters in the following utterances:
/hc/

chce

- czy chce pan

/a/

przeczytae

-

przeczyta6 gazet?

AV

wszystko

-

wiem wszystko

/zn/

znam

- nie znam stopni

/km/

kmotr

/kn/

knot

/kp'/

kpiarz

/krt/

krtali

/krf/

krwotok

/kf/

kwas

/gl/

glod

/gm/

gmach

/gn/

gnat

/a/

grzech

/gv/

gwar

/gv'/

gwiazda

/0/

gziC

/gz/

gzyms

/mh/

me by

/mdl/

mdleC

/mdl/

mdloAci

Agl/

mglisty

/mgi/

mgla

/mkn/

mkna

sic

76,77
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DIALOGUE
W toczekaini
S.:

A.:

Sekretarka
Adamski

1.

141

S.:

Czy chce pan przeczytaE gaze14?

A.:

Owszem, prosz

S.:

Tu jest aoInierz Polski".

A.:

0 tak, to jest dobra gazeta.

S.:

Moe tak, ale ja nic nie wiem o wojsku.

A.:

A czy pani lubi oficerow?

S.:

Owszem, ale nie znam stopni.

A.:

Widzi pani, to jest porucznik,
a to jest kapitan.

S.:

Czy to jest tee oficer?

A.:

Nie, to jest podoficer.

S.:

A kto to jest?

A.:

To jest kapral, a to jest sier2ant.

S.:

Bardzo dzikuj.

bardzo.

4N..311

2.
I

rx

3.
A't

F V*

4.
ti ler

5.

6.

7.

wszystko.
AC is

79

Teraz jui wiem
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DIALOGUE
In the Waiting Room
S.:

A.:

secretary
Adamski
1.

2.

S.:

Do you want to read the newspaper?

A.:

Yes, please.

S;:

Here is the "Polish Soldier".
AS, IA.

3.

4.

A.:

0 yes, that is a good newspaper.

S.:

Maybe so, but I don't know anything
about the military.

A.:

And do you like.officers?

S.:

Yes, but I do not know their ranks.
41

A.:

See, this is a lieutenant and this is
a captain.

Ia

E

5.

S.:

Is this an officer?
IS I*

A.:

No, this is an NCO.
1

..

6.

7.

S.:

And who is this?

A.:

This is a corporal and this is a
sergeant.

S.:

Thank you very much.
know all about it.
80

Now I already
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DIALOGUE ADJUNCT

1.

2.

Kto nic nie wie o wojsku?
B.:

Sekretarka nic nie wie o wojsku.

A.:

Czy ona zna stopnie?

B.:

Niel ona nie zna stopni.

81
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r

DIALOGUE ADJUNCT

1.

2.

A.:

Who doesn't know anything about the military?

B.:

The secretary doesn't know anything about
the military.

A.:

Does she know the ranks?

B.:

No, she doesn't know the ranks.

82
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PATTERN DRILLS
Repetition Drill
Frame 1
Student:

Instructor:

Czy
Czy
Czy
Czy
Czy
Czy

chce
chce
chce
chce
chce
chce

pan przeczytaC gazetg?
pani przeczytaC gazetg?
ojciec przeczytaC gazetg?
pan kapitan przeczytaC gazetg?
pan porucznik przeczytal gazetg?
pan sierant przeczytaC gazetg?

*

*o

*49

* *peewit/pa

O 0000

00000 0 000000

Expansion Drill
Frame 2
Student:

Instructor:

Pani Grodecka chce przeczytaC gazetg.

Czy pani Grodecka
chce przeczytak
gazetg?

Pan Cichocki chce przeczytal gazetg.

Czy pan Cichocki
chce przeczyta6
gazetg?

Kapral chce przeczytaC gazetg?

Czy kapral chce
przeczytaC gazetg?
- Czy matka chce
przeczytaC gazetg?

Matka chce przeczytaC gazetg.

Czy siostra chce
przeczytaC gazetg?

Siostra chce przeczytaC gazetg.

- Czy Bolek chce
przeczytaC gazetg?

Bolek chce przeczytaC gazetg.

Cued Response Drill
Frame 3
Student:

Instructor:
Cue:

ojciec
Kto chce przeczytaC gazetg?
83

-

Ojciec chce przeczytaC gazetg.
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Instructor:
Cue:

Cue:

Cue:

Cue:

Cue:

Cue:

Student:

sekretarka
Kto chce przeczytak gazetg?

- Sekretarka chce przeczytaC gazetg.

urzgdniczka
Kto chce przeczytaC gazetg?
pan Nowak
Kto chce przeczytak gazetg?
Iona
Kto. chce przeczytak gazetg?
syn
Kto chce przeczytaC gazetg?

JOzef
Kto chce przeczyta6 gazetg?

Urzgdniczka chce przeczytaC gazetg.
- Pan Nowak chce przeczytaC gazetg.
-

1

2ona chce przeczytak
gazetg.

- Syn chce przeczyta6
gazetg.
-

Jcizef chce przeczytaC
gazetg.
VI 7

Cued Response Drill
d.

Frame 4
Student:

Instructor:
Cue:

Cue:

Cue:

Cue:

Cue:

sekretarka
Kto nic nie wie o wojsku?

- Sekretarka nic nie wie
o wojsku.

pani Grodecka
Kto nic nie wie o wojsku?

-

Pani Grodecka nic nie
wie o wojsku.

urzgdniczka
Kto nic nie wie o wojsku?

-

Urzgdniczka nic nie
wie o wojsku.

corka
Kto nic nie wie o wojsku?

-

Corka nic nie wie
o wojsku.

matka
Kto nic nie wie o wojsku?

84

- Matka nic nie wie o
wojsku.
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Student:

Instructor:
Cue:
Cue:

kolega
Kto nic nie wie o wojsku?

Kolega nic nie wie o wojsku.

siostra
Kto nic nie wie o wojsku?

Siostra nic nie wie o wojsku.

Cued Response Drill (Expansion and Affirmative Resp.)
Frame 5
Instructor:

Student 1:

Student 2:

Kapral zna stopnie.

Czy kapral zna stopnie?

Takr kapral zna
stopnie.

Ojciec zna stopnie.

Czy ojciec zna stopnie?

Tak, ojciec zna
stopnie.

JOzef zna stopnie.

Czy Jazef zna stopnie?

Talc, JOzef zna
stopnie.

Kolega zna stopnie.

Czy kolega zna stopnie?

Tak, kolega zna
stopnie.

Syn zna stopnie.

Czy syn zna stopnie?

Tak, syn zna stopnie.

Urzedniczka zna
stopnie.

Czy urzdniczka zna

Tak, urzOniczka

stopnie?

zna stopnie.

Sekretarka zna
stopnie.

Czy sekretarka zna
stopnie?

Tak, sekretarka
zna stopnie.

Cued Response Drill (Expansion and Negative Resp.)
Frame 6
Instructor:

Bolek nie zna
stopni:

Student 1:

.Czy Bolek zna stopnie?

Student2:
Nie, Bolek nie zna
stopni.

2ona nie zna stopni. Czy Zona zna stopnie?

Nie, tona nie zna
stopni.

Syn nie zna stopni.

Nie, syn nie zna
stopni.

Czy syn zna stopnie?
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Instructor:

Student 1:

Student 2:

Siostra nie zna,
stopni.

Czy siostra zna stopnie?

Nie, siostra nie
zna stopni.

Urzedniczka nie
zna stopni.

Czy urzedniczka zna
stopnie?

Nie, urzedniczka
nie zna stopni.

Sekretarka nie
zna stopni.

Czy sekretarka zna
stopnie?

Nie, sekretarka nie
zna stopni.

Expansion Drill
Frame 7
Instructor:

Student:

Siostra lubi oficer6w.
COrka lubi oficerow.
Ta urzedniczka lubi oficer6w.

Ta sekretarka lubi oficer6w.

- Czy siostra lubi oficerow?
- Czy cOrka lubi oficerow?
- Czy ta urzedniczka lubi of icerow?
- Czy ta sekretarka lubi of

Pani Grodecka lubi oficer6w.

- Czy pani Grodecka lubi ofice-

Pani Adamska lubi oficer6w.

row?
- Czy pani Adamska lubi of ice row?

Cued Response Drill
Frame 8
Instructor:
Cue:

Student:

ojciec
Kto teraz juz wie wszystko?

- Ojciec teraz jui wie wszystko.

Cue:

matka
Kto teraz juz wie wszystko?

Matka teraz juZ wie wszystko.

Cue:

Zona
Kto teraz jui wie wszystko?

Zona teraz ju2 wie wszystko.

Cue:

urzedniczka
Kto teraz jui wie wszystko?

86

- Urzvdniczka teraz jui wie
wszystko.
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Instructor:
CII:

Cue:

Cue:

Cue:

Student:

sekretarka
Kto teraz juz wie wszystko?

kapitan
Kto teraz ju2 wie wszystko?

porucznik
Kto teraz jui wie wszystko?
ten oficer
Kto teraz ju2 wie wszystko?

- Sekretarka ju2 teraz wie
wszystko.
-

Kapitan ju2 teraz wie
wszystko.

- Porucznik teraz jui wie
wszystko.
- Ten oficer ju2 teraz
wszystko.

,..ri. e

Repetition Drill
Frame 9
Instructor:

Student:

To jest gazeta.
To jest dobra gazeta.
To jest uZoInierz Polski".
uZolnierz Polski" to jest gazeta.
To jest porucznik.
Porucznik to jest oficer.
Kapitan to tei oficer.
To jest sierZant.
Sieriant to jest podoficer.
To jest kapral.
Kapral to jest te2 podoficer.
Teraz ju2 wiem.
Teraz ju2 wiem wszystko.

Rejoinder Drill

Frame 10
Instructor:
Cue:

Student:

sekretarka lubi, oficerOw.
Teraz juZ wiem, fie ...

Cue:

- Teraz juZ wiem, fie sekretarka lubi oficerOw.

porucznik to jest oficer.
Teraz juZ wiem, fie ...

- Teraz jui wiem, 2e porucznik to jest oficer.
87
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Instructor:
Cue:

Student:

n2olnierz Polski" to jest
gazeta.
Teraz juz wiem, ze

Cue:

Teraz juz wiem, ze 2olnierz
Polski" to jest gazeta.

1t2olnierz Polski" to jest
dobra gazeta.
Teraz ju2 wiem, ie

Teraz jui wiem, ie n2olnierz
Polski" to jest dobra gazeta.

Cue:

Sieriant to jest podoficer.
Teraz jui wiem, ie
- Teraz jui wiem, ie sieriant
to jest podoficer.

Cue:

Kapral to jest podoficer.
Teraz jui wiem, ie

- Teraz jui wiem, ze kapral to
jest podoficer.
VIM

GUIDED CONVERSATION
Part I

Instructor gives stimuli for conversation.

Gazeta
1.

Co to jest?

2.

Jak nazywa sig ta gazeta?

3.

Jaka jest ta gazeta?

4.

Czy "2olnierz Polski

IS,

11

In.

*11.41

to jest dobra gazeta?
,w4

5.

Kto ma gaze.W?
apt is

6.

Kto chce przeczytae gazetg?

Stopnie
1,1

1.

Kto to jest?

(porucznik)

2.

Kto to jest?

(kapitan)

88
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3.

Czy to jest oficer?

4.

Kto to jest?

(podoficer)

5.

Kto to jest?

(kapral)

6.

Czy to jest oficer?

7.

Czy to jest podficer?

8.

Czy kapral to jest oficer?

9.

Czy porucznik to jest oficer?

(tak)

(nie)

(nie)

10.

Czy sieriant to jest oficer?

11.

Kto to jest sieriant?

12.

Co oficer wie o wojsku?

13.

Czy oficer wie wszystko o wojsku?

14.

Kto nie zna stopni?

15.

Jakie stopnie pan zna?

tit

Sekretarka
1.

Kto to jest?

2.

Jaka jest ta sekretarka?

3.

Jak nazywa sic ta sekretarka?

4.

Ile lat ma ta sekretarka?

5.

Jakie oczy ma ta sekretarka?

6.

Czy ta sekretarka sic panu podoba?

7.

Gdzie jest ta sekretarka?

8.

Czy ta sekretarka zna stopnie oficerem?

9.

Kto lubi oficerem?

IQ A

10.

Co ta sekretarka wie o wojsku?

11.

Co ta sekretarka teraz wie?

89
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12.

Co mote wypelni6 sekretarka?

13.

Czy w szkole pracuje sekretarka?

14.

A w biurze zatrudnien?

15.

Gdzie zwykle pracuje sekretarka?

16.

Czy pan wie, jak nazywa sic nasza sekretarka?

Part II

One student asks other students questions based on the
dialogue.

Part III - Directed Dialogue.
Instructor:

Student:

Proszc zapyta6 koleg, co chce
przeczytaE pan Adamski.

1.

Co chce przeczytak pan
Adamski?

Proszc powiedziee koledze, to
pan Adamski chce przeczyta6
gazetv.

2.

Pan Adamski chce przeczyta6
gazetc.

Proszc z4pytaC kolegv czy
gazeta Zolnierz Poiski" jest
dobra.

1.

Czy gazeta aolnierz Poiski"

Proszc powiedzie6 koledze, to
gazeta "Zolnierz Poiski" jest
dobra.

2.

Gazeta "2olnierz Poiski"
jest dobra.

Proszc powiedzieC koledze, to
sekretarka nic nie wie o wojsku.

1.

Sekretarka nic nie wie o
wojsku.

Proszc powiedziet koledze, to
pan wie, ie sekretarka nic nie
wie o wojsku.

2.

Wiem, ie sekretarka nic nie
wie o wojsku.

jest dobra?
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Instructor:

Student:

Proszg zapytaC kolegg czy
sekretarka lubi oficerow.

1.

Czy sekretarka lubi oficerOw?

Proszg powiedzie6 koledze,
2e sekretarka lubi oficerOw.

2.

Tak, sekretarka lubi oficerOw.

Proszg zapyta6 kolegg czy
on wie, 2e sekretarka nie zna
stopni.

1.

Czy pan wie, 2e sekretarka
nie zna stopni?

Proszg powiedzieC koledze, 2e
pan wie, 2e sekretarka nie zna
stopni.

2.

Wiem, 2e sekretarka nie zna

Proszg zapytaC kolegg czy on
wie, 2e to jest porucznik.

1.

Czy pan wie, 2e to jest
porucznik?

Proszg powiedzieE koledze, 2e
pan wie, 2e to jest porucznik.

2.

Wiem, 2e to jest porucznik.

Proszg zapytaE kolegg czy on
wie, 2e to jest podoficer?

1.

Czy pan wie, 2e to jest podoficer.

Proszg powiedzie6 koledze, 2e
pan wie, 2e to jest podoficer.

2.

Wiem, 2e to jest podoficer.

Proszg zapyta6 ko1egg
jest sier2ant.

czy to

1.

Czy to jest sier2ant?

Proszg powiedzieC koledze, 2e
to jest sier2ant.

2.

Tak, to jest sieriant.

pP

4

stopni.

Part IV.

Students in pairs converse on the topic of the dialogue.
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NARRATION
W poczekalni
Pan Adamski jest teraz u doktora.
ale pan Adamski musi zaczekaC.
Adamskiego.

Doktor dziL przyjmuje,

Sekretarka ma formularz pana

Panu Adamskiemu jest na imiy JOzef.

On way sie-

demdziesi4t pig kilo i ma metr siedemdziesi4t wzrostu.
Adamski ma niebieskie oczy i jest lysy.

Pan

Pan Adamski mieszka

na wsi i ma tam niedute gospodarstwo.
Teraz pan Adamski chce przeczytaC gazety.
ft

2olnierz Polski".

To jest dobra gazeta.

Sekretarka nic nie

wie o wojsku, ale zdaje sic, te lubi oficerOw.
sekretarka rozmawiaj4 teraz o wojsku.
tografie.

Na fotografii jest porucznik, kapitan, kapral i sier-

QUESTIONS
1.

Gdzie jest teraz pan Adamski?

2.

Kto jest teraz u doktora?

3.

Czy doktor dziL przyjmuje?

4.

Kto dziA przyjmuje?

5.

Kto mote zaczekaC?

6.

Czy pan Adamski musi zaczekaC?

7.

Kto ma formularz?

8.

Czy sekretarka ma formularz?

9.

Jak panu Adamskiemu na imic?

Czy panu Adamskiemu jest na imic JOzef?
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11.

Ile on wag y?

12.

Kto wa2y siedemdziesi4t pie6 kilo?

13.

Jakiego wzrostu jest pan Adamski?

14.

Jakie oczy ma pan Adamski?

15.

Czy pan Adamski jest Iysy?

16.

Gdzie mieszka pan Adamski?

17.

Kto mieszka na wsi?

18.

Jakie gospodarstwo ma pan Adamski?

19.

Kto ma nieduie gospodarstwo?

20.

Kto chce przeczytal gazetc?

21.

Co chce przeczytaC pan Adamski?

22.

Czy pan Adamski chce przeczytak gazete

23.

Gdzie jest gazeta?

24.

Co jest na biurku?

25.

Jaka gazeta jest na biurku?

26.

Czy "2oinierz Polski" jest na biurku?

27.

Jaka to jest gazeta?

28.

Kto nic nie wie o wojsku?

29.

Kto lubi oficerow?

30.

Czy sekretarka lubi oficerow?

31.

Czy pan Adamski i sekretarka rozmawiaj4 o wojsku?

32.

Kto pokazuje fotografie?

33.

Co robi pan Adamski?

34.

Kto jest na fotografii?

35.

Czy porucznik jest na fotografii?

11
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36.

Czy kapitan jest na fotografii?

37.

Czy kapral jest na fotografii?

38.

Czy sieriant jest na fotografii?

GENERALIZATIONS

Phonological Learning Units
Assimilation

Let us examine the word "open" Copan] .It is often pronounced roptilij. Here L771 71s made like rspj, i.e., the tonguepoint alveolar nasal is changed into lip nasal under the influence of the lip nasal sound rp_7. In this case the combination fintij is made with one position of the lips, whereas
Cpanj of L7p/L.7 requires a position of the lips followed by
a position of the tongue. Thus there is a degree of economy
of effort in the process by which the sound Z. nj was made to
resemble the neighboring sound rp_7. This process is known
as assimilation. We may generalize that all assimilation is
based on the tendency of the organic positions for one sound
to become the same in part or entirely as the organic positions for a neighboring sound. In other words, assimilation
is the tendency to make different sounds, which are pronounced
in quick succession in certain groups or positions, more uniform by levelling the differences among them, so as to render
the work of the organs of speech simpler and "easier" in their
articulation. This "levelling" tendency is common to most
languages, among others also to Polish.
Assimilation in Polish chiefly affects consonants; as regards the vowels, the only ones affected are the nasal vowels.

Nasal vowel A/
1.

/kvpa/

is pronounced:

rkempaj

/kgpte/

rkemP'e2

/gvba/

nemba2

/gyb'e/

Ciembie_7
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2.

ft

TT

tt

it

If

tt

AvCa/

tt

It

/fgseje/

It

tt

/heC/

ft

ft

/vegog/

ft

ft

/rcka/

ft

IT

/vcgel/

If

11

/petla/
/lie a/

/rece/
a

3.

rbende7

is pronounced:

/bcdc/

Li3entla7

Lnen aJ

rrence7
1-tenC.a7

rfgeqg
fletiC7
Lr- veoga7

rreDka7
Lvejg'el7

IT

Iv'ekem/

rpfteblc'em7

Generalizations:

/c/ becomes CemJ when followed by p, p,
2.

/c/ becomes ren_7 when followed by t, d,
/e/ becoMes rev_7 when followed by C, t.
/e/ becomes refl.] when followed by 6,i

3.

/e/ becomes

.

when followed by k, g.

/e/ becomes re6_7 when followed by k,

95
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Nasal vowel /4/
1.

/st4paC/

is pronounced:

Ast4p'i/

TT

TT

/r4baC/

VT

TT

ft

ft

rrombyg

/m4dra/

TT

ft

rmondr_a7

got/

ft

it

L zont7

/4-,5a/

ft

IT

Lvzonzd a7

IT

Tt

rhcong

/r4bic/
2.

/hc4c/

Tt

/p4Cek/

3.

rstompa67
Lfstompyi7

Lrombag

v

v

LPmIcels/

Lson je7

/L4Se/

it

If

/d46/

ft

.tt

/okr4gla/

It

IT

/m4ka/

TT

TT

Lmoka7

/hor4gef/,

TT

TT

rhorog'ef7

/b4kem/

TT

TT

L130,1k'em7

okro9g1a7

Generalizations:

2.

becomes

L°m_7 when followed

by P9 b,

becomes

Con_7 when followed

by t, d,

becomes

Lon]

when followed by

v ,
c,
3.

becomes L-011_7 when followed by 6,t'
3.

becomes

becomes

.

when followed by k, g.

roj_7

when followed by
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EXPALANATORY NOTES
1.

Rank Insignia
Rank insignia in the Polish Army are displayed on the
headgear, the coat collar, shoulder loops, and, for general
officers, on the sleeves of the coat and overcoat.

Enlisted Men
Grade for enlisted men is denoted on headgear and
shoulder loops. Insignia in both cases consist of silver
chevrons or bars.
Officers

Grade for officers is displayed on the headgear, the
coat collar and shoulder loops. Officers' insignia consist mainly of silver stars. They are smaller than the
American general's stars, though. In addition to silver
stars, senior officers have two silver bars. General officers, instead of silver bars, have wide scrolled silver
braids. This is in addition to their stars.
2.

(Polish Soldier) is an illustrated
under the auspices of the Polish Minmagazine
istry of National Defense.

qolnierz Poiski"

-

HOMEWORK ASSIGNMENTS

4O

1.

Auditory - Listening to the recorded Dialogue No. 14.

2.

Speaking - Dialogue 14.

3.

Reading

4.

a)

Polish text, as assigned.

b)

English text: 1. Generalizations to L. 14.
2. Explanatory Notes to L. 14.
3. Area Background, as assigned.

Writing

- as assigned.
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VOCABULARY
Dialogue
1.

Czy chce pan ...?

- Do you want ...?

2.

przeczytaC gazetv

- to read a newspaper

3.

"2olnierz Polski"

-

4.

gazeta

- newspaper

5.

Nic nie wiem.

- I don't know anything.

6.

o wojsku

- about the military

7.

Czy pani lubi oficerow?

- Do you like officers?

8.

Nie znam stopni.

-

I don't know ranks.

9.

porucznik

-

first lieutenant

10.

kapitan

-

captain

11.

oficer

-

officer

12.

podoficer

- NCO

13.

kapral

- corporal

14.

sierant

- sergeant 1st class

15.

wszystko

-' all

'Polish Soldier"

Dialogue Adjunct
16.

sekretarka

- secretary

17.

zna

- knows

18.

stopnie

- ranks
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PERCEPTION DRILL
Part I - Sound Discrimination Drill
v-

Phonemic contrast /z 3 /
Step 1.
1.
2.
3.
4.
5.

Listening and audtory discrimination.

je2d2
gnie2d2
wyje2di
zaje2d2
poje2d2

Step 2.

je2d2c
je2d2v
- jedzie
jedzie
gnie2d2c gnie2cUc - gniedzie gniedzie
wyje2c12
wyje2c12
- wyjedzie wyjeidzie
zajezdic zaje2d2 - zajedzie zajedzie
poje2d2 poje2d2
pojedzie pojedzie

jedzie
- gniedzie
wyjedzie
- zajedzie
pojedzie

4 S,

3.
4.
5.

- jedzie
gniedzie
wyjeM2 - wyjedzie
zaje2d2c
zajedzie
poje2d2
pojedzie
je2d2c
gnie2d2

First word

Second word
____

je2d2c
jedzie
gnie2d2c - gniedzie
wyje2d2
wyjedzie
zaje2d2 - zajedzie
poje2d2
pojedzie

Your choice
...,..._

jedzie
gniedzie
wyjedzie
zajedzie
pojedzie

je2d2c
gnie2d2
wyje2d2

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.

poje'idzie

Listening and auditory discrimination combined with
checking on an answer sheet.

Pair No.

Step 4.

jedzie
gniedzie
wyjedzie
zajedzie

Listening and auditory discrimination.

1. je2di
2. gnie2d2
3. wyje2d2c
4. zaje2d2c
5. poje2d2

Step 3.

/

-

zajed2
poje2d2

Listening and production.

je2di
gnie2d2c
wyje2d2c
zaje2d2
poje2d2

.

jedzie
gniedzie
wyjedzie
zajedzie

.

pojeidzie

.
.

.
.

.
.

je2d2
- jedzie
gnie2d2 - gniedzie
wyje2d2c - wyjeidzie

zajedzie
poje2dic - pojedzie
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je2d2c

gniedzie
wyje2d.2f,

zajeal2

pojedzie
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Phonemic contrast /s/ - /sc/
LiLennc2. and auui.tory discriminatien,

1.
e

2

scen
scen
- scen
sen
sen
sen
septi-czn7 septycznv septyc.-my - sceptyczny sceptyczny sceptycz-

salony
sala
syta

salony
4. sala
5. syta

- scalony
- scala
- Scyta

salony
sala
svta

scalony
scala
Scyta

ny
scalony
scala
Scyta

Listening and auditory discrimination.

Step 2.

1, sen
2. septyczny

w.

sen
scen
sceptyczny septyczny

3. salony

scalony

salony

4. sala
5. syta

scala
Scyta

sala
syta

Step 3.

eair

scen
scepsceptyczny septyczny
tyczny
sca,- F,aiony
salony
lony
scala
sala
- scala
- Scyta
syta
- Scyta
scen

sen

Listening and auditory discrimination combined with
answer sheet
g cn
FIr!,,.t were

Second

our choice

rd

qt.,wile....emymen..n.......Warint.".
-.42wnsepian,

2.
3.
4.
5.

Step 4.

sen

scen

septyczny
salony
sala

sceptyczny
scalony
scala
Scyta

syt-

sen *4002O*
2. septyczny
3. salony
sala o0QQ.o
svta zeeSee
5.

.salony

scala
Scyta

Listening and production.
zen

1.

4.

scen
septyczny

scPrfyLzry
sc,iony
scala see000.
Scyta .0....

rzi:tpty,:zny

salony
sala
syta

scen

- sceptyczny
scalony
scala
Scyta

1
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rhonemic contrast /u/ - /juf
(Initial /u/)
Step 1.
1.
2.
3.
4.

5.

urny
uczy
ucha
ulegl
urta

Step 2.
1.
2.
3.
4.
5.

Listening and auditory discrimination.
urny
uczy
ucha
ulegi
urta

Pair No.

jurny
juczy
jucha
Julek
jurta

jurny
juczy
jucha

jurny
juczy

Julek

Julek
jurta

jurta

jucha.

Listening and auditory discrimination.

urny
uczy
ucha
ulegl
urta

Step 3.

urny
uczy
ucha
ulegi
urta

urny
uczy
ucha
ulegl
urta

jurny
juczy
jucha
Julek
jurta

urny
uczy
ucha
ulegi
urta

jurny
- juczy
jucha
- Julek
- jurta

-

- jurny
- juczy
- jucha
Julek
jurta

Listening and auditory discrimination combined with
checking on an answer sheet.
First word

Your choice

Second word

amaraINIMmi....111160001111

urny
uczy
ucha
ulegl
urta

1.
2.
3.
4.
5.

Step 4.
1.
2.
3.
4.
5.

urny
juczy
ucha
ulegi
jurta

jurny
juczy
jucha
Julek
jurta

Listening and production.

urny
uczy . .
ucha
ulegl
urta ..... .

urny
uczy
ucha
ulegi
urta

jurny
juczy
jucha
Julek
jurta
101
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Part TI - Pronunciation Drill
Initial Clusters

Drill the following clusters in the following utterances:

/sl/

sluiyE

/hl/

chleb

/g/

gdzie

/ml/

miot

/mn/

mnogi

/mr/

mroz

m/

msza

/ti

/mgC/

mscic sib

/mZ7

m2yC

/sc/

scena

/sh/

schody

/shr/

schron

/shf/

schwytal

/skn/

sknera

/sk11/

skrzydlo

panu sluAy6

jest jui chieb

-

gdzie jest

Final Clusters

Drill the following clusters

/sc/

szeg6

-

sze66 kilo

Li
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DIALOGUE
W spoldzielni

E.:
C.:

Ekspedient
Cichocki
1.

2.

I
I

3.

4.

1
1

5.

6.

7.

E.:

Czym mogv panu sluiyE?

C.:

Czy jest jui chleb?

E.:

Owszem jest.

C.:

Proszg dwa bochenki.

E.:

Mamy dzig bardzo dobrq szynkg.

C.:

0 tak?

E.

Czy jeszcze cog?

C.:

Proszg szeg6 kilo cukru 1 kilo soli.

E.:

Niestety, cukru dzig nie ma.

C.:

A czy jest herbata?

E.:

Owszem jest.

C.:

Proszc dude paczki.
i iyletki?

E.:

Papierosy i 2yletki sa na gorze.

C.:

Dzigkujg i do widzenia.

Ile pan sobie iyczy?

Proszv wic kilo szynki.

105

Ile pan sobie 2yczy?

Czy sq papierosy
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DIALOGUE
In the Cooperative Store
S.:
C.:

salesman
Cichocki

1,

2.

3.

4.

5.

6.

7.

S.:

May I help you?

C.:

Do you have bread now?

S.:

Yes.

C.:

TWo loaves.

S.:

We have very good ham today.

C.:

0 yes?

S.:

Anything else?

C,:

Six kilograms of sugar and one kilogram
of salt, please.

S.:

Unfortunately, there isn't any sugar today.

C.:

Do you have tea?

S.:

Yes.

C.:

Two packages, please. Do you have cigarettes and razor blades?

S.:

Cigarettes and razor blades are upstairs.

C.:

Thank you.

How much do you want?

Then I'll have one kilo, please.

How much do you want?

Good-bye.
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DIALOGUE ADJUNCT

I
T
1.

I

A.:

Gdzie jest pan Cichocki?

B.:

Pan Cichocki jest teraz w spoldzielni

A.:

Co robi pan Cichocki?

B.:

Pan Cichocki pyta

A.:

0 co on teraz prosi?

B.:

On teraz prosi o kilo szynki.

I
2.

I
3.

11

czy jest chleb.

r

i

A

w
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DIALOGUE ADJUNCT

2.

3.

A.:

Where is Mr. Cichocki?

B.:

Mr. Cichocki is in the cooperative now.

A.:

What is Mr. Cichocki doing?

B.:

Mr. Cichocki is asking whether there is bread.

A.:

What is he requesting now?

B.:

Now, he is requesting a kilogram of ham.

l

1, 1

1

LESSON 15

PATTERN DRILL
Repetition Drill
Frame 1
Student:

Instructor:

Tu
Tu
Tu
Tu
Tu
Tu
Tu
Tu
Tu
Tu

jest chleb.
jest kilo szynki.
jest szeLE kilo cukru.
jest kilo soli.
jest herbata.
sq bochenki.
sq dwa bochenki.
sq dwie paczki.
sq papierosy.
sq iyletki.

O OOOOOOOOOO 000000
OOOOOOOOOO
0

OOOOOOOOOOO

Expansion Drill
Frame 2
Instructor:

Student:

W sklepie jest chieb.
W sklepie jest czarny chieb.

W sklepie jest pig kilo cukru.

- Czy w sklepie jest chieb?
- Czy w sklepie jest czarny
chieb?
- Czy w sklepie jest jasny
chleb?
- Czy w sklepie jest herbata?
- Czy w sklepie jest mivso?
- Czy w sklepie jest mieko?
Czy w sklepie jest siedemdziesi4t kilo cukru?
Czy w sklepie jest pig kilo

W sklepie jest dobra herbata.

cukru?
- Czy w sklepie jest dobra her-

W sklepie jest jasny chieb.
W sklepie jest herbata.

W sklepie jest miso.
W sklepie jest mieko.
W sklepie jest siedemdziesi4t
kilo cukru.

bata.

Repetition Drill
Frame 3
Instructor:

Student:

Proszc dwa bochenki.
Prosz trzy bochenki.

O OOOOOOOOOOOO
O OOOO 0 OOOOOOO e 0
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Instructor:

Student:

cztery bochenki.
kilo szynki.
dwa kilo szynki.
szeiC kilo szynki.
sto kilo szynki.
sze6C kilo cukru.
trzydzie6ci kilo cukru.
kilo soli.
dwa kilo soli.

Proszc
Proszc
Proszc
Proszc
Proszc
Proszc
Proszc
Proszc
Proszc

000,000

Rejoinder Drill
Frame 4
Student:

Instructor:
Cue:

Cue:
Cue:

picC kilo szynki
Proszc wicc ..*

- Proszc wicc pi c6 kilo szynki.

trzy kilo soli
Proszc wicc

- Proszc wicc trzy kilo soli.

dwadzieicia kilo cukru
Proszc wicc

- Proszc wicc dwadzieicia kilo
cukru.

Cue:
Cue:
Cue:
Cue:

Cue:

cztery bochenki
Proszc wicc

Proszc wicc cztery bochenki.

trzy bochenki
Proszc wicc

Proszc wicc trzy bochenki.

dwie paczki
Proszc wicc

Proszc wicc dwie paczki.

trzy paczki
Proszc wicc

Proszc wicc trzy paczki.

cztery paczki
Proszc wicc ..*

Proszc wicc cztery paczki.
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Repetition Drill
Frame
Students:

Instructor:

Mamy
Mamy
Mamy
Mamy
Mamy
Mamy

dzig
dzig
dzig
dzig
dzig
dzig

chleb.
dobrq szynkg.
sto kilo cukru.
pige kilo szynki.
dwa bochenki.
dwie paczki.

Rejoinder Drill
Frame 6
Student:

Instructor:
Cue:

papierosy

W spadzielni s4
Cue:
Cue:

- W spoldzielni s4 papierosy.

...

trzy kilo soli
Proszg wigc

- Proszg wigc trzy kilo soli.

dwadziegcia kilo cukru
Proszg wigc ...

- Proszg wigc dwadzieicia kilo
cukru.

Cue:

Cue:
Cue:

Cue:

Cue:

cztery bochenki
Proszg wigc ...

- Proszg wigc cztery bochenki.

trzy bochenki
Proszg wigc ...

- Proszg wigc trzy bochenki.

dwie paczki
Proszg wigc ...

- Proszg wigc dwie paczki.

trzy paczki
Proszg wigc ...

- Proszg wigc trzy paczki.

cztery paczki.
Proszg wigc ...

- Proszg wigc cztery paczki.
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Cued Response Drill
Frame 7
Instructor:

Student:

Cue:

Niestety, dzig nie ma.

Czy
Czy
Czy
Czy
Czy
Czy
Czy
Czy

jest dzig chleb?
jest dzig herbata?
jest dzig mieso?
jest dzig mleko?
s4 dzig papierosy?
s4 dzig iyletki?
s4 dzig ketlety wieprzowe?
jest dzig nZolnierz

-

-

Niestety,
Niestety,
Niestety,
Niestety,
Niestety,
Niestety,
Niestety,
Niestety,

dzig
dzig
dzig
dzig
dzig
dzig
dzig
dzig

nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie

ma.
ma.
ma.
ma.
ma.
ma.
ma.
ma.

Poiski ?"

Cued Response Drill
Frame 8
Instructor:
Cue:

nagorze

Gdzie
Gdzie
Gdzie
Gdzie
Gdzie
Gdzie
Gdzie

s4 papierosy?
jest ten pok6j?
jest restauracja?
jest lazienka?
pan mieszka?
jest pan Nowak?
jest to urzedniczka?

Student:

-

Papierosy s4 na gorze.
Ten pok6j jest na gOrze.
Restauracja jest na Orze.
Lazienka jest na gorze.
Mieszkam na gOrze.
Pan Nowak jest na gorze.
Ta urzedniczka jest na gorze .

Repetition Drill
Frame 9
Instructor:

Ile pan sobie 'yczy?
Dwa bochenki.
Mamy dzig dobr4 szynke.
Czy jeszcze cog?

Prosze szegC kilo szynki
Cukru dzig nie ma.
Prosze dwie paczki.

Student:

O 000001.4?0

O 00000.0 Oa
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Cued Response Drill
Frame 10
Student:

Instructor:
COW

11E2auPancialsaIsEsaE2p17

Cue:

Proszg
cog?
Proszg
cog?
Proszg
cog?
- Proszg

Proszg kilo soli.

Proszg dwa bochenki.

T

Proszg trzy kilo cukru.
Proszg pig6 kilo szynki.

bardzo, czy jeszcze
bardzo, czy jeszcze

bardzo, czy jeszcze
bardzo, czy jeszcze

cog?

I

GUIDED CONVERSATION
Part I

Instructor gives stimuli for conversation.

W spoidzielni
1.

Gdzie jest teraz pan Cichocki?
Kto jeszcze tam jest?

3.

Czy w spoIdzielni jest cbleb?

4.

Czy pan Cichocki :kyczy sobie dwa bochenki?

5.

Jakq szynkg ma ekspedient?

6.

Ile szynki chce Cichocki?

7.

Kto w sklepie way szynkg?

8.

Ile kosztuje kilo szynki?

9.

Ile cukru chce Cichocki?

10,

Ile soli chce Cichocki?

11.

Gdzie dzig nie ma cukru?
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12.

Gdzie jest herbata?

13.

Gdzie sq papierosy?

14.

Gdzie sq iyletki?

Chieb
1.

Co pan lubi?

2.

Czy pan lubi czarny chieb?

3.

Czy pan lubi jasny chieb?

4.

Jaki chieb pan lubi?

5.

Jaki jest ten chieb?

6.

Jaki chieb on je?

7.

Jaki chieb jest w speAdzielni?

8.

Co on je?

W sklepie
1.

Gdzie pan jest?

2.

Ile cukru pan sobie 2yczy?

3.

Ile soli pan sobie 2yczy?

4.

Ile szynki pan sobie 2yczy?

5.

Czy cog jeszcze pan sobie iyczy?

6.

Kto pracuje w sklepie?

7.

Ile kosztuje herbata?

8.

Ile kosztuje sto kilo cukru?

9.

Ile kosztuje pi0 kilo cukru?

10.

Ile kosztuje kilo soli?

11.

Ile way ten chieb?
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Na ulicy
1.

Co slychae u pana?

2.

Gdzie pan teraz mieszka?

3.

Jak sig czuje Iona?

4.

Gdzie pracuje syn?

5.

Co robi cOrka?

6.

Czy pan wie, gdzie to jest restauracja?

7.

Ile kosztuje tam obiad?

8.

Co tam jest dzia na obiad?

9.

Mode napije sig pan kieliszek wodki?

a

Part II

One student asks other students questions based on the
dialogue.
Part III - Directed Dialogue
Instructor:

Student:

Proszg zapytae kolegg czy
w skiepie jest jui chieb.

1.

Czy w skiepie jest jui
chieb?

Proszg powiedzieC koledze,
Ze w sklepie jest ju2 chieb.

2.

Tak, w sklepie jest ju2

Proszg powiedziee koledze, Ze
pan Cichocki Zyczy sobie dwa
bochenki.

i.

Pan Cichocki Zyczy sobie
dwa bochenki.

Proszg powiedzie6 koledze, Ze
pan wie, Ze pan Cichocki Zyczy
sobie dwa bochenki.

2.

Wiem, Ze pan Cichocki Zyczy
sobie dwa bochenki.

chieb.
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Student:

Instructor:

1.

Czy ekspedient ma szynkc?

Proszc powiedzieC koledze, 2e
ekspedient ma bardzo dobr4
szynkc.

2.

Tak, ekspedient ma bardzo

Proszc powiedzieC koledze, 2e
pan Cichocki Zyczy sobie szegC
kilo cukru.

1.

Pan Cichocki 2yczy sobie
szegC kilo cukru.

Prosz powiedzie6 koledze, 2e
niestety cukru dzig nie ma.

2.

Niestety, cukru dzig nie ma.

Proszc zapytaC koleg, czy pan
Cichocki chce kilo soli.

1.

Czy pan Cichocki chce kilo

Proszc powiedzie6 koledze, 2e
pan Cichocki chce kilo soli.

2.

Prosz zapyta6 koleg, gdzie
s4 papierosy i 2y1etki.

1.

Proszc zapytaC kolegc
ekspedient ma szynkc.

czy

dobr4 szynk.

soli?

Tak, pan Cichocki chce kilo
soli.

2.
Prosz p,Niedziee koledze, 2e
papieros) i 2yletki sq na gorze.

Gdzie sq papierosy i 2)7letki?

Papierosy i 2yletki sq na
gorze.

Part IV
Students in pairs converse on the topic of the dialogue.
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NARRATION

W spoIdzielni na ulicy Jasnej w Warszawie jest duty wybor
towaru.

Jest tam chleb, mleko, micso i herbata.

papierosy, zapalki i iyletki.
chocki i pan Grodecki.

S4 tei tam

W spoldzielni jest teraz pan Ci-

Teraz pan Cichocki pyta

czy jest chleb.

Chieb jut jest w spoldzielni, wicc pan Cichocki kupuje dwa bochenki.

Ekspedient ma dzig bardzo dobr4 szynkc, wicc pan Ci-

chocki prosi o kilo szynki.

Pan Grodecki chce dwa kilo szynki.

Pan Cichocki prosi jeszcze o szegC kilo cukru i kilo soli.
Niestety, cukru dzig nie ma w spoldzielni, wicc pan Cichocki
prosi tylko o kilo soli.
iyletki.

On jeszcze pyta

czy s4 papierosy,i

Papierosy i .tyletki s4 w spoIdzielni, ale na gorze.

QUESTIONS
1.

Gdzie jest duty wybor iowaru?

2.

Jaki wybor towaru jest w sp6Idzielni na ulicy Jasnej?

3.

Czy w spoldzielni na ulicy Jasnej jest duty wybor towaru?

4.

Co jest w spoldzielni?

5.

Czy w spoldzielni jest chleb?

6.

Czy w spoldzielni jest mleko?

7.

Czy w spoldzielni jest micso?

8.

Czy w spoldzielni jest herbata?

9.

Czy w spoldzielni s4 papierosy?

10.

Czy w spoldzielni s4 zapaiki?
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11.

Czy w spoldzielni s4 Zyletki?

12.

Gdzie jest chleb?

13.

Gdzie jest mleko?

14.

Gdzie jest miso?

15.

Gdzie jest herbata?

16.

Gdzie s4 papierosy?

17.

Gdzie s4 zapalki?

18.

Gdzie s4 2yletki?

19.

Kto jest w spoldzielni?

20.

Czy pan Grodecki jest w spoldzielni?

21.

Czy pan Cichocki jest w spoldzielni?

22.

Co teraz robi pan Cichocki?

23.

Czy jest jui chleb w spoldzielni?

24.

Co kupuje pan Cichocki?

25.

Czy pan Cichocki kupuje dwa bochenki?

26.

Kto kupuje dwa bochenki?

27.

Czy ekspedient ma dobr4 szynW

28.

Kto ma bardzo dobr4 szynW

29.

0 co prosi pan Cichocki?

30.

Czy pan Cichocki prosi 0 kilo szynki?

31.

Kto prosi o kilo szynki?

32.

Ile kilo chce pan Grodecki?

33.

Czy pan Grodecki chce dwa kilo szynki?

34.

Kto chce dwa kilo szynki?

35.

0 co jeszcze prosi pan Cichocki?
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36.

0 ile kilo cukru prosi pan Cichocki?

37.

Kto prosi o szegC kilo cukru?

38.

Czy w spoldzielni nie ma cukru?

39.

0 co wic tylko prosi pan Cichocki?

40.

Czy s4 papierosy i 2yletki w spoldzielni?

41.

Gdzie s4 papierosy i Zyletki?

Mae

lrGENERALIZATIONS

Phonological Learning_ Units

Consonants

Assimilation affectin voice within a word
Read the following English words:
Column 1:

Column 2:

taps
pats
backs
tapped
backed
raced

tabs
pads
bags
tabbed
bagged
raised

You must have noticed that in the word "taps" the final
"s" is to be read as "s" while the same "s" in the word
"tabs" is to be read as "z". That is so because of the
neighboring voiced "b". The "p" in "taps" is voiceless so
"s" accompanying it remains voiceless too.
The "b" in "tabs;'
on the other hand, is voiced, so "s" in this word following
the voiced."b" becomes a voiced counterpart of "s" that is
"z".
If you go over the remaning examples you will find
exactly the same results. Then, we may perhaps be ready to

make a generalization that "Ellliringsoualsjpecome more
4 -

like each other." They change In order to be more 'like each
other.
They assimilate.
They become similar to each other.
In the above given examples the similarity consisted in
"voicing" and "unvoicing."
119

LESSON 15

Now we she ld examine the Polish language whether there
is assimilation affecting voice in Polish. Read the folowing
Polish words (which are known to you from lessons 1 - 15):
162ko, owszem, wodki, olowki, podpisaC, vszystko
Your observations:

loiko

d

The voiced "2" is read here as unvoiced (1_7 because
of the neighboring unvoiced "k".

owszem:

The voiced "w" is read here as unvoiced [fJ because
of the neighboring unvoiced "sz".

wodki

The voiced "d" is read here as unvoiced z-tj because
of the neighboring unvoiced "k".

ol6wki:

The voiced "w" is read here as unvoiced ff_7 because
of the neighboring unvoiced "k".

Analyze the remaining words "podpisa6" and "wszystko" according to the pattern shown above. Your generalization will
.rncie.i.,:hborjqLs=isjonInEeljach other."
More

peciffealWicensonairfiiitiefiFighborhood of a
voiceless consonant lost its voice and became voiceless too,
that is it assumed the shape of its voiceless counterpart.
For
a list of voiceless counterparts of the voiced consonants see
Generalizations to L. 7.

Loss of Voice at the End of a Word

ARV

10

I:
(Kip

Read the following words as you remember them from your
dialogues:
obiad,

te21 teraz, oficerow, chieb

If you read these words exactly the same way you learned
them previously, then you will. notice some discrepancies in
the way these words were written and pronounced. The last
letters in each of these words are underlined to focus your
attention on them. These letters, as you know, denote voiced
consonants, but they are pronounced voicelessly as their voiceless counterparts, thus,

is pronounced as cs
d

is pronounced as ft_7
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is pronounced as i-s_7

w

is pronounced as Lf_7

b

is pronounced as f-p2

ffi

For the remaining counterparts of the voiced consonants
see Lesson 7 (Generalizations).
Generalization: A consonant loses its voiced character at the
end of the word when it is pronounced separately or as the last
Poles are simply unable to pronounce
word in'the sentence.
voiced consonants in final position. Instead, they pronounce
voiceless counterparts of the voiced consonants. Consonants
which do not have voiceless counterparts (i.e.: /m, m, n, n, r,
1, 1, j/) are not affected by the loss of voice.

EXPLANATORY NOTES

4

»s

"Do you
The customer's question in today's dialogue:
"Unfortunately,
have bread now?" or the salesman's statement:
there isn't any sugar today" are typical for present day Poland
and all other countries ruled by the Comrthi.p.ist rarty.
Geneialsumer ,),Dds
ly, the stores are not adequately stocke(I
prochiction of these commodities ._z3

1-).fcause

This is so for two nasons
plan sinct 1(445
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dia:ogue the 1,/:r,.1 "kilo" .°I.s
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s Gai
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-...tion of "kilogram," a unit of weiglit
sestet;, used in Poland and throughout the world, except in the
US and Great Britain. A kilogram or kilo is equal to about
two and one fourth pounds.
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HOMEWORK ASSIGNMENTS
1.

Auditory - Listening to the recorded Dialogue No. 15.

2.

Speaking - Dialogue No. 15.

3.

Reading
a) Polish text, as assigned.
b) English text: 1. Generalizations to L. 15.
2. Explanatory Notes to L. 15,
3. Area Background, as assigned.

4.

Writing

- as assigned.

VOCABULARY

Dialogue
1.

chleb

2.

Ile pan sobie

3.

dwa

- two

4.

bochenki

- loaves

5.

Mary dobra szynk,

- We have good ham.

6.

wick:

- then

7.

kilo szynki

- one kilogram of ham

8.

Czy jeszcze cog?

- Anything else:

9.

sze6C

-

six

10.

szeL6 kilo cukru

-

six kilograms of sugar

11.

kilo soli

- one kilogram of salt

12.

niestety

-

13.

Cukru nie ma.

- There isn't any sugar.

- bread

- How much do you want?

yczy?

122.

unfortunately
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14.

herbata

- tea

15.

papierosy

-

16.

Zyletki

- razor blades

17.

na Orze

-

cigarettes

upstairs

Dialogue Adjunct
18.

w spoldzielni

- in the coperative

19.

pyta

-

20,

prosi o

- is requesting
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LESSON 16
PERCEPTION DRILL
Part I - Sound Discrimination Drill

Phonemic Contrast /s/

1=.

sir St

Step 1.

Listening and auditory discrimination.

1.
2.
3.
4.
5.

kos
nos
pas
Rus
kasa

kos
nos
pas
Rus
kasa

kos
nos
pas
Rus
kasa

kog
nog
pag
Rug

kog
no
pag
Rug

kog
nog
pag
Rug

kosz
nosz
pasz
rusz

kosz
nosz
pasz
rusz

kosz
nosz
pasz
rusz

Kasia Kasia Kasia kasza kasza kasza

Step 2.

Listening and auditory discrimination.

1. kos

-

kog

kosz

kos

-

kog

kosz

kos

-

2. nos

- nos

nosz

nos

-

nos

nosz

nos

-

3. pas

pag

- pasz

pas

-

pag

pasz

pas

Rua

- rusz

Rus

Rug

rusz

Rus

kasa

Kasia

kasza

kasa

4. Rus

-

5. kasa

Step 3.

sr

/g/ - Ai/

Kasia

kasza

First word

Second word

Third word

1.
2.

kos
nos
pas
Rus

kog
nos
pag
Rug
Kasia

kosz
nosz
pasz
rusz
kasza

Step 4.

kasa

KasiA
kasza

Your choice

kog
nosz
pas
Rug

kasza

Listening and production.

1. kos ... kog ... kosz ..
2. nos ... no ... nosz ..
3. pas ... pag ... pasz ...
Rus ... Rug ... rusz o
5. kasa .. Kasia . kasza ..
4.

kosz
nog
nosz
pag
pasz
RuL
rusz

Listening and auditory discrimination combined with
checking on an answer sheet.

No.

3.
4.
5.

kog-

kos
nos
pas
Rus
kasa
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- kog

-

-

- kosz
nog
- nosz
pag
pasz
Rug
- rusz
Kasia - kasza
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Phonemic Contrast /z/
Step 1.

1,
2.
3.
4.
5.

-

-

/z/

Listening and auditory discrimination.

zele
zet
zon4
Mozc
zarazc

zele
zet
zon4
Mozc

ziele
ziet
zion4
Mozie
zarazie

zele
zet
zon4
Mozc

zarazc zarazc

ziele
ziet
zionq
Mozie
Mozie
zarazie zarazie
ziele
ziet

zele
zet
zon4
mote
zara2c

2ele
let
zon4
mote
zara2c

zele
zet
zon4
mote
za.ra2g

lr

"r

4

Step 2.

1.
2.
3.
4.
5.

Listening and auditory discrimination.

zele
zet
zon4
Mozc
zarazc

Step 3.

ziele
ziet
zion4
Mozie
zarazie

zele
zet

zon4
mo2e
zara2c

ziele
ziet
zion4
Mozie
zarazc zarazie

zele
zet
zon4
Mozc

zele
zet
2on4
mote
zara2c

zele
zet
zon4
Mozg
zarazg

ziele
ziet

2ele
zet

zion4.

20214

mote
Mozie
zarazie zara2g

Listening and auditory discrimination combined with
checking on an answer sheet.
flO

No.

First word

Third word

Second word

5.

Step 4.

Listening and production.

1.
2.
3.
4.
5.

zele
zet
zon4
Mozc
zarazc

ziele
ziet
thong.

Mozie
zarazie

zele
zet
zon4
mote .
zara2c

ziele
zet
ziona
Mozie
zarazc

zele

ziele
ziet
zion4
Mozie
zarazie

zele
zet
zong
Mozc
zarazg

1.
2.
3.
4.

Your choice

zet
2on4

mote
zara2c

ziele - ziet
zet
zon4 - zion4 Maze - Mozie zarazg- zaraziezele

126

zele
zet
zon4
mote
zara2g

MVO

0
M

-

MVO

Or

LESSON 16
///

Phonemic Contrast /c/ - /C/
Step 1.

Listeniag and auditory discrimination.

1. lec
lec
lec
2. miedz miedz miedz
3. cele
cele cele

ciele ciele ciele
uleC ulec ule6
ciapa ciapa ciapa

ulec
5. capa

ulec
capa

Step 2.

Listening and auditory discrimination.

1. ler

-

ulec
capa

lecz

lee

lec

-

lecz
miecz
czele
ulecz
czapa

lecz
miecz
czele
ulecz
czapa

le6
mieC

le6
mieC

leC
mieC

- lecz

leC

lecz
miecz
czele
ulecz
czapa

lec

-

lee

lecz

2. miedi - mieC

- miecz

mied

mieC

-

miee

miecz

3. cele

ciele

czele

cele

ciele

-

czele

4. ulec

ulec

ulecz

ulec

uleC

-

ulecz

ciapa

czapa

capa

ciapa

czapa

miecz
cele - ciele czele
ulec - uleC
ulecz
capa - ciapa
czapa

5. capa

-

Step 3.

Listening and auditory discrimination combined with
checking on an answer sheet.
'Second word

1First word

No.

Third word
Vtams. Dar, --learVmmstansInes.
aticaciOncrinn.nwelawm

//01,-"a101..P.7

lec
miedz
cele
ulec
capa

1.
2.
3.

4.
5.

Step 4.
1.
2.
3.
4.
5.

t

Your choice
rwoocry.a......wiromeoltememear
soak ranlmovalamst... vessmebenAllovara

lecz
miecz
czele
ulecz
czapa

le

miec
ciele
uleC
ciapa

lee

miedz
czele
ulecz
ciapa

Listening and production.

.... 1e6 .... lecz ..
miedz .. miee ... miecz

lec

cele ... ciele
ulec ... uleC
capa .00 ciapa

.
..

..

czele
ulecz
czapa ..

lei
- lecz
miedz - mien - miecz
cele - ciele
czele
ulec - ulec - ulecz
lec

capa
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Part II - Pronunciation Drill
Initial Clusters

Drill the following clusters in the following utterances:
slu2g

slu2g panu

wszystko

Czy to wszystko?

/zn/

znaczki

znaczki pocztowe

/hc/

chce

- Ile pan chce?

/zi/

ziotych

-

/kV

ksi42ki

- A mote ksi4iki?

/gd/

gdy2

- gdyi uczg sig

/pi/

placg

- Ile placg?

isP'/

spi#

/sth/

stch6rzyC

/stI/

stIuc

/sts/

strzal

/stf/

stworzy6

/zb/

zbada6

/Z31/

zbi

/zbr/

zbroiC

/zdr/

zdrowie

/zg/

zdziera6

/s l/

siedem ziotych

Final Clusters

Drill the following clusters:

128 -al

/gC/ do6C -doiE dobrze.
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DIALOGUE
C.:
E.:

Cichocki
Ekspedient

1.

W skiepie

C.:

Proszg paczkg papierosow i pudeiko zapalek.

2.

I
I
I

3.

4.

5.

6.

7.

Czy jeszcze cog'

E.:

Sluig panu.

C.:

Proszg dziezigC tyletek i mydlo.

E.:

Proszg bardzo.

C.:

Czy s4 znaczki pocztowe?

E.:

Owszem.

C.:

Proszg osiem znaczkOw po siedem ziotych.

E.:

Czy pan nie potrzebuje kopert?

C.:

Nie, dzigkujg.

E,:

A mote ksiqtki?

C.:

Niestety nie mam czasu czytal, gdyt
uczg sic ..izyka angielsk.ego.

E.:

To bardzo dobrze.

C.:

DoA6 dobrze.

E.:

Siedemdziesi4t dziewig6 ziotych.

Czy to wszystko?

Ile pan ,:lice?

133

Koperty mam w biurze.

Jak panu idzie?

Ile placg?

LESSON 16

DIALOGUE
In the Store
S.:
C.:

Salesman
Cichocki
1.

2.

3.

C.:

A pack of cigarettes and a box of matches,
please.

S.:

I am at your service.
else?

C.:

Ten razor blades and soap please.

S.:

Here you are.

C.:

Do you have postage stamps?

S.:

4.

lres.

Is there anything

Is that all?

How many do you want?

C.:

Eight postage stamps at seven zlotys each,
please.

S.:

Don't you need any envelopes?

C.:

No, thank you.
office.

S.:

Books maybe?

C.:

Unfortunately I don't have time to read,
because I am studying English.

S.:

That's very good.

C.:

Quite well. How much is this?
much do I pay?)

S.:

Seventy nine zlotys.

i

5.

6.

7.

132

I have envelopes in the

How are you doing?
(How
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DIALOGUE ADJUNCT

1.

2.

jczyka angielskiego?

Ao:

Kto uczy si

B.:

?an Cichocki uczy siv jczyka angielskiego.

A.:

Ile pan Cichocki piaci za papierosy, zapalki,
iyletki, mydio i znaczki?

B.:

Pan Cichocki piaci za wszystko siedemdziesigt

dziewig zIotych.

MEI

NON

0a
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DIALOGUE ADJUNCT

1.

A.:

Who is studying the Engliih language?

B.:

Mr. Cichocki is studying the English language.

si

A.:

How much is Mr. Cichocki paying for cigarettes,
matches, razor blades, soap and stamps?

B.: '

Mr. Cichocki is paying seventy nine zlotys, for
everything.

fr
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PATTERN DRILLS
Repetition Drill
Frame 1
Student:

Instructor:

Mam paczky papierosow.
Mam pudelko zapalek.

Mam dziesig Zyletek.
Mam mydlo,
Mam znaczki pocztowe.
Mam osiem znaczkOw.
Mam osiem znaczkow p° siedem
ziotych.
Mam koperty.
Mam ksi42ki.
Mam siedemdziesi4t dziewiee. zlotych.

OOOOOO

............

Cued Response Drill
Frame 2
Instructor:

Student 1:

Student 2:

mydlo

Czy pan ma mydlo?

Tak, mam mydlo.

paczky papier°.

Czy pan ma paczky papierosOw?

Tak, mam paczky papierosow.

Czy pan ma znaczki
pocztowe?

Tak, mam znaczki pocz-

Czy pan ma pudelko
zapalek?

Tak, mam pudelko

ksi42ki

Czy pan ma ksi42ki?

Tak, mam ksi42ki.

koperty

Czy pan ma koperty?

Tak, mam koperty.

siedemdziesi4t
dziewiye ziotych

Czy pan ma siedem-

Tak, mam siedemdziesi4t
dziewiy6 ziotych.

S614/

znaczki pocztowe
pudelko zapalek

dziesi4t dziewi0
ziotych?
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Repetition Drill
Frame 3
Instructor:

Widzy
Widzy
Widzy
Widzy
Widzy
Widzy
Widzy

Student:

pudelko papierosow.
pudelko zapalek.
mydlo.
znaczki pocztowe.
koperty.
ksi4iki.
osiem znaczkow.

Cued Response Drill
Frame 4
Instructor:

Student 1:

Student 2:

ksiqiki
mydlo
znaczki pocztowe
paczky papierosow

Co
Co
Co
Co

Widzy
Widzy
Widzy
Widzy
Widzy
Widzy
Widzy

pan
pan
pan
pan

widzi?
widzi?
widzi?
widzi?

dziesig iyletek Co pan widzi?
pudelko zapalek
Co pan widzi?
koperty

Co pan widzi?

ksi4iki.
mydlo.
znaczki "pocztowe,
paczky papierosOw.
dziesiy6 tyletek.
pudelko zapalek.
koperty.

1322...qprillFrame 5
Student:

Instructor:

Siostra kupuje ksiqiki.
Brat kupuje dziesivE tyletek.
Ojciec kupuje dom.
Syn kupuje znaczki pocztowe.
Bolek kupuje paczkv papierosOw.
Matka kupuje mydlo.
Urzcdniczka kupuje koperty.

000

Cued Response Drill
Frame 6
Instructor:

Student 1:

Student 2:

Matka kupuje mleko.

Co kupuje matka?

Matka kupuje mleko.
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Instructor:

Co
Co
Brat kupuje mit!so.
Co
Siostra kupuje 16iko.
Co
Syn kupuje chleb.
Co
Nowak kupuje dom.
Co
JOzef kupuje krawat.
COrka kupuje diugopisy. Co
Bolek kupuje skarpetki. Co
Co
Zona kupuje kotlety.

Ojciec kupuje biurko.

Student 2:

Student 1:

ojciec?
brat?
siostra?
syn?
Nowak?
J6zef?
corka?
Bolek?
iona?

kupuje
kupuje
kupuje
kupuje
kupuje
kupuje
kupuje
kupuje
kupuje

Ojciec kupuje biurko.
Brat kupuje mivso.
Siostra kupuje 162ko.
Syn kupuje chleb.
Nowak kupuje dom.
JOzef kupuje krawat.
Corka kupuje diugopisy.
Bolek kupuje skarpetki.
Iona kupuje kotlety.

Rejoinder Drill

I

Frame 7
Instructor:
Cue:

Cue:
Cue:

Student:

sprzedaje krowy
Pan Adamski

- Pan Adamski sprzedaje krowy.

sprzedaje indyki
Zona ...

-

sprzedaje gcsi i kury
Pani Grodecka

Iona sprzedaje indyki.

Pani Grodecka sprzedaje ggsi
i kury.

Cue:

I

Cue:

Cue:

Cue:

Cue:

sprzedaje imlnie
Ten pan

sprzedaje gospodarstwo
Pan Adamski
sprzedaje mleko
COrka

- Ten pan sprzedaje Lwinie.

- Pan Adamski sprzedaje gospodarstwo.
-

sprzedaje chleb
Bolek

sprzedaje dom
Pan Cichocki

COrka sprzedaje mleko.
Bolek sprzedaje chleb.

- Pan Cichocki sprzedaje dom.

Repetition Drill
Frame 8
Instructor:

Student:

SpOldzielnia ma dobrq szynke.
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Instructor:

Student:

Gospodarstwo ma wode.
Restauracja ma dobr4 kawe.
Pan Nowak ma gazete.
Bolek ma paczke papierosOw.

...

Cued Response Drill
Frame 9
Instructor:

Student 1:

Student 2:

Cue:

Dziekuje,
dobrze.

Jak panu idzie?

Dziekuje, dobrze.

Cue:

DogC dobrze.

Jak panu idzie?

Dog6 dobrze.

Cue:

Bardzo dobrze.

Jak panu idzie?

Bardzo dobrze.

Cue:

Nie bardzo
dobrze.

Jak panu idzie?

Nie bardzo dobrze.

Cued Response Drill

Frame 10
Student 1:

Student 2:

pieC zlotych

Ile place?

Pie6 zlotych.

szege zlotych

Ile place?

Sze

siedem zlotych

Ile place?

Siedem zlotych.

osiem zlotych

Ile place?

Osiem zlotych.

Instructor:
Cue:

zlotych.

dziewieC zlotych Ile place?

Dziewie6 zlotych.

dziesie6 zlotych Ile place?

Dziesie6 zlotych.

dwadziegcia
zlotych

Ile place?

Dwadziegcia zlotych.

trzydziegci
zlotych

Ile place?

Trzydziegci zlotych.

trzydziegci
zlotych

Ile place?

Trzydziegci pieC zlotych.
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Instructor:

Student 1:

Student 2:

siedemdziesi4t
siedem ziotych

Ile pIacc?

Siedemdziesi4t siedem ziotych.

sto ziotych

Ile placc?

Sto ziotych.

Repetition Drill
Frame 11
Student:

Instructor:

Sluic panu.
Czy pan nie potrzebuje kopert?
Nie mam czasu.
Uczc sic.
Uczc sic jczyka angielskiego.
Czy s4 znaczki pocztowe?
Czy sa papierosy?
Czy s4 diugopisy?
Czy s4 koperty?
Czy s4 kotiety?

O 0 0 OOOOO

GUIDED CONVERSATION
Part I

Instructor gives stimuli for conversation.

W sklepie
1.

Kto jest w sklepie?

2.

Co chce w sklepie pan Cichocki?

3.

Czy pan Cichocki chce tylko paczkc papierosOw?

4.

Ile iyletek chce pan Cichocki?

5.

Czy w sklepie s4 znaczki pocztowe?

6.

Ile znaczkOw chce pan Cichocki?

7.

Jakie znaczki chce pan Cichocki?

8.

Czy pan Cichocki potrzebuje kopert?

139

LESSON 16
9.

10.

Gdzie pan Cichocki ma koperty?
Ile kosztuje wszystko?

Przes luchanie

1.' Jak sig pan nazywa?

2.1 Jak panu na imig?
3.

Ile pan ma lat?

4.

Gdzie pan mieszka?

5.

Jaki zaw6d pan ma?

6.

Ile pan waiy?

7.

Jakiego pan jest wzrostu?

8.

Jakiego koloru pan ma oczy?

9.

Czy pan pracuje na wsi?

Pok6j
1.

Czy pan ma pok6j umeblowany?

2.

Co tam jest?

3.

Jaka jest kanapa?

4.

Jaka jest lazienka?

5.

Jakie okno ma ten pok6j?

6.

Ile kosztuje ten pok6j?

Restauracja
1.

Gdzie jest jakaL restauracja?

2.

Jaka jest to restauracja?

3.

Co jest na obiad?
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4.

Jakie kotlety s4 na obiad?

5.

Jaka zupa jest na obiad?

6.

Co pan je na deser?

Part II

One student asks other students questions based on the
dialogue, generally on known vocabulary.

Part III - Directed Dialogue
Instructor:

Student:

Proszy zapyta6 kolegy, co
kupuje pan Cichocki.

1.

Co kupuje pan Cichocki?

Proszy powiedzie6 koledze,
le pan Cichocki kupuje paczky
papierosOw i pudelko zapalek.

2.

Pan Cichocki kupuje paczky
papierosOw i pudelko zapalek.

Proszy zapyta6 kolegc, co
jeszcze kupuje pan Cichocki.

1.

Co jeszcze kupuje pan Cichocki?

Proszy powiedzieC koledze, le
pan Cichocki jeszcze kupuje
dziesiy6 lyletek i mydlo.

2.

Pan Cichocki kupuje jeszcze
dziesly6 zyletek i mydlo.

Proszy zapyta6 kolegy czy
w sklepie s4 znaczki pocztowe.

1.

Czy w sklepie s4 znaczki
pocztowe?

Proszy powiedzie6 koledze, le
w sklepie s4 znaczki pocztowe.

2.

Tak, w sklepie sq znaczki
pocztowe.
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Instructor:

Student:

Proszg zapytaC koleg, ile
znaczkow chce pan Cichocki.

1.

Ile znaczkow chce pan Cichocki?

Proszg powiedzieC koledze, 2e
pan Cichocki chce osiem znacz-

2.

Pan Cichocki chce osiem
znaczkow po siedem ziotych.

1.

Kto nie potrzebuje kopert?

Item po siedem ziotych.

Proszg zapytaC kolegg, kto nie
potrzebuje kopert.

2.
Proszc powiedzie6, ie pan
Cichocki nie potrzebuje kopert.

Pan Cichocki nie potrzebuje
kopert.

Proszg zapytae koleg, kto
sprzedaje ksi4iki.

1.

Kto sprzedaje ksi42ki?

Proszv powiedzie6 koledze, ie
ekspedient sprzedaje ksig2ki.

2.

Ekspedient sprzedaje ksi42ki.

Proszg zapytae koleg, ile
to wszystko kosztuje.

1.

Ile to wszystko kosztuje?

Proszq powiedzie6 koledze,
Ze to wszystko kosztuje siedemdziesi4t dziewiv6 ziotych.

2.

To wszystko kosztuje siedemdziesi4t dziewig6 ziotych.

Part IV.

Students in pairs convers on the topic of the dialogue.

NARRATION
W skiepie
W skiepie jest duke okno.
stoi telefon.

Jest tam tee biurko.

Na biurku

Ekspedient sprzedaje olowki, diugopisy i papier
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listowy.

W sklepie sq teZ papierosy, zapalki i znaczki pocztowe.

Jest tam teZ mydlo, krawaty i skarpetki.
ki.

Jeden klient kupuje krawaty.

teraz piaci za krawat.

W sklepie sq te2 ksiqZ

On chce czarny krawat.

On

W sklepie jest jeszcze jeden klient.

To jest pan Cichocki.

On tei cog kupuje, ale nie krawat.

Pan

Cichocki potrzebuje papierosow i zapalek, wicc on teraz kupuje
_

paczkc papierosow i pudelko zapalek.
Cichockiemu koperty.
nie kupuje kopeit.
ksiq2ki.

Ekspedient pokazuje panu

Pan Cichocki nie potrzebuje kopert, wicc

Ekspedient pokazuje teZ panu Cichockiemu

Pan Cichocki lubi czytaC ksi4iki, ale teraz nie ma cza-

su czytae, gdy2 uczy sic jczyka angielskiego.

Pan Cichocki pia-

ci za wszystko dwadziegcia ziotych.

QUESTIONS
1.

Czy w sklepie jest duke okno?

2.

Gdzie jest duke okno?

3.

Co jeszcze tam jest?

4.

Gdzie stoi telefon?

5.

Co stoi na biurku?

6.

Co robi ekspedient?

7.

Co sprzedaje ekspedient?

8.

Kto sprzedaje ol6wki?

9.

Czy ekspedient sprzedaje diugopisy?

10.

Czy

ekspedient sprzedaje papier listowy?
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11.

Czy w skiepie sq znaczki pocztowe?

12.

Czy w skiepie sq papierosy?

13.

Jakie znaczki sq w skiepie?

14.

Czy jest tam mydlo?

15.

Czy sq krawaty?

16.

Czy sq skarpetki?

17.

Co jeszcze jest w skiepie?

18.

Kto kupuje krawaty?

19.

Jaki krawat chce klient?

20.

Kto chce czarny krawat?

21.

Co ten klient teraz robi?

22.

Czy klient piaci za krawat?

23.

Kto piaci za krawat?

24.

Za co piaci klient?

25.

Czy w skiepie jest tylko jeden klient?

26.

Xto jeszcze jest w sklepie?

27.

Jak si. b ten klient nazywa?

28.

Co robi pan Cichocki w sklepie?

29.

Czy pan Cichocki cos kupuje?

30.

Czy pan Cichocki potrzebuje papieros6w?

31.

Kto potrzebuje papieros6w i zapalek?

32.

Ile papierosow kupuje pan Cichocki?

33,

Ile zapalek kupuje pan Cichocki?

34.

Co ekspedient pokazuje panu Cichockiemu?

35.

Czy ekspedient pokazuje panu Cichockiemu koperty?

36.

Kto nie potrzebuje kopert?

37.

Czy pan Cichocki potrzebuje koperti
144
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38.

Kto nie kupuje kopert?

39.

Czy pan Cichocki kupuje koperty?

40.

Co jes-zcze pokazuje ekspedient?

41.

Kto lubi czyta6 ksiAlki?

42.

Co lubi czyta6 pan Cichocki?

43.

Kto nie ma czasu czytak?

44.

Kto uczy sig jgzyka angieiskiego?

45.

Ile piaci pan Cichocki?

46.

Czy pan Cichocki piaci za wszystko?

47.

Za co piaci pan Cichocki?

LESSON 16

GENERALIZATIONS

YhmakaskAULIEILIL2lia
Neutralit

of Certain Sounds to Assimilation

Read the following words:

okno, lazienka, sluty6, proszc, biurko, klucz, jasny
You noticed, of course, that the components of the
underlined consonantal clusters are not homogenous as far
"k" in the word
as voice is concerned. For instance:
neighbor
"n"
is voiced. Ac"okno" is voiceless and its
cording to the general rule of assimilation introduced in
previous lessons these sounds should become either both
voiced or both unvoiced. However, when you pronounced
"okno" the "k" was pronounced as usually a "k" is supposed
In
to be pronounced, and the "n" was pronounced as "n".
other words, no assimilation has been observed, because
the consonant "n" is one of the voup of consonants which
are not affected by processes of assimilation. They are
the sonorants and the semi-consonants. These sounds are
immune to assimilation. They are "neutral." They do not
influence their neighbors and the neighbors cannot influence theM.
The group of consonants not affected by assimilation
and semi-conconsists of sonorants /m, m, n, xi, 1,
sonants /j,

r/

EXPLANATORY NOTES
Books
A.

Publishing

There are several hundred book publishing houses in all
parts of Poland. The most important are in Warsaw, among them
the State Publishing Institute (Panstwowy Instytut Wydawniczy
PIW). All publishing houses are highly specialized. Some concentrate on children's books, some on books for teenagers,
others on dictionaries.
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All publishing is regulated by the government and all
publishers depend upon the Central Publishing Administration
(Centralny Urzqd Wydawniczy) for allocation of paper and
printing facilities. During 1956 - 9,874 titles were published (books only), generally in large editions, for a total
of 143 million copies. Por a population of some 28 million
(in 1956) such a volume of-publication is extremely high.
The government has consistMost titles are original books.
ently tried to stimulate the reading of books.
B.

Distribution

Book stores and stalls abound in Polish cities and are
found throughout the country. Many are operated by Dom Ksi42ki (Home of the Book), an organization which also handles
distribution and conducts such activities as book fairs to
stimulate distribution. Books are inexpensive.
1

1/

Libraries, nationalized in 1946 And placed under the
administration of the Ministry of Culture and Arts in 1951,
have been given an important role in the over-all plan for
molding public opinion
There were 48,599 libraries in Poland in 1962 with 128 million copies. The above figure of
libraries does not include libraries of political and social
organizations or lending libraries for profit.

HOMEWORK ASSIGNMENTS
1.

Auditory - Listening to tne recorded Dialogue No. 16.

2.

Speaking - Dialogue No. 16.

3.

Reading
a) Polish text, as assigned.
b) English text: 1. Generalizations to L. 16.
2. Explanatory Notes to L. 16.
3. Area Background, as assigned.

4.

Writing

- as assigned.

NkY
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VOCABULARY
1.

Proszg paczkg papierosow.

- A pack of cigaretters please.

2.

pudelko zapalek

-

box of matches

3.

Sluig panu.

-

I am at your service.

4.

dziesig6 iyletek

- ten razor blades

5.

mydlo

- soap

6.

znaczki pocztowe

- postage stamps

7.

osiem znaczkow

-

8.

po siedem ziotych

- seven zlotys each

9.

potrzebuje kopert

-

needs envelopes

10.

koperty

-

envelopes

11.

ksi42ki

-

books

12.

Nie mam czasu.

- I don't have time.

13.

czytak

- to read

14.

gdy2

-

15.

Uczg sig jgzyka angielskiego.

- I am studying English language.

16.

Jak panu idzie?

-

17.

place

- I pay

18.

dziewige

-

nine

eight stamps

because

How are you doing?

Dialogue Adjunct
19.

uczy sig

-

is studying

20.

piaci za wszystko

-

is paying for everything

t,
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PERCEPTION DRILL.

Part I - Sound Discrimination Drill

Phonemic Contrast /zero/

I

Step 1.
1.
2.
3.
4.

5.

pan
san
dyn
ton
kon

I
Step 2.

I

1.
2.
3.
4.
5.

pan
san
dyn
ton
kon

Step 3.

I

Pair No.

I

pan
san
dyn
ton
kon

ap
mew

Step 4.
1.
2.
3.
4.
5.

pan
san
dyn
ton
kon

(final)

Pan
san
dyn
ton
kon

.
.
-

pani
sani
dyni
toni
koni

pani
sani
dyni
toni
koni

pani
sani
dyni
toni
koni

Listening add'auditory'discriminatiOn.
- pani
- sani
- dyni
- toni
- koni

pafi

san
dyn
ton
kon

pani
sani
dyni
- toni
koni
-

.

pan
san
dyn
ton
kon

- pani
- sani
-,dyni
- toni
- kopi

Listening and auditory discrimination combined with
checking on an answer sheet.
First word

Second word

Your choice

pani
sani
dyni
toni
koni

pafi

san
dyfi

ton
kon

5.

I
I

/i/

Listening and auditory discrimination.

1.
2.
3.
4.

I

-

pan
sani
dyni
ton
koni

Listening and production.
pani
sani
dyni
toni
koni

pan
san
dyn
ton
kon

,nr
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Phonemic Contrast /zero/
Step 1.
1.
2.
3.
4.
5.

mam
dom

Step 3.

Pair No.

mam
dom

mam
dom
ton
kot
ser

ton
kot
ser

mam
dom
ton
kot
ser

ton
kot
ser

1

1.
2.

3.
4.
5.

mam
dom
ton
kot

.

mamy
domy
tony
koty
sery

mamy
domy
tony
koty
sery

-

mam
dom
ton
kot
ser

-

mamy
domy
tony
koty
sery

mamy
domy
tony
koty
sery

mamy
domy
tony
koty
sery

mam
dom
ton
kot
ser

-

mamy
domy
tony
koty
sery

Listening and auditory discrimination combined with
checking on an answer sheet.
First word

Second- word

mamy
domy
tony
koty
sery

mam
dom
ton
kot
ser

Listening and production.
... mamy
... domy
... tony
... koty

...
...
...
...

ser ... sery. ...

mam
dom
ton
kot
ser

-

1.1
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(final)

Listening and auditory discrimination.

1.
2.
3.
4.
5.

Step 4.

/i/

Listening and auditory discrimination.

Step 2.
1.
2.
3.
4.
5.

-

mamy
domy
tony
koty
sery

Your choice

mam
domy
ton
koty
sery

LESSON 17

/zero/

Phonemic Contrast
Step 1.
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

kraj

kraj

kofi

kofi

kofi

fal
pal
kuj

fal
pal
kuj

fal
pal
kuj

kraj

Step 3.

Pair No.

1.
2.
3.
4.
5.

Step 4.
1.
2.
3.
4.
5.

kraj
kofi

fal
pal
kuj

(final)

kraje
konie
fale
pale
kuje

kraje
konie
fale
pale
kuje

kraje
konie
fale
pale
kuje

Listening and auditory discrimination.
-

kofi

fal
pal
kuj

/e/

Listening and auditory discrimination.

kraj

Step 2.

-

-

kraj kofi
fal pal kuj -

kraje
konie
fale
pale
kuje

kraje
konie
fale
pale
kuje

kraj
kofi

fal
pal
kuj

-

kraje
konie
fale
pale
kuje

Listening and auditory discrimination combined with
checking on an answer sheet.
First word

Your choice

Second word

kraj
konie
fale
pal
kuj

kraje
konie
fale
pale
kuje

kraj
kofi

fal
pal
kuj

Listening and production.
kraje
konie
fale
pale
kuje

kraj
kofi

fal
pa1
kuj
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Part II - Pronunciation Drill
Initial Clusters

Drill the following clusters in the following utterances:

/zg/

zgoda

/ir/

irOdlo

/zgl/

zgliszcza

AZ/

szczegol

/zgl/

zglasza6

Alf/

szwaczka

/zgn/

zgngbi6

/gkl/

szklanka

/zgr/

zgroza

/gkl/

szklo

AO/

zkrzeszy6

/zgv/

zgwalci6

/zl/

ziew

/zm/

zmarly

/zmt/

zmiana

/zuni/

zmniejszy6

/z/i/

znieA6

/zr/

zranie

/zz/

zrzuciC

/zvr/

zwrot

/zi/

zzigbnqE

/A6/

Acina6

/Al/

Alub

/Amt/

Amiech

/AV

snic

APY

Apiew

/s r/

Arod
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DIALOGUE
0 szkole
C.:
B.:

Cichocki
Bolek

1.

:j

2.

Dok4d idziesz?

C.:

Jak sig masz, Bolek.

B.:

Id g do szkoly.

C.:

Do jakiej szkoly teraz chodzisz?

B.:

Teraz chodzg do szkoly jgzykow.

C.:

A gdzie jest ta szkola?

B.:

Na ulicy Jasnej, niedaleko koAciola.

C.:

Jakiego jgzyka sig uczysz?

B.:

Uczg sig jgiyka angielskiego.

C.:

Czy to jest trudny jgzyk?

B.:

Tak, wigc muszg sig duo uczy.6.

C.:

Czy to jest dobra szkola?

B.:

Owszem. Ju2 mogg czyta6 i pisa6 po
angielsku.

C.:

To bardzo dobrze, a memiC?

B.:

MOwiC jeszcze nie umiem.

HI
3.

I

4.

5.

6.

a

IP

7.
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DIALOGUE
About
C.:
B.:

School

Cichocki
Bolek
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Where are you going?

C.:

How are you, Bolek?

B.:

I'm going to school.

C.:

What kind of school do you attend now?

B.:

I'm attending a language school.

C.:

And where's that school?

B.:

On Jasna Street, not far from the church.

C.:

What language are you studying?

B.:

I'm studying English.

C.:

Is it a difficult language?

B.:

Yes, thus, I must study a lot.

C.:

Is it a good school?

B.:

Yes.

C.:

That's very good, and speak?

B.:

I can't speak yet.

I can already read and write English.
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T

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

DIALOGUE ADJUNCT

1.

2.

A.:

Czy Bolek Grodecki umie movie po
angielsku?

B.:

Nie, on jeszcze nie umie mowil po
angielsku.

A.:

Kto merwi, ie musi sig duo uczy6?

B.:

Bolek Grodecki.

I

Z.'
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DIALOGUE ADJUNCT

1.

A.:

Does Bolek Grodecki know how to speak English?

B.:

No, he doesn't know how to speak English yet.

A.:

Who is saying that he must study a lot?

B.:

Dolek Grodecki.

158

LESSON 17

PATTERN DRILLS

Cued Response Drill
Frame 1
Instructor:
i'10.1211MBUT.O.M

Student 1:

Stud,mt 2:

Dobrze

Jak sig masz?

Dobr:e.

Jak sig masz?

Dr_.1-)r

Dcbrze.

destem teraz

mechanikie.
Do

"'s

dobrze

DogC dobrze.
do szkoly.

iiiiissioloomolnoreemast

Chodze

mec

Jak sig masz?

Dcsit. Actrze.

Jak sig masz?

dobrze.

:o szkoiy
Jak sig masz?

Bardzo dobrze.

Bardzo dobrze
j&?;d6m.

JC'r

masz?

,Mam

Yie bardzo dcbrz. --,

ardzo dobrzc,,

dobrz
;112

'112

coma

sig masz?

Mu-

sze sir duo uczy(",'.

Lama,sion

rv,*

Frame 2

Instc

Student:

idziesz do szkoly
teraz idziesz do szkoly
chodzisz do szkoly
chodzisz ju2 do szkoly
chodzisz teraz do szkoly
uczysz sig teraz
dobrze sig uczysz
chodzisz do szkoly jczykow
uczysz sig jgzyka angielskiego

Czy idzit

an

159

do s:

Czy teraz
szli. :7?
Czy teraz chodzisz do szh,:ly?
Czy chodzisz ju2 do szkoly?
Czy chodzisz teraz do szkoly?
Czy uczysz sig teraz?
Czy dobrze sig uczysz?
Czy chodzisz do szkoly jgzykem?
Czy uczysz sig jgzyka angielskiego?
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Cued Response Drill
Frame 3
Instructor:

Student 1:

Student 2:

idg do szkoly

Czy idziesz do szkoly?

Tak, idg do szkoly.

teraz idg do szkoly

Czy teraz idziesz do
szkoly?

Tak, teraz idg do
szkoly.

chodzg do szkoly

Czy chodzisz do
szkoly?

Tak, chodzg do
szkoly.

chodzg jui do szkoly

Czy chodzisz jui do
szkoly?

Tak, chodzg jui
do szkoly.

chodzg teraz do
szkoly

Czy chodzisz teraz do
szkoly?

Tak, chodzg teraz
do szkoly.

uczg sig teraz

Czy uczysz sig teraz?

Tak, uczg sig teraz.

dobrze sig uczg

Czy dobrze sig uczysz?

Tak, dobrze sic
uczg.

chodzg do szkoly
jgzykOw

Czy chodzisz do szkoly
jgzykow?

Tak, chodzg do
szkoly jczykow.

uczg sig jgzyka
angielskiego

Czy uczysz sig jgzyka
angielskiego?

Tak, uczg sig jgzyka angielskiego.

Cued Response Drill
Frame 4
Instructor:

Student:

Cue: syn
Kto chodzi do szkoly?

- Syn chodzi do szkoly.

Bolek
Kto chodzi do szkoly?

- Bolek chodzi do szkoly.

Cue: kolega
Kto chodzi do szkoly?

- Kolega chodzi do szkoly.

Cue:

siostra
Kto chodzi do szkoly?
Cue:

Siostra chodzi do szkoly.
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Instructor:

Student:

corka
Kto chodzi do szkoly?

-

ona
Kto chodzi do szkoly?

- Ona chodzi do szkoly.

U

Cue:

Corka chodzi do szkoly.

Cue:

Repetition Drill
Frame 5
Student:

Instructor:

To jest
To jest
To jest
To jest
To jest
To jest
kiego.
To jest
To jest

szkola.
dobra szkola.
duia szkola.
szkola jgzykow.
szkola na wsi.
szkola jvzyka angielsmala szkola.
moja szkola.

OOOOOO

Cued Response Drill
Frame 6

1
I

Instructor:

Student 1:

Student 2:

To jest dobra szkola.

Jaka to jest szkola?

To jest mala szkola.

Jaka to jest szkola?

To jest bardzo mala
szkola.

Jaka to jest szkola?

To jest dobra
szkola.
To jest mala
szkola.
To jest bardzo
mala szkola.

To jest szkola jgzy-

Jaka to jest szkola?

To jest szkola
jvzykow.

To jest szkola jgzyka
angielskiego.

Jaka to jest szkola?

To jest szkola
jvzyka angielskiego.

To jest dobra szkola
jzyka angielskiego.

Jaka to jest szkola?

To jest dobra
szkola jvzyka
angielskiego.

Item.

161

LESSON 17
Instructor:

Student 1:

Student 2:

To jest bardzo dobra
szkola.

Jaka to jest szkola?

To jest bardzo
dobra szkola.

Recombination Drill
Frame 7
Instructor:
Cue:
Cue:

Cue:

Cue:

Cue:
Cue:

Student:

na wsi
Ta szkola jest ...

- Ta szkola jest na wsi.

na ulicy Jasnej
Ta szkola jest

- Ta szkola jest na ulicy
Jasnej.

niedaleko koiciola
Ta szkola jest

- Ta szkola jest niedaleko
koiciola.

na gorze
Ta szkola jest

- Ta szkola jest na g6rze.

pod Warszaw4
Ta szkola jest 000

- Ta szkola jest pod Warszaw4.

na wsi pod Warszaw4.
Ta szkola jest

- Ta szkola jest na wsi pod
Warszaw4.

Repetition Drill
Frame 8
Instructor:

Student:

Muszg Sig uczy6.

Muszv siv duo uczy6.
Muszg sig uczy6 jvzykow.
Muszv siv uczy6 jgzyka angielskiego.

Muszv duo czyta6.
Muszg duo czyta6 po angielsku.
Muszg
Muszg
Muszg
Muszv
Muszg

pisa6 list.
pisa6 po angielsku.
zobaczy6 ten dom.
przeczyta6 gazety.
podpisa6 formularz.

O 0000 OOOOO 00
O OOOOO 000000

O 00000000000
O 00000000000
O OOOOOO 00000
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Repetition Drill
Frame 9
Instructor:

Umiem
Umiem
Umiem
Umiem
Umiem
Umiem
Umiem
Umiem

Student:

pisak.
dobrze pisak.
pisak po angielsku.
jui czytaC.
jui dobrze czytae.
jui czytat i pisal.
memiC po angielsku.
wypelni6 formularz.

Recombination Drill

Frame 10
Instructor:
Cue:
Cue:

Cue:

Cue:

Cue:
Cue:

Cue:

Student:

nie umiem pisa6
Jeszcze ...

- Jeszcze nie umiem pisak.

nie umiem czytaC.
Jeszcze ...

- Jeszcze nie umiem czytak.

nie umiem dobrze czytaC
Jeszcze ...

- Jeszcze nie umiem dobrze
czytaC.

nie umiem mowiC po
angielsku
Jeszcze ...

- Jeszcze nie umiem memi6 po
angielsku.

nie umiem uczyC sig
Jeszcze

- Jeszcze nie umiem uczy6 sig.

nic nie umiem powiedzie6
po angielsku
Jeszcze ...
dobrze pisaC
Jeszcze ...

- Jeszcze nic nie umiem powiedzie6 po angielsku.
- Jeszcze nie umiem dobrze pisae.
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Repetition Drill
Frame 11
Instructor:

v

Student:

Jak sic masz?
Dokqd idziesz?
Ide do szkoly.
Niedaleko koLciola.
Mouri6 jeszcze nie umiem.
MenviC po angielsku jeszcze nie
umiem.
Czy to jest trudny jczyk?
To jest bardzo trudny jczyk.
To nie jest trudny jczyk.

GUIDED CONVERSATION
,

Part I

Instructor gives stimuli for conversation.
Szkola
1.

Dokqd idziesz?

2.

Do jakiej szkoly chodzisz?

3

Gd.7.ie

4.

Jakie6o j'yka sic uczysz?

5.

Jaki to je5t jzyk?

6.

Jaka to jest szkola?

7.

Kto mote czytaC po angielsku?

8.

Kto moie pisa6 po angielsku?

9.

Kto nie mo_.*,e mOwl6 po angielsku?

jest to szkola?

i

10.

(iu7ie jet Bolek?

(w szkole)
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W biurze

.

aIi

1.

Co to jest?

2.

Jakie jest biurko?

3.

Co jest na biurku?

4.

Gdzie jest list?

5.

Gdzie jest telefon?

6.

Czy pan wie, gdzie jest klucz?

7.

Kto jest w biurze?

8.

Kto pracuje w biurze?

9.

Kto ma formularz?

1.2

10.

Kto potrzebuje kopert?

11.

Jakie znaczki s4 na biurku?

Rozmowa na ulicy
1.

Dzien dobry!

2.

Cieszr sir, ie pana widzr.

3.

Czy pan ma pok6j do wynajrcia?

4.

Jaki jest ten pok6j?

5.

Jaka jest tam lazienka?

6.

Jakie jest 16iko?

7.

Ile kosztuje ten pok6j na miesi4c?

8.

Gdzie jest ten pok6j?

9.

Czy mogr zobaczyC teraz ten pok6j?

Co slychaC?

(na gorze)

Part II

One student asks other students questions based on the
dialogue.
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Part III

-

Directed Dialogue

Instructor:

Student:

Proszg zapytat kolegg, do jakiej szkoly teraz chodzi Bolek?

1.

Do jakiej szkoly teraz
chodzi Bolek?

Proszg powiedzie6 koledze, ie
Bolek teraz chodzi do szkoly
jyzykow.

2.

Bolek teraz chodzi do szkoly jczykow.

Proszv zapytak kolegg, gdzie
jest szkola jyzykow?

1.

Gdzie jest szkola jvzykow?

Proszg powiedziee koledze, ie
szkola jvzykOw jest na ulicy
Jasnej, niedaleko koiciola.

2.

Szkola jyzykow jest na ulicy Jasnej, niedaleko koAciola.

Proszv zapytaC kolegc
to jest dobra szkola.

1.

Czy to jest dobra szkola?

Proszv powiedzie6 koledze, ie
to jest dobra szkola.

2.

Tak, to jest dobra szkola.

Proszv zapyta6 kolegg, kto mote
jut czyta6 i pisa6 po angielsku.

1.

Kto mote jut czyta6 i Pisac po angielsku?

Proszv powiedzie6 koledze, ie
Bolek jut mote czytal i pisa6
po angielsku.

2.

Bolek mote jut czyta6 i Pisac po angielsku.

Proszv zapytaC kolegg czy Bolek
umie jut mciwiC po angielsku.

1.

Czy Bolek jut umie menviC
po angielsku?

Proszg powiedzie6 koledze, te
Bolek jeszcze nie umie mowiC po

2.

Bolek jeszcze nie umie mówiE po angielsku.

czy

an
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Part IV
Students in pairs converse on the topic of the dialogue.
AIM

NARRATION

T
Szkola

Ten duty dom to szkola.

To jest szkola jgzykow.

la jest na ulicy Jasnej, niedaleko kogciola.
Niedaleko szkoly jest restauracja.

wak.

racja.

Tu zwykle je obiad pan Cichocki.

Tu pracuje pan No-

To jest dobra restau-

Na obiad jest zwykle

dobra kartoflanka i kotlety wieprzowe z kapustq.
szkoly, na ulicy Jasnej jest tei PDT.

Ta szko-

Niedaleko

Tu zwykle pan Cichocki

kupuje papierosy.
Bolek Grodecki chodzi do szkoly jgzykow.

I

jgzyka angielskiego.
dui() uczyC.

On uczy sig tam

To jest trudny jgzyk, wigc Bolek musi sig

On jut mote czytaC i pisaC po angielsku, ale mowi6

jeszcze nie umie.

Grodecki lubi uczy

Bolek mowil ie to jest dobra szkola.
sig jgzykow.

QUESTIONS
1.

Czy ten duiy dom to szkola?

2.

Jaki jest ten dom?

3.

Czy to jest szkola jgzykow?

4.

Jaka to jest szkola?

5.

Gdzie jest ta szkola?

6.

Czy ta szkola jest na ulicy Jasnej?
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7.

Jaka szkola jest na ulicy Jasnej?

8.

Czy ta szkola jest niedaleko kogclola?

9.

Co jest niedaleko kogciola?

10.

Kto tu pracuje?

11.

Jak sic nazywa ten pan, ktOry tu pracuje?

12.

Gdzie pracuje pan Nowak?

13.

Co jest niedaleko szkoly?

14.

Jaka to jest restauracja?

15.

Kto to zwykle je obiad?

16.

Co pan Cichocki tu zwykle je?

17.

Co on tu zwykle robi?

18.

Co tu je.:3t na obiad?

19.

Jakie kotlety s4 na obiad?

20.

Jaka zupa jest na obiad?

21.

Co jeszcze jest na ulicy Jasnej?

22.

Co jeszcze jest niedaleko szkoly?

23.

Kto tu zwykle kupuje papierosy?

'1

C

,

Z.,E

.

!

i:

o

.1(.1- , -."
- 1.,..1.

tu zwykle kupuje?

25.

Kto chodzi do szkoly jczykOw?

26.

,2,zy Bolek Grc,Ae':ki chodz. do szkoly jgzykow?

27.

Dok4d on chodzi?

28.

Do jakiej szkoly on chodzi?

29.

Gdzie jest ta szkola?

30.

Co Bolek Grodec1

31.

Kto uczy sic jczyka angielskiego?

32.

Jaki to jest jczyk?

tam robi?

168

LESSON 17
33.

Czy to jest trudny jczyk?

34.

Czy Bolek musi sic duio uczyC?

35.

Kto musi sic duo uczy6?

36.

Czy Bolek mote czytaC po angielsku?

37.

Kto jut mote czytah po angielsku?

ir38.

11

Czy Bolek mote pisa6 po angielsku?

39.

Kto jut mote pisah po angielsku?

40.

Czy Bolek umie m6wi6 po angielsku?

41.

Kto jeszcze nie umie mowiC po angielsku?

42.

Kto lubi uczy6 sic jczykow?

43.

Co lubi Bolek?

44.

Jak jest Grodeckiemu na imic?

45.

Czy szkola jczykow na Jasnej jest dobra?

46.

Co mowi Bolek?

11

GENERALIZATIONS

11

Phonological Learning Units
The table below shows how Polish sounds are rendered in
conventional spelling:

Phonemic transcription
VOWELS:

Conventional spelling

/±/

(8)

/i/
wg.

/e/

e

a
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Phonemic transcription

Conventional spelling
4
0
6

u

CONSONANTS:

/P/

P

/13',

Pi

/b/

b

/b'/

bi

/t/

t

/d/

d

/k/

k

/g/

g

gi

CZ

(33)

d2

/
/c/

/3/

dz

/6/

6

/

dz

f

/f/

fi

/v/

w

/vf/

wi

/s/

/z/
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Phonemic transcription

Conventional spelling

.71

A

/g/

si

zi

/i/
sz

T
rz

/h/

h

ch

imi
mi

/le/

/n/

ini

n

/1/

1

ni

/r/

/1/

1

u

In conventional spelling, the palatals /p', b', 6, di,
are rendered as pi, bi, ci, dzi, si, zi, ni respectively, whenever followed by a vowel (vowel y excepted), e.g.:
pies, biurko, ojciec, dzien, sig, zielony, nie.
6, i, fl/

The sound /u/ is spelled "u" in "umeblowany"
"pomoc."

but "6" in

The sound /V is spelled "2" in "zonate but "rz" in "w biurze."

The sound /h/ is spelled "h" in herbata but "ch" in
"chleb."
The sound /1/ is spelled "1" in "ladna" but "u" in "auto."
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EXPLANATORY NOTES
The Polish School System
In view of the almost complete destruction during World
War II of the schools, equipment and personnel of the prewar
system by the occupation powers Germany and the Soviet Union,
the present physical status of the school system represents a
considerable accomplishment.
There has been in addition a marked increase in the number
of schools which offer the complete seven years of elementary
schooling.
The most marked postwar educational developments have been
the growth of adult education and vocational schools and increased enrollment in the universities. Although there were before the war a number of primary schools for adults, there were
no adult secondary schools. At present, several thousand adult
primary schools have a total enrollment of over 70,000, and just
under 200 adult secondary schools have more than 50,000 enrolled.
Such schools are part of the continuing effort of the government
to eliminate illiteracy and raise the educational level of the
workers. Although vocational schools existed before the war, they
were not comparable to the present-day system of vocational secondary schools, in which, just ten years after the establishment
The
of the system, some 440,000 young people are being trained.
number of students attending institutions of higher education
has more than tripled.
In 1963, a graduate School of Foreign Languages was established at the University of Warsaw.
In order to improve teaching of foreign languages in institutions of higher education a special Center for the Study of
Methods of Foreign Language Teaching was founded in Warsaw recently.
In 1962, for the first time, a special examination testing
the degree of mastery of a modern foreign language was introduced
into the University Entrance Examinations. The students have a
choice of Russian, German, English or French.

HOMEWORK ASSIGNMENTS
1.

Auditory - Listening to the recorded Dialogue No. 17.

2.

Speaking - Dialogue No. 17.

3.

Reading
a) Polish text, as assigned.

4.

b) English text: 1. Generalizations to L. 17.
2. Explanatory Notes to L. 17.
3. Area Background, as assigned.
Writing - as assigned.
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VOCABULARY
Dialogue
1.

Jak sig masz?

- How are you?

2.

Dokqd idziesz?

-

3.

idg

- I'm going.

4.

Do jakiej szkoly chodzisz?

- What kind of school do you
attend?

5.

Chodzg do szkoly jgzykOw.

- I'm attending a language
school.

6.

szkola

school

7.

niedaleko kogciola

not far from the church

8.

Jakiego jgzyka sig uczysz?

What language are you studying?

9.

trudny

difficult

10.

jgzyk

language

11.

muszg

I must

12.

duo

a lot

13.

uczy6 sig

to study

14.

pisak

to write

15.

po angielsku

(in) English

16.

mowi6

to speak

17.

jeszcze

yet

18.

umiem

I know how

Where are you going?

0
r1"

Dialogue Adjunct

knows how

19.

umie

-

20.

memi

- says
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Szkolo ! Szkoto !
Gdy cie wspominam

Toknota w serce sic wgryza,
Oczy mom petne fez!
...Gallia est omnis divisa
In partes tres...

Julian Tuwim
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PERCEPTION DRILL
Part I - Sound Discrimination Drill

Phonemic Contrast /i/

1.
2.
3.
4.

ospali ospali ospali
czuli czuli czuli
mali
mall
mall
silni
silni
mami
5.
mami

ospali
czuli
mali
silni
mami

ospaly ospaly ospaly
czuly czuly czuly
maly
maly
maly
silny silny silni
mamy
mamy
mamy

ospale spate c5paie
czule czule czule
mam4i;

male
silne
mam

Tlame

ospaly
czuly
maly
silny
mamy

ospale
czule
male
silne
mamc

ospali ospaly
czuli czuly
mall
maly
silni
silny
mami
mamy

ospale
czule
male
silne
mam

ospali ospaly ospale
czuli czuly czule
mali
maly
male
silni silny silne
mami
mamy
mamc

Listening and auditory discrimination combined with
checking on an answer sheet.

Step 3.

First wor(1

No.

/e/

Listening and auditory discrimination.

Step 2.

2.
3.
4.
5.

/4/

Listening and auditory discrimination.

Step 1.

.

-

i

A.M.Yoaesmu=

ospali
czuli
mali
silni
mami

1.
2.

3.
4.
5.

J

*

Secon

Jr.(1

1

Mind word

II

\our ciloice

1

,anWome

ospaly
czuly
maly
silny
mamy

ospale
czule
male
silne
mamc

,........we...1....v.*,unasu.p.Ao

ospaly
czule
mali
silni
mamc

-%

Step 4.

1.
2.
3.
4.
5.

ospali
czuli
mali
silni
mami

Listening and production.
ospaly
czuly
maly
silny
mamy

ospale
czule
male ....
silne o..
mamc
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ospali-ospaly-ospale
czuli -czuly
czule
mali -maly - male
silni -silny - silne
mami -mamy - mamc

Net
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Phonemic Contrast /zero/ - /j/
Step 1.
1. dobre
2. male

3. duke
4. twe
5. moje

Step 2.
1.
2.
3.
4.

5.

dobre
male
duke
twe
moje

Step 3.

Pair No.

1.
2.
3.
4.
5.

r

Step 4.
1.
2.

3.
4.
5.

dobre
male
duke
twe
moje

(final)

Listening and auditory discrimination.
dobre
male
duke
twe
moje

dobre
male
duke
twe
moje

dobrej
malej
duiej
twej
mojej

dobrej
malej
duiej
twej
mojej

dobrej
malej
duiej
twej
mojej

Listening and auditory discrimination.
- dobrej
- malej
- duiej
- twej
-lhojej

dobre
dobrej
male - malej
duke
duiej
twe
twej
moje
mojej

dobre - dobrej
male - malej
duke - duiej
twe
- twej
moje - mojej

Listening and auditory discrimination combined with
checking on an answer sheet.
First word

dobre
male
duke
twe
moje

Second word

Your choice

dobrej
malej
duiej
twej
mojej

dobre
male
duke
twej
moje

Listening and production.
dobrej
malej 0.0.
duiej
twej
mojej

dobre
male
duke
twe
moje
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malej
duiej
twej
mojej
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Phonemic Contrast

1. matka
2. siostra
3. civiki

4. lepszy
5. ciotka

1.
2.
3.
4.
5.

Pair No.

.

matka
siostra
civiki
lepszy
ciotka

- matkach
- siostrach
civikich
lepszych
- ciotkach

First word

matka
siostra
civiki
lepszy
ciotka

5.

1.
2.
3.
4.
5.

matkach
- siostrach
- civikich
lepszych
- ciotkach

matkach
siostrach
civikich
lepszych
ciotkach

matkach
siostrach
ciyikich
lepszych
ciotkach

matka
- matkach
siostra - siostrach
ci0ki - civikich
lepszy - lepszych
ciotkach
ciotka

matka
- matkach
siostra - siostrach
civiki - civikich
lepszy - lepszych
ciotka - ciotkach

Listening and auditory discrimination combined with
checking on an answer sheet.

1.
2.
3.
4.

Step 4.

matka
siostra
civiki
lepszy
ciotka

Listening and auditory discrimination.

matka
siostra
civiki
lepszy
ciotka

Step 3.

(final)

Listening and auditory discrimination.

Step 1.

Step 2.

/zero/ - /h/

Second word

matkach
siostrach
civikich
lepszych
ciotkach

Your choice

matkach
siostra
civiki
lepszy
ciotka

Listening and production.

matka
siostra
civiki
lepszy 0040
ciotka

matkach
siostrach
cigikich
lepszych
ciotkach

matka
siostra
civiki
lepszy
ciotka
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- matkach
- siostrach
- civikich
- lepszych
- ciotkach
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Part II - Pronunciation Drill
Initial Clusters

Drill the following clusters in the following utterances:

/tf/

twOj

Al/

cli6

All/

czlowiek

/c l/

Clo

Al/

szlak

/cn/

cnota

4m/
4n/

szmer

/3 b/

dzban

sznur

/3 v/

dzwon

41)/

szpera6

/6m/

6ma

/13T/

szpieg

/6f '/

6wier6

/sit/

sztab

/cf/

czworo

/ZW/

2bik

/k/

czka6

gv/

2wawo

/cm/

czmycha6

APvl/

2wir

/Ai v/

cplurig

/cf/

cwal

/g/

d2diysty

/ckl/

ckliwog6

fign/

lgn46
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DIALOGUE
0 nauczycielu
C.:
B.:

Cichocki
Bolek

l

2.

3.

4.

5.

6.

7.

C.:

Jak siv nazywa twOj nauczyciel?

B.:

Moj nauczyciel nazywa siv Droidiewski.

C.:

Czy to jest dobry nauczyciel?

B.:

Owszem, pan Droidiewski to jest bardzo
dobry nauczyciel i dobry czlowiek.

C.:

Czy on jest niski, czy wysoki?

B.:

Niski.

C.:

Zdaje mi siv, ie go znam.
mieszka?

B.:

Blisko stacji kolejowej.

C.:

Jaki samochod on ma?

B.:

Bardzo stary.

C.:

Wobec tego to nie jest ten sam Droidiewski.

B.:

A co u ciebie slychae?

C.:

Nic nowego. Bardzo przepraszam, ale
muszv jui i66.

B,:

To do widzenia.

A dlaczego o to pytasz?

181

A gdzie on
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DIALOGUE

About the Teacher
C.:
B.:

Cichocki
Bolek
1.

C.:

What's the name of your teacher?

B.:

My teacher's name is Droidiewski.

C.:

Is he a good teacher°

B.:

Yes, Mr. Dro2d2ewski is a very good
teacher and a good man.

C.:

Is he short or tall?

B.:

Short.

C.:

It seems to me that I know him.
And where does he live?

B.:

Near the railroad station.

C.:

What kind of a car does he have?

B.:

A very old one.

C.:

In that case, that's not the same
Droidiewski.

B.:

And what's new with you?

C.

Nothing new.
go now.

B.:

Then, good-bye.

c

2.

3.

4.

5.

6.

7.

182

And why do you ask?

I'm sorry, but I must

LESSON 18

PATTERN DRILLS
Recombination Drill
Frame 1
Instructor:
Cue:
Cue:

Cue:

Cue:

Cue:

I
I
I
I
I

Cue:

Cue:

Student:

moj nauczyciel
To jest ...

- To jest mOj nauczyciel.

twoj nauczyciel
To jest ...

- To jest twoj nauczyciel.

stary nauczyciel
To jest ...

- To jest stary nauczyciel.

dobry nauczyciel
To jest ...

- To jest dobry nauczyciel.

bardzo dobry nauczyciel
To jest .00

- To jest bardzo dobry nauczyciel.

kolega nauczyciel
To jest ...

- To jest kolega nauczyciel.

nauczyciel jzyka angielskiego.
To jest

.

- To jest nauczyciel jzyka
angielskiego.

Cue:

nauczyciel jczykOw
To jest

- To jest nauczyciel jczykOw.

...

Cued Response Drill

(Affirmative Answer)

Frame 2
Instructor:

Student 1:

Ten nauczyciel to jest Czy ten nauczyciel
to jest dobry czlodobry czlowiek.
wiek?
Ten oficer to jest
dobry czlowiek.

Czy ten oficer to
jest dobry czlowiek?

183

Student 2:

Tak, ten nauczyciel to jest dobry
czlowiek.

Tak, ten oficer to
jest dobry czlowiek.

LESSON 18
Instructor:

Student 1:

Student 2:

Ten porucznik to jest
dobry czlowiek.

Czy ten porucznik to
jest dobry czlowiek?

Tak, ten porucznik
to jest dobry czlowiek.

Ten kapitan to jest
dobry czlowiek.

Czy ten kapitan to
jest dobry czlowiek?

Tak, ten kapitan
to jest dobry czlowiek.

Ten podoficer to jest
dobry czlowiek.

Czy ten podoficer to
jest dobry czlowiek?

Tak, ten podoficer
to jest dobry czlowiek.

Ten sieriant to jest
dobry czlowiek.

Czy ten sieriant to
jest dobry czlowiek?

Tak, ten sieriant
to jest dobry czlowiek.

Ten kapral to jest
dobry czlowiek.

Czy ten kapral to
jest dobry czlowiek?

Tak, ten kapral to
jest dobry czlowiek.

Tei1 iolnierz to jest
dobry czlowiek.

Czy ten iolnierz to
jest dobry czlowiek?

Tak, ten iolnierz
to jest dobry czlowiek.

Ten ekspedient to jest
dobry czlowiek.

Czy ten ekspedient
to jest dobry czlowiek?

Tak, ten ekspedient
to jest dobry czlowiek.

Pan Nowak to jest
dobry czlowiek.

Czy pan Nowak to
jest dobry czlowiek?

Tak, pan Nowak to
jest dobry czlowiek.

46,
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Cued Response Drill
Frame 3
Instructor:
Cue:
Cue:

Cue:

Student:

On jest niski.
Jakiego wzrostu on jest?

Nauczyciel jest niski.
Jakiego wzrostu jest nauczyciel?
Pan Adamski jest niski.
Jakiego wzrostu jest pan
Adamski?

184

- On jest niski.

Nauczyciel jest niski.

- Pan Adamski jest niski.

II
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Instructor:
Cue:

Cue:

Cue:
Cue:

Student:

Ten ekspedient jest niski.
Jakiego wzrostu jest ten
ekspedient?

- Ten ekspedient jest niski.

Ojciec jest niski.
Jakiego wzrostu jest ojciec?

Ojciec jest niski.

Brat jest niski.
Jakiego wzrostu jest brat?

- Brat jest niski.

Dom jest niski.
Jaki jest dom?

- Dom jest niski.

Cued Response Drill
Frame 4
Instructor:

Student 1:

Student 2:

Syn jest wysoki.

Jakiego wzrostu jest
syn?

Syn jest wysoki.

Oficer jest wysoki.

Jakiego wzrostu jest
oficer?

Oficer jest wysoki.

Kapral jest wysoki.

Jakiego wzrostu jest
kapral?

Kapral jest wysoki.

Kolega jest wysoki.

Jakiego wzrostu jest
kolega?

Kolega jest wysoki.

Pan Droidiewski jest
wysoki.

Jakiego wzrostu jest
pan Droidiewski?

Pan Droidiewski
jest wysoki.

Pan Cichocki jest
wysoki.

Jakiego wzrostu jest
pan Cichocki?

Pan Cichocki jest
wysoki.

Ten dom jest wysoki.

Jaki jest ten dom?

Ten dom jest wysoki.

Contrastive Drill
Frame 5
Instructor:

Student:

Med ojciec jest wysoki, a two j?

-

185

M6j ojciec jest niski.

LESSON 18
Student:

Instructor:
M6j
Moj
Moj
Moj
Moj

brat jest wysoki, a two j?
syn jest wysoki, a twOj?
nauczyciel jest wysoki, a twOj?kolega jest wysoki, a twOj?
dom jest wysoki, a twoj?

Moj
M6j
M6j
M6j
M6j

brat jest niski.
syn jest niski.
nauczyciel jest niski.
kolega jest niski.
dom jest niski.

Transposition Drill
Frame 6
Student:

Instructor:
Mcij ojciec jest wysoki.
Moj brat jest wysoki.
M6j syn jest wysoki.
M6j kolega jest wysoki.
M6j nauczyciel jest wysoki.
M6j podoficer jest wysoki.
Moj dom jest wysoki.

w

Moj
Moj
MOj
M6j
M6j
M6j

ojciec jest te2 wysoki.
brat jest te2 wysoki.
syn jest te2 wysoki.
kolega jest te2 wysoki.
nauczyciel jest te2 wysoki.
podoficer jest te2 wysoki.

.646j dom jest te2 wysoki.

Cued Response Drill
Frame 7
Student:

Instructor:
Cue:

blisko stacji kolejowej
Szkola jest blisko stacji
kolejowej.

Gdzie jest szkola?

-

Gdzie jest ten dom?

- Ten dom jest blisko stacji
kolejowej.

Gdzie stoi ten dom?

- Ten dom stoi blisko stacji
kolejowej.

Gdzie jest dobra restauracja?

- Dobra restauracja jest
blisko stacji kolejowej.

Gdzie jest to gospodarstwo?

- To gospodarstwo jest blisko
stacji kolejowej.

Gdzie jest szkola jczykow?

-

186

Szkola jczykow jest blisko
stacji kolejowej.

LESSON 18
Student:

Instructor:

Mieszkam teraz blisko
stacji kolejowej.

Gdzie pan teraz mieszka?

Cued Response Drill
Frame 8
Student:

Instructor:
Cue:
Cue:

Cue:

Cue:

Cue:
Cue:

Cue:

stary samochOd
Jaki samoch6d pan ma?

Mam stary samoch6d.

czerwony samoch6d
Jaki samochod pan ma?

- Mara czerwony samoch6d9

czerwony samochod
Jakiego koloru samochod
pan ma?

- Mam czerwony samochOd.

czarny samochOd
Jakiego koloru samochod
pan ma?

Mam czarny sam, hod.

dobry samochod
Jaki samochod pan ma?

Mam dobry samochod.

bardzo dobry samochod
Jaki samoch6d pan ma?

- Mam bardzo dobry samochOd.

duty samochod
Jaki samoch6d pan ma?

Mam duty samoch6d.

Response Drill (Affirmative)
Frame 9
Student:

Instructor:

Tak, to jest ten sam czio-

Czy to jest ten sam czlowiek?

wiek.

Czy to jest ten sam ekspedient?

- Tak, to jest ten sam ekspedient.

Czy to jest ten sam nauczyciel?

- Tak, to jest ten sam nauczyciel.
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Instructor:

Student:

Czy to jest ten sam oficer?

-

Czy to jest ten sam iolnierz?

- Tak, to jest ten sam iolnierz.

Czy to jest ten sam dom?

- Tak, to jest ten sam dom.

Czy to jest ten sam samochod?

- Tak, to jest ten sam samochod.

Tak, to jest ten sam oficer.

Repetition Drill

Frame 10
Student:

Instructor:

Przepraszam, ale
Przepraszam, ale
uczy6.
Przepraszam, ale
czasu.
Przepraszam, ale
nie ma.
Przepraszam, ale
Przepraszam, ale
Przepraszam, ale
jeszcze mOwiC po

jui muszc iaC.
muszc sic teraz

teraz nie mam

0

******

0

cukru dzig
nic nie wiem.
nie znam stopni.
nie umiem
angielsku.

- **********

Repetition Drill
Frame 11
Student:

Instructor:

AK

Wobec tego to nie ten sam Droidiewski.
Wobec tego placc teraz sto zlotych.
Wobec tego muszc sic uczy6 jczyka
angielskiego.
wypelni6 formularz.
Wobec tego pros,
Wobec tego muszc jui igC.
Wobec tego proszc podpisaC.

0

6.
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Cued Response Drill
Frame 12
Instructor:

Student 1:

Student 2:

Nic nowego.

Co u ciebie slycha6?

Nic nowego.

Wszystko dobrze.

Co u ciebie slychat?

Wszystko dobrze.

2ona nie czuje sig
dobrze.

Co u ciebie sIycha6?

2ona nie czuje sig
dobrze,

Syn nie czuje sig
dobrze.

Co u ciebie slychat?

Syn nie czuje sig

Dzigkujg, wszystko
dobrze.

Co u ciebie slycha6?

dobrze.0

Dzigkujg, wszystko
dobrze.

GUIDED CONVERSATION
Part I

Instructor gives stimuli for conversation.

Nauczyciel Bolka
1.

Co robi Bolek?

2.

Do jakiej szkoly chodzi Bolek?

3.

Jak nazywa sig nauczyciel?

4.

Jaki zaw6d ma Drotdiewski?

5.

Gdzie pracuje nauczyciel Droidiewski?

6.

Kto moult ie Droidiewski to bardzo dobry nauczyciel?

7.

Jaki to jest czlowiek ten Droidiewski?

8.

Jakiego wzrostu jest Droidiewski?

9.

Gdzie Droidiewski mieszka?

10.

Czy Droidiewski ma samochod?

11.

Jaki samochod ma Droidiewski?
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Nauka
1.

Do jakiej szkoly chodzisz?

2.

Czy to jest dobra szkola?

3.

Jakiego jczyka sic uczysz?

4.

Czy jczyk poiski jest trudny?

5.

Czy duo sic uczysz?

6.

Czy to prawda?

7.

Dlaczego duo sic uczysz?

8.

Czy uczysz sic juz czytaC?

9.

A czy uczysz sic jut pisa6?

10.

Czy masz dlugopisy?

11.

Czy w szkole jzykow duo mowisz po angielsku?

12.

Jak nazywa sic twOj nauczyciel?

Part II

One student asks other students questions on dialogue.

Part III
Instructor:

Student:

Proszc zapytal kolegc, jak sic
nazywa nauczyciel.

1.

Jak sic nazywa nauczyciel?

2.
Proszc powiedziee koledze, Ze
nauczyciel nazywa sic Dro2d2ewski.

Nauczyciel nazywa sic
Dro2d2ewski.

Proszc zapytal kolegc, czy to jest 1.
dobry nauczyciel.

Czy to jest dobry nauczyciel?

Proszc powiedzie6 koledze, 2e to
jest bardzo dobry nauczyciel.

Tak, to jest bardzo dobry
nauczyciel.

190
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iF

Instructor:

Student:

Prosze zapytaC kolege, czy pan
Dro(Uewski jest wysoki.

1.

Czy pan D,of.dzews
,yscki?

2.

Nie7 pan E-rczewsi

1,

Gdzie mi.Eszka pan Drc:-

rosz,e powied7ie

pan Drows14.i

Prosz

koledzel 2e

_...

jest

st

7a,;)ycaL

gdz,ie

rnieszka n,P.n Dr ,:zewoki_

71,-sze 7ow-zr
pan Dr',d'P,e--F.;

7

e

to

Dratd,taw.i

L:13ko

stacji kolejowe3,,

Prosze zapyta& kolege, jaki
amachod ma nauczyciel,

1.

Prosz powiedzieC koledze,
nauczyciel ma bardzo stary samochod.

2.

Jaki samochod ma nauczyciel?

Nauczyciel ma bardzo stary
samochod.

Part IV
Students in pairs converse on the topic of the dialogue.

NARRATION
Nauczyciel

Bolka

Nauczyciel Bolka nazywa sig JOzef DroZdewski.

Pan Dro-

diewski to nie tylko dobry nauczyciel, ale i dobry czlowiek.
On uczy w szkole jczykow, ktOra jest na ulicy Jasnej.

To jest

bardzo dobra szkola.

Bolek lubi pana Droid2ewskiego i uczy sig bardzo duio.
191
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chce mowiE, czyta

i pisa6 po angielsku dobrze.

Pan Dro2diewski ma jut siedemdziesigt lat i jest lysy.
mieszka niedaleko szkoly i ma stary samoch6d.

diewskiego jest dogC duty i dobrze umeblowany.

kanapa i due biurko.

On

Pok6j pana Droi-

Jest tam ladna

Na biurku s4 ksigiki i jakag fotografia.

Pan Droidiewski teraz pije kawg i czyta gazetv.

QUESTIONS
1.

Jak nazywa sig nauczyciel Bolka?

2.

Czyj nauczyciel nazywa sic JOzef Droidiewski?

3.

Kto to jest J6zef Droidiewski?

4.

Czy pan Droidiewski to dobry nauczyciel?

5.

Czy J6zef Droid2ewski to tylko dobry nauczyciel?

6.

Kto jest dobry?

7.

Czyj nauczyciel jest dobry?

8.

Jaki jest pan Droidiewski?

9.

Jaki zaw6d ma pan Droid2ewski?

10.

Gdzie pracuje pan Droid2ewski?

11.

Kto uczy w szkole jyzykow?

12.

Gdzie uczy pan DroMiewski?

13.

Gdzie jest ta szkola jgzykow?

14.

Czy ta szkola jczykow jest na Jasnej?

15.

Jaka szkola jest na ulicy Jasnej?

16.

Czy to jest dobra szkola?

17.

Czy 'ta szkola jest bardzo dobra?

1
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18.

Czy Bolek lubi pana Droidiewskiego?

19.

Kto lubi pana Droidiewskiego?

20.

Czy Bolek uczy sig bardzo duio?

21.

Kto uczy sib bardzo duio?

22.

Czy Bolek chce dobrze m6w16 po angielsku?

23.

Czy Bolek chce dobrze czyta6 po angielsku?

24.

Czy Bolek chce dobrze pisa6 po angielsku?

25.

Kto chce dobrze memiC, czyta6 i pisal po angielsku?

26.

Czy Bolek chce tylko dobrze mowi6 po angielsku?

27.

Czy Bolek chce tylko dobrze czytaC po angielsku?

28.

Czy Bolek chce tylko dobrze pisa6 po angielsku?

29.

Ile lat ma pan Droidiewski?

30.

Kto ma jui siedemdziesi4t lat?

31.

Czy pan Droldlewski ma jui siedemdziesivt lat?

32.

Jakie wiosy ma pan Droldlewski?

33.

Kto jest 1ysy ?.

34.

Gizie mieszka pan Droidiewski?

35.

Czy J6zef Droidiewski mieszka niedaleko szkoly?

36.

Kto mieszka niedaleko szkoly?

37.

Kto ma stary samochod?

38.

Co ma pan Droldiewski?

39.

Jaki samochod ma pan Droid2ewski?

40.

Czy pok6j pana Droldiewskiego jest duly?

41.

Czyj pok6j jest dosyC duly?

42.

Jaki jest pok6j pana Droidiewskiego?

43.

Czy pok6j pana Droldiewskiego jest dobrze umeblowany?
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44.

Czyj pok6j jest dobrze umeblowany?

45.

Czy tam jest ladna kanapa?

46.

Czy to kanapa jest ladna?

47.

Czy tam jest biurko?

48.

Jakie jest to biurko?

49.

Czy tam jest duke biurko?

50.

Czy na biurku s4 ksigiki?

51.

Gdzie s4 ksi42ki?

52.

Czy na biurku jest jakag fotografia?

53.

Co robi teraz pan Droidiewski?

54.

Co pije pan Droidiewski?

55.

Kto pije kawv?
K

56.

Czy pan Droidiewski czyta gazetg?

57.

Co czyta pan Droidiewski?

58.

Czy pan Droidiewski czyta gazetc i pije kain?

GENERALIZATIONS
Phonological Learning Units
Stress

Read the following words:

pan, tak, to, tu, kto, jest, nasz
pani, matka, nasza, moja, Bolek, bardzo
rodzina, kieliszek, podajy, nieduZy
fotografia, urzydniczka, papierosy, gospodarstwo

umeblowany
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Generalization:

Each Polish word has a syllable which is louder or more
forcefully uttered than other. Of course, no comparison of
the loudness can be made if the word consists of one syllable
only.

Let us mark these stressed syllables with a symbol for
stress:

Pan

one syllable

pan

f

f

pani

pa ni

two syllables

rodzina

ro dzi na

three syllables

fotogrifia

fo to gr4 fia

four syllables

umeblowLy

u me blo wa ny

five syllables

Is there any consistency in placing these marks over the
syllabic vowels?
Generalization:

Pooling the results of the material under examination you
find that words in Polish have stress on the penult if dissyllabic, trisyllabic, quadrisyllabic or consisting of more
than four syllables, and on the sole syllable if monosyllabic.
o

Now, read the English words:
(a)

permit

(an) address
Ca

(a)

contest

You read, of course:

and

(to) permit

and

(to) address

and (to) contest
permit -

in the sense:

a permit

permit

in the sense:

to permit

.

Thus, in English, stress is a device for distinguishing meaning.

Pt a/

In Polish, it is impossible to find such examples. Thus,
in English, stress is a phoneme.
In Polish, it is not a phoneme.
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The greater difficulty for the English speaker, however,
lies in the fact that English uses several degrees of stress,
while Polish has only two. English has a primary stress, /" /,
two degrees of intermediate stress, secondary P1/4/ and tertiary
/N/ 7 and a weak stress /to/. Characteristically, an English
utterance alternatesweak,,stresses with one of the stronger
stresses, as in architectural designin;.
To the Polish ear the
English tertiary, secondary, and primary stresses all sound like
strong stresses, alternating with weak stresses in what is sometimes called a "sing-song" pattern, like the rhythm of English
verse:
- or
o

'-'""'"

In Polish there are only two significant degrees of stress,
strong and weak,
as far as word stress is concerned. Since
there are two stresses, it suffices to mark only the "strong"
stress and to leave the "weak" stress unmarked. The weakstressed syllables will be approximately of the same length and
degree of loudness, and, in most important contrast to English,
their vowel sounds will be as distinct as in stressed syllables.
The errors the English-speaking person is likely to make,
then, are 1. to carry over secondary or tertiary stresses and so
introduce the English "sing-song "` into,the even series of Polish
weak stresses as, for example, umeblowany instead of umeblowany;
and 2. to pronounce the weak-stressed syllables with something
like the /a / of English weak stresses instead of the actual Polish sound: rrajina.7. Actually, it should be: rro3
rodzina.
in conventional spelling:
Now, read these sentences:
H

Who lives in the country?

1

- Adamski mieszka na wsi.
11

What does Adamski do in the
country?

Adamski mieszka na wsi.

The strongest stress in each sentence is on one of the words
only. They are the words which answer the appropriate questions.
This type of stress is one of the fundamental devices used in
Hence its name: syntactical stress.
syntax.
The syntactical stress coincides with the word stress and
it is marked by an additional slash; two slashes on a given syllable indicate the syntactical stress.
It is clear that the placement of syntactical stress is
meaningfully distinctive, because such sentences as Adamski
mieszka na wsi versus Adamski mieszka nA. wsi, or eitEFF77these
versus Adamski mieszka nA wsi, constitute minimal pairs. These
The syntactical stress differentiates
sentences are stress groups.
stress groups. These stress groups mean quite different things.
It cannot be said that they just denote a "slight change" in
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emphasis because all of them c.'ot be used as answers to the
Only one of these sen"Who lives in the couitry?".
question:
tences answers that question and that is: Adamski mieszka na
wsi.

EXPLANATORY NOTES
The Polish Teacher

9

ea

There is still a lack of teachers in Poland dt2e to the
program of extermination of all Polish professional men by Nazi
Germany and Soviet Russia in the years 1939-45. Another factor
responsible for the lack of teachers is the low pay and difficult
working conditions: classes are large - as many as 50 students classrooms small and inadequately equipped. Many teachers, especially those who remember pre-war days, resent the fact that
they are forced to teach facts and ideas barbed to serve the
purposes of the communist regime.
On the other hand, teachers are respected members of the community, they have a very good social security system, many health
benefits, good rest-houses where they can spend their vacations
without having to pay anything.
Learning and education have been held in high regard for
centuries by Poles of all classes. The development of indifidual
critical ability, independence of thought, and freedom of expression and inquiry was jealously guarded in the universities and
encouraged by the teachers in the lower schools throughout the
The
Polish history. It dates back to the fourteenth century.
year 1364 may be considered the crucial turning point; that is
when the University of Krak6w was founded. (Compare with two
other important dates in the history of learning in Central Europe
1348 = University of Prague, 1386 - University of Heidelberg).

HOMEWORK ASSIGNMENTS
1.

Auditory - Listening to the recorded Dialogue No. 18.

2.

Speaking - Dialogue No. 18.

3.

Reading
a) Polish text, as assigned.

4.

b) English text: 1. Generalizations to L. 18.
2. Explanatory Notes to L. 18.
Area Background, as assigned.
Writing - as assigried.

IT
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VOCABULARY
1.

twOj

2.

nauczyciel

- teacher

3.

bardzo

- very

4.

czlowiek

- ma

5.

czy

6.

niski

- short

7.

wysoki

- tall

8.

Dlaczego o to pytasz?

- Why do you ask?

9.

go

- him

10.

blisko stacji kolejowej

- near the railroad station

11.

samochod

- car

12.

stary

- old

13.

wobec tego

- in that case

14.

ten sam

- the same

15.

Co u ciebie slychaC?

- What's new with you?

16.

Przepraszam.

- I'm sorry.

17.

ige

- to go

18.

to

- then

your

czy 0..

- whether

or...

6
5

7 "1

Names of Persons
19.

Droidiewski

ia family name
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PERCEPTION DRILL
Part I - Structural Perception Drill

Nominative Sin ular of Nouns
Step 1

Listen and repeat the following utterances:
Instructor:

Student:

Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten

pokoj jest jasny.
pokoj jest umebiowany.
deser jest dobry.
kotlet jest duAy.
krawat jest czerwony
puk6j jest dy2y.

0000000000000

Ten jzyk jest trudny.
Ten nauczyciel jest dobry.
Ten czlowiek jest dobry.

O 000400 OOOOOOOO

Ten
Ten
Ten
Ten

o

Ta
Ta
Ta
Ta
Ta
Ta

samochad jest start'.
doktor jest Iyporucznik jest
sier2ant jest wysoki.

kanapa jest zielona.
lazienka jest duAa.
lazienka jest mala.
restauracja jest dobra.
zupa jest dobra.
urzdniczka jest ladna.

O OOOOO 0004,000
erte0 OOOOOO e000

O 000000000000

OOOOOOO 00000
O 000001s:e000000e
O 00000111,0006003
OOOOOOOO 000O

un0000Op000000
se 0 o *00(9000000o
* 00000000 000000
O 00000000000000

e000000100

O 0000000000000

0004140000000

.00000000000000

O 00000e0000
e

sepeos000000000

Ta paczka jest ma la.

O 0000000a0000

Ta
Ta
Ta
Ta
Ta
Ta

koszula jest ladna.
fotografia jest Iadna.
gazeta jest dobra.
szkola jest dobra.
sekretarka jest dobra.
herbata jest dobra.

*000000

To
To
To
To
To
To

okno jest du2e.
gospodarstwo jest nieduAe.
mleko jest dobre.
mieso jest dobre.
pudelko jest male.
mydlo jest dobre.

1. 000009*

0010 OOOOOO 00900

0 OOOOO
OOOOO
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Step 2

Listen and repeat the following contrasts:
Student:

Instructor:

maly pokoj
mala lazienka
male okno

dobry obiad
dobra zupa'

dobre mieso
duty kotlet
duia kanapa
dute pudelko
zielony krawat
zielona koszula
zielone mydlo
czerwony krawat
czerwona koszula
czerwone pudelko
stary samochcid

stara fotografia
stare 162ko

niski dom
niska sekretarka
niskie 16tko
ladny pokoj
ladna lazienka
ladne gospodarstwo
Step 3

Now you are going to hear a series of questions preceded by'
cues. Use these cues in your answers.
Student:

Instructor:
Cue:
Question:

Ten pokoj jest jasny.
Jaki jest ten poki5j?
200
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Student:

Instruct or:
Cue:

Question :
Cue:

Question :
Cue:

Question :

Ten pokoj jest umeblowany.
Jaki jest ten pok6j?
Ten deser jest dobry.
Jaki jest ten deser?

- Ten deser jest dobry.

Ten kotlet jest duty.
Jaki jest ten kotlet?

- Ten kotlet jest duly.

Ten krawat jest czerwony.
Jaki jest ten krawat?

Cue:

Question
Cue:

Question :
Cue:

Question :
Cue:

Question :

- Ten pokoj jest duty.

Ten jezyk jest trudny.
Jaki jest ten jezyk?

- Ten jezyk jest trudny.

Ten nauczyciel jest dobry.
Jaki jest ten nauczyciel?

Question :
Cue:

Ta ,kanapa jest zielona.

Question :

Jaka jest ta kanapa?

:

lazienka jest duia.
.Jaka jest ta lazienka?

:

Ta lazienka jest mala.
Jaka jest ta lazienka?

Cue:

Question
Cue:

Question

Ta restauracja jest dobra.
Jaka jest ta restauracja?

Cue:

question

Ta zupa jest dobra
Jaka jest ta zupa?

Cue:

Question
Cue:

Question :
Question
Question

:

Ta koszula jest ladna.
Jaka jest ta koszula?

:

Ta fotografia jest ladna.
Jaka jest ta fotografia?

Cue:

Question

Ta urzedniczka jest ladna.
Jaka jest ta urzedniczka?

:

Cue:

- Ten nauczyciel jest
dobry.
- Ten czlowiek jest
dobry.

- Ta kanapa jest zielona.

Ta lazienka jest duTa lazienka jest
mala.
- Ta restaurcja jest
dobra.

- Ta zupa jest dobra.

Ta paczka jest mala.
Jaka jest ta paczka?

Cue:

- Ten krawat jest czerwony.

Ten pok6j jest duly.
Jaki jest ten pok6j?

Ten czlowiek. jest dobry.
Jaki jest ten czlowiek?

Cue:

- Ten pokoj jest umeblowany.
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Instructor:

Student:

Cue:
Question:

To okno jest duke.
Jakie jest to okno?

Cue:
Question:

To gospodarstwo jest duke,
Jakie jest to gospodarstwo?

Cue:
Question:

To gospodarstwo jest nieduiQ.
Jakie jest to gospodarstwo?

Cue:

To mleko jest dobre.
Jakie jest to mleko?

- To mleko jest dobre.

To mieso jest dobre.
Jakie jest to mieso?

- To mieso jest dobre.

Question:
Cue:

Question:

- To okno jest duie.

- To gospodarstwo jest
duie.
- To gospodarstwo jest
nieduie.

Cue:
Question:

Jakie jest to pud,,2Iko?

- To pudelko jest male.

Cue:
Question:

To mydlo jest dobre.
Jakie jest to mydlo?

- To mydlo jest dobre.

Cue:
Question:

To loiko jest duke.
Jakie jest to tOiko?

- To 162ko jest duie.

Cue:

To biurko jest ladne.
Jakie jest to biurko?

- To biurko jest ladne.

Question:

To pudelko jest male.

Part II - Pronunciation Drill
Drill the following initial clusters:

/lb/

lba

/h6/

chcie6

/1g/

Iga6

/hf/

chwala

/1k/

Ika6

/hfT/

chwila

/Iz/

iza

Am/

chmura

/r3 /

rdza

/hr/

chrapal

/rz/

rzec

/hs/

chrzest

/rl'n/

ring
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Drill the following final clusters:
/pstf/

glupstw

/PI/

zaslabi

/pr/

zubr

/ms/

gzyms

/m6/

kim6

/it/

ksztalt

/IA/

speln

/lp/

kielb

/If/

i6lw

/f6/

sprawdi

/t l/

plotI

/a/

patrz
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DIALCGUE
Mieszkanie Cichockiego

49. S.

B.:
C.:

Bolek
Cichocki

I.

2.

B.:

Widzg, te masz nowe meble.

C.:

Tak, wczoraj kupilem st61 i krzeslo.

B.:

Zdaje mi sir, ze ta lampa jest tet nowa.

C.:

Nie, to jest stara lampa.

B.:

To jut masz wszystko.

C.:

Muszg jeszcze kupiC obraz i lustro.

B.:

Muszg powiedzie6, ie masz ladne mieszkanie.

C.:

Tak, tylko te male.

B.:

A kto to jest ten chiopiec?

C.:

To jest m6.3 brat.

B.:

A co mas'?

C.:

Mam clobr4 wodkg.

B.:

Dobrze, tylko nieduto.

C.:

Zaraz podajg.

Li

3.

4.

5.

6.

7.
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DIALOGUE
Cichocki's Apartment
L

B.:
C.:

Bolek
Cichocki
1.

2.

3.

4.

5.

6.

B.:

I see that you have new furniture.

L..:

Yes, I bought a table and a chair yesterday.

B.:

It seems to me that this lamp is also new.

C.:

No, this is an old lamp.

B.:

Then you already have everything.

C.:

I must still buy a picture and a mirror.

B.:

I must say that you have a nice apartment.

C.:

Yes, but it's small.

B.:

And who is this boy?

C.:

This is my brother.
a drink?

B.:

And what do you have?

C.:

I have good vodka.

B.:

Good, only not much.

C.:

I'll serve it right away.

Would you care for

il

7.
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PATTERN DRILLS
Frame

1

Instructor:
Widzg, 2e
Widzg, 2e
Widzg, 2e
Widzg, 2e
Widzg, 2e
Widzg, 2e
Widzg, 2e
pocztbwe.
Widz4, 2e

masz
masz
masz
masz
masz
masz
masz

Student:

nowe
nowe
nowe
nowe
nowe
nowe
nowe

meble.
dlugopisy.
krawaty.
olowki.
fotografie._
2yletki.
znaczki

masz nowe ksi42ki.

Recombination Drill
Frame 2
Instructor:
Cue:
Cue:

Cue:

Cue:

Cue:

Cue:

Cue:

Cue:

Cue:

Student:

st61

Wczoraj kupilem

Wczoraj kupilem st61

krawat
Wczoraj kupilem

- Wczoraj kupilem krawat.

chleb
Wczoraj kupilem

- Wczoraj kupilem chleb.

obraz
Wczoraj kupilem

- Wczoraj kupilem obraz.

dom
Wczoraj kupilem

- Wczoraj kupilem dom.

samochod
Wczoraj kupilem

- Wczoraj kupilem samochod;

lustro
Wczoraj kupilem

Wczoraj kupilem lustro.

krzeslo
Wczoraj kupilem.

- Wczoraj kupilem krzeslo.

biurko
Wczoraj kupilem

- Wczoraj kupilem biurko.
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Student:

Instructor:
Cue:
Cue:

Cue:
Cue:

162ko
Wczoraj kupilem eee

-

Wczoraj kupilem loiko.

wodkv
Wczoraj kupilem ...

-

Wczoraj kupilem wrodkg.

szynkv
Wczoraj kupilem ...

-

Wczoraj kupilem szynkv.

gazetc
Wczoraj kupilem ...

-

Wczoraj kupilem gazetc.

Cued Response Drill
Frame 3
Student:

Instructor:
Cue:

Cue:
Cue:
Cue:
Cue:
Cue:

Cue:

stara lampa
Jaka to jest lampa?

- To jest stara lampa.

stara gazeta
Jaka to jest gazeta?

- To jest stara gazeta.

stara koszula
Jaka to jest koszula?

- To jest stara koszula.

stara kanapa
Jaka to jest kanapa?

- To jest stara kanapa.

stara restauracja
Jaka to jest restauracja?

- To jest stara restauracja.

stara urzcdniczka
Jaka to jest urzcdniczka?

- To jest stara urzgdniczka.

stara fotografia
Jaka to jest fotografia?

- To jest stara fotografia.

Mutation Drill
Frame 4
Instructor:

Student:

Ta lampa jest stara.

-

208

Nie, to lampa jest nowa.

LESSON 19
Instructor:

Studert:

Ta
Ta
Ta
Ta
Ta

Nie, ta
Nie, ta
- Nie, ta
Nie, ta
Nie, ta
nowa.

gazeta jest stara.
kanapa jest stara.
koszula jest stara.
fotografia jest stara.
restauracja jest stara.

gazeta jest nowa.
kanapa jest nowa.
koszula jest nowa.
fotografia jest nowa.
restauracja jest

Repetition Drill
Frame 5
Instructor:

Muszg
Muszg
Muszg
Muszg
Muszg
Muszg

jeszcze
jeszcze
jeszcze
jeszcze
jeszcze
jeszcze

Student:

kupi6
kupi6
kupi6
kupi6
kupi6
kupi6

meble.
tyletki.
kury.
kaczki.
zapalki.
ksiqtki.

OOOOOOO

Ip

ts

0

OOOOOOOOOO ^
OOOOO
OOOOOOOOO

.

Re oinder Drill

Frame 6
Instructor:
Cue:
Cue:
Cue:
Cue:

Cue:
Cue:
Cue:

ten obraz
Muszg kupi6

Student:

.

- Muszg kupi6 ten obraz.

samochod
Muszg kupi6

- Muszg kupi6 samoch6d.

dom
Muszg kupi6

Muszg kupi6 dom.

16tko
Muszg kupi6

- Muszg kupit 161ko.

krzeslo
Muszg kupi6

- Muszg kupi6 krzeslo.

biurko
Muszg kupil

Muszg kupi6 biurko.

gazetv
Muszg kupi6

Muszg kupi6 gazetv.
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Student:

Instructor:
Cue:
Cue:

wodky
Muszy kupiE

- Muszy kupiE wodky.

szynky
Muszy kupiE

Muszy kupiE szynky.

Repetition Drill
Frame 7
Instructor:

Student:

Muszy powiedzieE, ke masz ladne
mieszkanie.
Muszy powiedzie6, 2e masz ladne

Oo

lokko.

Muszy powiedzieE, 2e masz ladne
krzeslo.
Muszy powiedzieE, ie masz ladne
lustro.

Muszy powiedzieE, ie masz ladne
gospodarstwo.

Conditioned Response

O OOOOO

OOOOOOOO

(Disagreement)

Frame 8
Instructor:

Student

Czy to jest duke gospodarstwo?

- Nie, to jest male gospcdarst wo.
Nie, to jest male pudelko.

Czy to jest duke pudelko?

.41

Czy to jest duke lustro?

to jest male lustro.

Czy to jest duke lokko?

to jest male loiko.

Czy to jest duke biurko?

to jest male biurko.

Czy to jest duke okno?

-

Nie, to jest male okno.

Nie, to jest male mieszkanie.

Czy to jest duke mieszkanie?
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Cued Response Drill
Frame 9
instructor:
Cue:

Student:

IaLLLylhaLLn2is- Tak, tylko 2e male.

Pan ma ladne mieszkanie.
Pan ma ladne biurko.
Pan ma ladne gospodarstwo.
To jest ladne okno.
To jest ladne pudelko.
To jest ladne krzeslo.

- Tak, tylko '2e male.

- Tak,
Tak,
Tak,
- Tak,

tylko
tylko
tylko
tylko

to
ze
to
to

male.
male.
male.
male.

expansion Drill

Frame 10
Instructor:
To
To
To
To

jest
jest
jest
jest

Student:

duty chiopiec.
dobry chiopiec.
ten sam chiopiec.
ten duty chiopiec.

Czy to jest
Czy to jest
Czy to jest
Czy to jest
piec?
- Czy to jest
chiopiec?

To jest ten nieduiy chiopiec.

duty chiopiec?
dobry chiopiec?
ten sam chiopiec?
ten duty chioten nieduiy

Cued Response Drill
Frame 11
Instructor:

Student 1:

Student 2:

Owszem, tak.
Dzickujc, tak.
Dzickujc, nie.
Owszem. ale
nieduio.
Proszc bardzo.
Proszc bardzos
tylko nieduio.

Mote chcesz sic napiC?
Mote chcesz sic napiE?
Mote chcesz sic napi6?

Owszem, tak.
Dzickujc, tak.
Dzickujc, nie.
Owszem, ale nieduio.

Mote chcesz sic napi( :?

Mote chcesz sic napiC?
Mote chcesz sic napiC?
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Cued Response Drill
Frame 12
Instructor:

Student 1:

Student 2:

dobr4
dobr4 szynk
dobr4 gazetv

Co
Co
Co
Co
Co

Mam
Mam
Mam
Mam
Mam

dobrA kaINT

dobr4 wodv

masz?
masz?
masz?
masz?
masz?

dobr4
dobr4
dobr4
dobr4
dobr4

wodkv.
szynkc.
gazetc.
kawv.
wodv.

GUIDED CONVERSATION
Part I

Instructor asks questions as stimuli for conversation.

Mieszkanie Cichockleso
1.

Gdzie mieszka Cichocki?

2.

Ile to mieszkanie kosztuje na miesiqc?

3.

Czy to mieszkanie jest umeblowane?

4.

Jakie jest to mieszkanie?

5.

Jakie meble ma teraz Cichocki?

6.

Jaka tam jest kanapa?

7.

Jaka jest tam lampa?

8.

Jaka jest tam lazienka?

9.

Jakie okno ma ten pok6j?

10.

Gdzie stoi telefon?

11.

Co Cichocki chce jeszcze kuple?

12.

Kto tam teraz jest?

13.

Kto ma dobr4 wodkc?
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Pok6j ucznia

Ode w koszarach)

1.

Jaki masz pok6j?

2.

Czy ten pok6j jest umeblowany?

3.

Ile kosztuje ten pok6j na miesiqc?

4.

Czy ten pok6j jest blisko stacji kolejowej?

5.

Jakie masz meble?

6.

Czy masz biurko, czy st61?

7.

Co stoi na biurku?

8.

Gdzie stoi lampa?

9.

Jakie masz 162ko?

10.

Jakiego koloru jest krzeslo?

11.

Co chcesz jeszcze kupiE?

12.

Czy mogg zobaczyE to mieszkanie?

13.

A czy masz samochod?

14.

Jaki masz samochod?

Part II - One student asks other students questions based on the
dialogue, generally on known vocabulary.

ti

Part III - Directed

.

Instructor:

Student:

Prosze iapytaE kolegc, jakie
meble ma Cichocki.

1.

Jakie meble ma Cichocki?

Proszg powiedzieE koledze, ie
Cichocki ma nowe meble.

2.

Cichocki ma nowe meble.
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Instructor:

Student:

Proszg zapytaC kolegg, jakie
meble kupuje Cichocki.

1.

Proszg powiedzieC koledze, 2e
Cichocki kupuje st61 i krzeslo.

2.

Cichocki kupuje st61 i
krzeslo.

Proszg zapytaC kolegg
lampa jest nowa.

czy ta

1.

Czy ta lampa jest nowa?

Proszg powiedzie6 koledze, 2e
ta lampa jest stara.

2.

Nie, ta lampa jest stara.

Proszg zapytaC kolegg, co jeszcze chce kupiC Cichocki.

1.

Co jeszcze chce kupiC
Cichocki?

Proszg powiedzieC koledze, 2e
Cichocki chce jeszcze kupiC
obraz i lustro.

2.

Cichocki chce jeszcze kupiC obraz i lustro.

Proszg zapytaC kolegg czy Cichocki ma ladne mieszkanie.

1.

Czy Cichocki ma ladne
mieszkanie?

Proszg powiedzieC koledze, ie
Cichocki ma ladne mieszkanie.

2.

Tak, Cichocki ma ladne
mieszkanie?

Proszg zapytaC kolegg
chocki ma wodkg.

1.

Czy Cichocki ma wodkg?

2.

Tak, Cichocki ma dotor4
wOdkg.

Proszg zapytaC kolegg czy
Bolek napije sig wodki.

1.

Czy Bolek napije sig wodki?

Proszg powiedzie6 koledze,
ie Bolek napije sig wodki.

2.

Tak, Bolek napije sig wodki.

ki?

czy Ci-

Proszg powiedzie6 koledze, 2e
Cichocki ma dobsr4 wodkg.
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Part IV
Students in pairs con erse on the topic of the dialogue.

NARRATION
Mieszkanie pana Cichockiego
Mieszkanie pana Cichockiego jest male, ale bardzo ladne.
S4 tam teraz nowe meble.

Jest nowy st61 i nowe krzeslo.

Lampa

na biurku jest jui stara, ale ona podoba sic panu Cichockiemu.
Lazienka jest mala, ale jasna.

Jest tam duie, nowe lustro.

Lako tei jest nowe, ale kanapa i biurko s4 stare.

Pan Cichocki

chce jeszcze kupi6 obraz.

Pan Grodecki jest teraz u pana Cichockiego.
to jego dobry kolega.
pie i gdzie kupi6.

Pan Grodecki

On zwykle radzi panu Cichockiemu, co ku-

Mieszkanie pana Cichockiego bardzo sic podo-

ba panu Grodeckiemu.
Pan Cichocki jest mechanikiem.
ch6d.

Teraz on chce kupi6 samo-

Nowy samochod ,,Warszawa" bardzo duo kosztuje, wicc pan

Cichocki musi jeszcze zaczeka6.

QUESTIONS
1.

Czy mieszkanie pana Cichockiego jest male?

2.

Co jest male?

3.

Czy mieszkanie pana Cichockiego jest ladne?

4.

Co jest bardzo ladne?

5.

Co jest male, ale bardzo ladne?
215

LESSON 19
6.

Jakie jest mieszkanie Cichockiego?

7.

Czyje mieszkanie jest bardzo ladne?

8.

Czy tam sq teraz nowe meble?

9.

Co tam jest teraz?

10.

Jaki jest ten st61?

11.

Czy krzeslo tei jest nowe?

12.

Jakie jest krzeslo?

13.

Co jest na biurku?

14.

Jaka jest ta lampa?

15.

Czy lampa na biurku jest nowa?

16.

Czy ta lampa podoba Si? panu Cichockiemu?

17.

Co podoba siv panu Cichockiemu?

18.

Jaka lampa podoba siv panu Cichockiemu?

19.

Czy tam jest lazienka?

20.

Jaka jest ta lazienka?

21.

Co jest male?

22.

Czy lazienka jest jasna?

23.

Co jest jasne?

24.

Czy lustro jest nowe?

25.

Co jest duke i nowe?

26.

Jakie jest lustro?

27.

Co jeszcze jest nowe?

28.

Czy 162ko jest nowe?

29.

Jaka jest kanapa?

30.

Jakie jest biurko?

31.

Co jest nowe, a co jest stare?
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32.

Co pan Cichocki chce ;eszcze kupie?

33.

Kto chce kupiE obraz?

34.

Czy Grodecki jest teraz u Cichockiego?

35.

Kto jest u pana Cichockiego?

36.

Czy Grodecki to kolega Cichockiego?

37.

Jaki to kolega?

38.

Kto zwykle radzi Cichockiemu co i gdzie kupit?

39.

Co Grodecki zwykle radzi Cichockiemu?

40.

Co bardzo sig podoba panu Grodeckiemu?

41.

Czy mieszkanie Cichockiego podoba sig Grodeckiemu?

42.

Czyje mieszkanie bardzo-sig podoba Grodeckiemu?

43.

Jaki jest zaw6d Cichockiego?

44.

Kto jest mechanikiem?

45.

Co Cichocki chce teraz kupit?

46.

Kto chce kupit samochod?

47.

Czy nowy samochod iyiarszawa" kosztuje duto?

48.

Co kosztuje bardzo duto?

49.

Jaki samochod kosztuje bardzo duto?

50.

Czy nowa nWarszawan duo kosztuje?

51.

Kto musi jeszcze zaczekat?

52.

Dlaczego Cichocki muss jeszcze zaczekaE?
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GENERALIZATIONS
Nouns
Words:

pok6j, krawat, kanapa, okno, doktor are nouns.

Cases

144

Polish is an "inflected" language, i.e. certain changes
take place in words or their endings to show the relations of
words to one another in a sentence. These changes in nouns
(also in pronouns and adjectives) are called "cases." There
are seven "cases" in Polish, to which the names: nominative,
genitive, dative, accusative, vocative, instrumental and locative, are given respectively. They occur in singular and in
plural.
Nominative

The nominative case indicates the subject of the sentence.
(what?),
It answers the questions: kto? (lfelo?) and co?
e.g.:

Sentence:

2olnierz pije wode.

Sentence:

Dom jest
w ogrodzie.

Question:

Kto pije wodg?

Question:

co jest
w ogrodzie?

Answer:

2olnierz pije wodf,

Answer:

Dom jest
w ogrodzie.
Nominative
Subject

Nominative
Subject

Nominative Singular of Nouns
A noun in the nominative singular may end in:
1.

2.

a consonant, e.g.: krawat, kofi, ggi.
a vowel, e.g.: okno, restauracja, mieszkanie, zwierzl, pani.

When a noun ends in a consonant it may be said that it ends
in a "zero" ending, e.g.: krawat_, kon,, gek_.
When a noun ends in a vowel it is said that such noun has an
"ending," e.g.: okno, restauracja, mieszkanie, zwierzl, pani.
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Gender of Nouns

Every noun in the Polish language has grammatical gender.
In the case of animate beings it is usually derived from its
own sex. Thus, every Polish noun, whether animate or inanimate,
is masculine, feminine or neuter.
The grammatical gender can be recognized in most cases:

1.

a)

by the last sound of the noun in its basic form (as
it is given in the dictionary); this basic form is
called the nominative case;

b)

by the last sound of the adjective qualifying a noun,
because an adjective in Polish must agree in gender,
number and case with the noun it qualifies.

When the last consonant of a noun in the nominative singular
is p, b, m, f, t, d, s, z, n, r, k, g, h, ch, I the noun is
masculine.
e.g.:

2.

chleb, dom, krawat, ogrod, papieros, obraz, pan,
doktor, znaczek, st61.

When the last consonant of a noun in the nominative singular
is C, di, g, z, n, j, c, dz, sz, rz, 2, cz, di or w the noun
may be either masculine or feminine. The gender of such
nouns must be memorized,
e .g.:

masculine nouns:
kucharz.

pokol, kon, kapral, mat, chiopiec,

feminine nouns:

sol, noc, podroi.

noc = night
podroi = travel, trip
3.

When the noun ends in
e .g.:

-um it is neuter,

liceum.

liceum = lyceum

T
4.

When the noun in the nominative singular ends in -a
feminine or masculine,
e .g.:

feminine nouns:
masculine nouns:

kanapa,

kolega.

a-
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Gender of these nouns must be memorized.
are very few masculine nouns which end in -a.
5.

Actually there

When the noun in the nominative singular ends in -i
always feminine,
e.g.:

it is

pani, gospodyni.

gospodyni = landlady; hostess
6.

When the noun in the nominative singular ends in -o
generally neuter, but it may be also masculine,
e.g.;

it is

neuter nouns: okno, biuro, biurko, lustro, pudelko.

masculine nouns:
a)

certain fallii.......211a111es:

b)

diminutives:

Compare:
j

Kogciuszko, Moniuszko

Jasio, Jozio.

Jan - Jasio and John - Johnny
Jelzef-J6zio and Joseph-Joe
Mt

7.

When the noun in the nominative singular ends in -1 or -e
it is always neuter,

e.g.: zwiern,

mieszkanie.

-.

VW

a

i.
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Nominative Singular of Nouns
(Summary)
7

p b m f

,

1

chieb, dom, pan,

tdszni
Nouns which
end in a

r I

/

k g h ch
w
di s 2

n

j

pok61, kofi , kaprsl,

1

c dz sz rz
2 cz di ./

s61, noc, pod rot

AS=

feminine

kanapa, lazienka,

1 masculine} kolega

gospodyni

Noun which

J6zio, Koiciuszko

end in e
1VOWEL

okno, biurko, lustro

mieszkanie

zwierzg
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EXPLANATORY NOTES

On Housing
A modern Polish apartment does not differ from one in the
USA in the layout of rooms except for one thing.
In the USA
the toilet is usually found in the bathroom, while in Poland
the toilet is usually in a separate room.
The furniture is of a modern, light type.
Its design
sometimes shows patterns which are characteristic of different
parts of Poland, namely regional folk patterns.

On Liquor
Plain vodka is still the most popular drink in Poland.
In addition to plain vodka, flavored vodkas of several types
can be bought in liquor stores, for example:
lemon, cherry
and mint flavors. There is one flavor which is exclusively
Polish.
That flavor is extracted from the "holy grass". That
kind of vodka is called ZubrOwka.
(Zubrowka means holy grass,
and it is a favorite food-67Wgx - the European bison.) Bottled vodka is sold only in the state-owned liquor stores which
are closed on Sundays. In 1963, in an effort to combat increasing drunkeness, the government ordered the liquor stores to be
closed also on each payday, e.g., each Saturday and the last
day of each month. One can buy vodka in the restaurants for
consumption on the premises, but each order of vodka must be
accompanied by an order of food.

HOMEWORK ASSIGNMENTS
1.

Auditory - Listening to the recorded Dialogue No. 19.

2.

Speaking - Dialogue No. 19.

3.

Reading
a) Polish text, as assigned.

b) English text: 1. Generalizations to L. 19.
2. Explanatory Notes to L. 19.
3. Area Background, as assigned.
4.

Writing

- as assigned.
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VOCABULARY
1.

masz

- you have

2.

meble

- furniture

3.

wczoraj

- yesterday

4.

kupilem

- I bought

5.

st61

- table

6.

krzeslo

- chair

7.

lampa

- lamp

8.

nowa

- new

9.

stara

- old

10.

kupi6

- to buy

11.

obraz

- picture

12.

lustro

- mirror

13.

ladne

-

14.

mieszkanie

- apartment

15.

tylko

- only

16.

male

- small

17.

chlopiec

- boy

18.

Mote chcesz sib napiC?

- Would you care for a drink?

19.

Mam dolpr4 wodkc.

- I have good vodka.

20.

nieduio

- not much

T
ri w
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PERCEPTION DRILL
Part I

Structural Perception Drill

Nominative Singular of Adjectives
Repetition Drill
Frame 1

Repeat each question and answer.

Jaki
Jaki
Jaki
Jaki
Jaki
Jaki
Jaki
Jaki

jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest

ten
ten
ten
ten
ten
ten
ten
ten

czlowiek?
ekspedient?
doktor?
nauczyciel?
ch;opiec?
pok617
dom?
krawat?

Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten

czlowiek jest dobrx.
ekspedient jest wysoki.
doktor jest Iysz.
nauczyciel jest niski.
chiopiec jest malt.
pokoj jest jasnz.
don jest duty.
krawat jest czerwon.E.

Frame 2

Jaka
Jaka
Jaka
Jaka
Jaka
Jaka
Jaka

jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest

ta kanapa?

ta urzgdniczke
ta koszula?
ta ksiqiii?

ta lazienEg
ta restauracja?
ta sekretarka7

Ta
Ta
Ta
Ta
Ta
Ta
Ta

kanapa jest zielona.
urzydniczka jest ladna.
koszula jest nowa.
ksiqika jest stara.
lazienka jest jasna.
restauracja jest dobra.
sekretarka jest niska.

To
To
To
To
To
To
To
To

okno jest dute.
migso jest doEre.
pudelko jest mire.
mieszkanie jest Tadne.
biurko jest niedu2e.
mydlo jest dobre.
krzeslo jest niskie.
lustro jest nowe..

Frame 3

Jakie
Jakie
Jakie
Jakie
Jakie
Jakie
Jakie
Jakie

jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest

to
to
to
to
to
to
to
to

okne
migso?
pudelko?
mieszkanie?
biurko?

mydlo7
krzeslo?
lustro?

Patterned Response Drill

Listen to statements and questions which follow them and
answer these questions using cues from the statements. Then
compare your answers with those provided after each of your
responses.
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Frame 1
Instructor:

Student:.

Ten czlowiek jest dobry.
Jaki jest ten czlowiek?

Ten czlowiek jest dobry.

Other cues: stary, lysy.
Frame 2
Instructor:

Student:

Ten ekspedient jest wysoki.
Jaki jest ten ekspedient?

Ten ekspedient jest wysoki.

Other cues: niski, dobry, stary.
Frame 3

Instructor:

Student:

Ten doktor jest lysy.
Jaki jest ten doktor?

Ten doktor jest lysy.

Other cues: stary, dobry, niski.
Frame 4
Instructor:

Student:

Ten nauczyciel jest dobry.
Jaki jest ten nauczyciel?

Ten nauczyciel jest dobry.

Other cues: stary, niski, wysoki.
Frame 5
Instructor:

Student:

Ten pok6j jest jasny.
Jaki jest ten pok6j?

Ten pok6j jest jasny.

Other cues: umeblowany, maly, duly, ladny.

226

1241A:4.4..i.

,`AAA ;s14CLr:AAAA.r.,-.

,,

oalt

r

LESSON 20

Frame 6
Instructor:

Student:

Ta kanapa jest zielona.
Jaka jest ta kanapa?

Ta kanapa jest zielona.

Other cues: jasna, ladna, mala, duia.
Frame 7
Instructor:

Student:

Ta urzOniczka jest dobra.
Jaka jest ta urzOniczka?

Ta urzcdniczka jest dobra.

Other cues: stara, niska, wysokal ladna.
Frame 8
Instructor:

Student:

Ta ksiq2ka jest nowa.
Jaka jest ta ksi4ika?

Ta ksiqika jest nowa.

Other cues: stara, dobra, niedua.
Frame 9
Instructor:

Student:

Ta koszula jest ladna.
Jaka jest ta koszula?

Ta koszula jest ladna.

Other cues: zielona, stara, nowa.
Frame 10
Instructor:

Student:

Ta lazienka jest jasna.
Jaka jest ta lazienka?

Ta lazienka jest jasna.

Other cues: duza, mala, nieduta.
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Frame 11
Instructor:

Student:

To mieszkanie jest umeblowane.
Jakie jest to mieszkanie?

To mieszkanie jest umeblo.
wane.

Other cues: nowe, stare, ladne, jasne.
Frame 12
Instructor:

Student:

To 162ko jest stare.
Jakie jest to .16iko?

To 162ko jest stare.

Other cues: nowe, ladne2 male, duke.
Frame 13
Student:

Instructor:

;

v

To gospodarstwo jest male.
Jakie jest to gospodarstwo?

To gospodarstwo jest male,

Other cues: duke, nieduie, ladne.

LL! V

Frame 14
li

Student:

Instructor:

ALAI

To krzesio jest stare.
Jakie jest to krzeslo?

To krzeslo jest stare.

Other cues: nowe, male, ladne, duke.
turd

Frame 15
avaa
1.

Instructor:

Student:

To biurko jest nowe
Jakie jest to biurko?

To biurko jest nowe.

Other cues: stare, male, duke, ladne.
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Part II - Pronunciation Drill

Drill the following initial clusters:
int

/kt/ kto
/zv/ zwykle
/pg/ przyjaciel

/q/

Zdzis law

/in/ znam
Drill the following final clusters:

I
.

I

/s4/

mistrz

Ai/

zmart

41/

past

iisl/

zmarzl

/AV
/rii/

barszcz
(lath

/ctf/

--bogactw

big/

rewant

/11/

kolic z

/rh/

wierch

Asti/

pafistw

/rstf/

gospodarstw

Ah/

zmierzch

/r6/

terdi

/1C1/

deszcz

Al/

myil

/6/
/a/

slutb

/th/

plefifi

milcz

lip/

prflib

/11/

odwill

/kl/

rzekl

/rc/

sztorc

/ht/

ogluchi

,
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DIALOGUE
Dom pafistwa Grodeckich
B.:
C.:

Bolek
Cichocki
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

B.:

Widzg, ie to jest ladna dzielnica.

C.:

Tak, to jest nowa dzielnica mieszkaniowa.

B.:

Czyj jest ten duty ogrod?

C.:

To jest ogrod panstwa Grodeckich.

B.:

A kto pracuje w tym ogrodzie?

C.:

Zwykle pani Grodecka, a czasami jej m42.

B.:

Czy w tym domu mieszka duo ludzi?

C.:

Nie, oprocz pafistwa Grodeckich mieszka
tu tylko moj przyjaciel Zdzislaw.

B.:

Czy ja go znam?

C.:

Naturalnie.

B.:

To on tu mieszka?

C.:

Tak, on mieszka na dole.

B.:

Bardzo przepraszamlale muszv jui igE,
gdyi jest jui pOino.
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DIALOGUE
Mr. and Mrs. Grodecki's House
B.:
C.:

Bolek
Cichocki

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

B.:

I see this is a nice section.

C.:

Yes, that's a new residential section.

B.:

Whose is this big garden?

C.:

That's Mr. and Mrs. Grodecki's garden.

B.:

And who works in this garden?

C.:

Usually Mrs. Grodecki, and sometimes her
husband.

B.:

Do many people live in this house?

C.:

No, besides Mr. and Mrs. Grodecki, only
my friend Zdzislaw lives here.

B.:

Do I know him?

C.:

Of course.

B.:

Then he lives here?

C.:

Yes, he lives downstairs.

B.:

I'm sorry, but I must go, because it's
late already.
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4

DIALOGUE ADJUNCT
Int

3

I.
31

4
7,47

2.

A.:

Kto mieszka w tym domu?

B.:

Panstwo Grodeccy tu mieszkaj4.

A.:

Jaki zawod ma ten czlowiek?

B.:

On jest kucharzem.

I

,k?

Zr
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DIALOGUE ADJUNCT

1.

2.

A.:

Who lives in this house?

B.:

Mr. and Mrs. Grodecki live here.

A.:

What profession does this man have?

B.:

He is a cook.
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PATTERN DRILL
Cued Response Drill
Frame 1

1

Student

Instructor:

Student

To jest nowa
dzielnica.

Jaka to jest dzielnica?

To jest nowa dzielnica.

To jest stara
dzielnica.

Jaka to jest dzielnica?

To jest stara dzielnica.

To jest miesz-,

Jaka to jest dzielnica?

To jest mieszkaniowa
dzielnic a.

To jest duia
dzielnica.

Jaka to jest dzielnica?

To jest dua dzielnica.

To jest mala
dzielnica.

Jaka to jest dzielnica?

To jest mala dzielnica.

To jest ladna
dzielnica.

Jaka to jest dzielnica?

To jest nasza
dzielnica.

Jaka to jest dzielnica?

kaniowa dzielnica.

.

To jest ladna dzielnica.
To jest ladna dzielnica.

Cued Response Drill
Frame 2
Instructor:

Student 1:

Student 2:

To jest ogrod

Czyj to jest ogrod?

To jest ogrod
pafistwa Grodeckich.

Czyj to jest dom?

To jest dom pafistwa
Grodeckich.

Czyj to jest samochod?

To jest samochod
pafistwa Grodeckich.

pafistwa Gro-

deckich.

To jest dom
pafistwa Gro-

deckich.

To jest samochod pafistwa

Grodeckich.
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Instructor:

Student 1:

Student 2:

To, jest pok6j
pafistwa Gro-

Czyj to jest pok6j?

To, jest pok6j
pafistwa Grodeckich.

Czyj to jest kofi?

To jest kofi
pafistwa Grodeckich.

Czyj to jest syn?

To jest syn pafistwa
Grodeckich.

deckich.
To jest kofi
pafistwa Gro-

deckich.
To

syn

pastwa Grodeckich.

To jest st61

Czyj to jest st61?

pafistwa Gko-

To jest st61
pafistwa Grodeckich.

deckich.

Cued Response Drill
Frame 3
Instructor:

Student 1:

Student 2:

Ten duty opod jest

Czyj jest ten duty
ogrod?

Ten duty ogrOd jest

pafistwa Grodeckich.

Ten stary samochod
jest pafistwa Grodeckich.

Czyj jest ten stary
samochod?

pafistwa Grodeckich.

Ten stary samochod
jest pafistwa Grodeckich.

Ten nowy dom jest
pafistwa Grodeckich.

Czyj jest ten nowy
dom?

Ten nowy dom jest

Ten maly chlopiec

Czyj jest ten maly
chlopiec?

Ten maly chlopiec

pafistwa Grodeckich.

Czyj jest ten czarny
kot?

Ten czarny kot jest
pafistwa Grodeckich.

Ten ladny kofi jest
pafistwa Grodeckich.

Czyj jest ten ladny
kofi?

Ten ladny kofi jest
pafistwa Grodeckich.

Ten niski st61 jest

Czyj jest ten niski
st61?

Ten niski st61 jest
pafistwa Grodeckich.

jest pafistwa Grodeckich.

Ten czarny kot jest

pafistwa Grodeckich.
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Cued Response Drill
Frame 4
Instructor:

Student 1:

Student 2:

W tym ogrodzie pracuje ojciec.

Kto pracuje w tym
ogrodzie.

W tym ogrodzie pracuje ojciec.

W tym ogrodzie pracuje matka.

Kto pracuje w tym
ogrodzie?

W tym ogrodzie pracuje matka.

W tym ogrodzie pracuje przyjaciel.

Kto pracuje w tym
ogrodzie?

W tym ogrodzie pracuje przyjaciel.

W tym ogrodzie pra-

cuje coma.

Kto pricuje w tym
ogrodzie?

W tym ogrodzie pracuje corka.

W tym ogrodzie pracuje kucharz.

Kto pracuje w tym
ogrodzie?

W tym ogrodzie pracuje kucharz.

W tym biurze pracuje Zdzislaw.

Kto pracuje w tym
biurze?

W tym biurze pracuje Zdzislaw.

W tym sklepie pracuje zona.

Kto pracuje w tym
sklepie?

W tym sklepie pracuje zona.

Instructor:

Student 1:

Student 2:

W tym ogrodzie pracuje zwykle Bolek.

Kto pracuje zwykle
w tym ogrodzie?

W tym ogrodzie
pracuje zwykle

Cued Response Drill
Frame 5.

Bolek.

W tym ogrodzie praKto pracuje zwykle
cuje zwykle Zdzislaw. w tym ogrodzie?

W tym ogrodzie pracuje zwykle Zdzislaw.

Kto pracuje zwykle
w tym ogrodzie?

W tym ogrodzie pracuje zwykle jej

Kto pracuje zwykle
w tym ogrodzie?

W tym ogrodzie pracuje zwykle jej m42.

W tym ogrodzie pracuje zwykle kucharz.

Kto pracuje zwykle
w tym ogrodzie?

W tym ogrodzie pracuje zwykle kucharz.

cuje zwykle mcij

przyjaciel.
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W tym ogrodzie pracuje zwykle moj
przyjaciel.
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Instructor:

Student 2:

Student 1:

W tym ogrodzie praKto pracuje zwykle
cuje zwykle chlopiec. w tym ogrodzie?

W tym ogrodzie pracuje zwykle chiopiec.

Cued Response Drill
Frame 6
Instructor:

Student 2:

Student 1:

W tym ogrodzie praKto pracuje czasami
cuje czasami kapitan. w tym ogrodzie?

W tym ogrodzie pracuje czasami kapitan.

W tym ogrodzie pracuje czasami urzcdr
niczka.

Kto pracuje czasami
w tym ogrodzie?

W tym ogrodzie pracuje czasami urzydniczka.

W tym ogrodzie pracuje czasami doktor.

Kto pracuje czasami
w tym ogrodzie?

W tym ogrodzie pracuje czasami doktor.

W tym biurze pracuje czasami ekspedient.

Kto pracuje czasami
w tym biurze?

W tym biurze pracuje
czasami ekspedient.

W tym sklepie pracuje czasami moj
przyjaciel.

Kto pracuje czasami
w tym biurze?

W tym biurze pracuje
czasami med przyjaciel.

W tym ogrodzie pracuje czasami nauczy-

Kto pracuje czasami
w tym ogrodzie?

W tym ogrodzie pracuje czasami nauczyciel.

ciel.

Recombination Drill
Frame 7
Student:

Instructor:
Cue:

Cue:

mieszka duo ludzi.
W tym domu

- W tym domu mieszka duo
ludzi.

jest duo ludzi
- W tym sklepie jest duo lu-

W tym sklepie

.dzi.

Cue:

pracuje duo ludzi.
W tym biurze

- W tym biurze pracuje duzo
ludzi.
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Student:

Instructor:
Cue:
Cue:

stoi duo ludzi
Na ulicy ...

- Na ulicy stoi duo ludzi.

chodzi duo ludzi
Do szkoly ...

- Do szkoly chodzi du-2o ludzi.

Cued Response Drill
Frame 8
Instructor:
Cue:

To jest ten gruby kucharz.
Czy pan go zna?
- Naturalnie, to jest ten gruby kucharz.

Cue:

To jest syn pafistwa Grodeckich.
Czy pan go zna?

I

1

I

Cue:

Cue:

Cue:

I
I

Student:

Cue:

moj przyjaciel
Czy pan go zna?

- Naturalnie, to jest syn
panstwa Grodeckich.
- Naturalnie, to jest moj przyjaciel.

Zdzislaw, moj kolega
Czy pan go zna?

- Naturalnie, to jest Zdzislaw
moj kolega.

moj brat
Czy pan go zna?

- Naturalnie, to jest moj brat.

nauczyciel Dro2cUewski
Czy pan go zna?

-

Naturalnie, to jest nauczy-

ciel Drodiewski.

Conditioned Response
Frame 9
Instructor:
Cue:

Student:

To jest jej maz.

To jest pani Adamska, a kto
to jest ten pan?

- To jest jej maz.
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Instructor:

Student:

To jest pani Grodecka, a kto
to jest ten pan?

- To jest jej mqZ.

To jest urzvdniczka, a kto
to jest ten pan?

- To jest jej m4Z.

To jest pani Nowak, a kto
to jest ten pan?

- To jest jej m4i.

To jest siostra, a kto to jest?

- To jest jej m4Z.

To jest corka, a kto to jest?

- To jest jej mqi.

Mutation Drill

(Disagreement)

Frame 10
Instructor:

Student:

Ten gruby kucharz mieszka
na gorze.

Nie, ten gruby kucharz
mieszka na dole.

Ten pokOj jest na gOrze.

- Nie, ten pokoj jest na dole.

Ta restauracja jest na gorze.

- Nie, to restauracja jest na
dole.

Pan mieszka na gorze.

- Nie, mieszkam na dole.

Lazienka jest na gorze.

- Nie, lazienka jest na dole.

Szkola jest na gorze.

Nie, szkola jest na dole.

Repetition Drill
Frame 11
Instructor:

Student:

Muszg juz 3_6E, gdyZ jest p62no.
Muszg jui 3.66 na obiad, gdyi
jest ju.2 poino.
Muszc ju2 i6C do szkoly, gdy2
jest juz poino.
Musze juZ powiedzie6 do widzenia

gdyZ jest jui Wno.
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Student:

Instructor:

Muszg jui uczy6 sig, gdyi jest
juz po5no.

4

Ala

Cued Response Drill
Frame 12
Instructor:

Student 1:

Student 2:

Oprocz panstwa Grodeckich mieszka tam
pan Nowak.

Kto mieszka tam
oprocz panstwa
Grodeckich?

OprOcz pafistwa

Oprocz panstwa Grodeckich jest tam pan
Cichocki.

Kto tam jest oprOcz
pafistwa Grodeckich?

OprOcz panstwa Grodeckich jest tam
pan Cichocki.

Oprocz panstwa Grodeckich pracuje tam
ten gruby kucharz.

Kto pracuje tam
oprOcz panstwa Gro-

OprOcz pafistwa Gro-

Oprocz panstwa Grodeckich chodzi tam
moj kolega Bolek.

Kto chodzi tam oprOcz Oprocz panstwa
Grodeckich chodzi
panstwa Grodeckich?
tam moj kolega Bo-

deckic h?

Grodeckich mieszka
tam pan Nowak.

deckich pracuje tam
ten gruby kucharz.

lek.

Oprocz panstwa Grodeckich pomaga tam
moj ojciec.

Kto pomaga tam oprocz Oprocz pafistwa Gropafistwa Grodeckich?
deckich pomaga tam
moj ojciec.

GUIDED CONVERSATION
Part I

Instructor gives stimuli for conversation.

Dom Grodeckich
1.

Jaki jest ten dom?

2.

Czyj jest ten duiy dom?

3.

Ile lat ma ten dom?
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4.

Czy ten dom jest niski, czy wysoki?

5.

Gdzie jest ten dom?

6.

Czy w tym domu mieszka tylko jeden cziowiek?
41.1

7.

Kto mieszka w tym domu?
011141

8.

Kto mieszka na gOrze?

9.

Czy na gorze mieszka tylko pani Grodecka?

10.

Jakie jest mieszkanie pafistwa Grodeckich?

11.

Kto mieszka w tym domu oprocz pafistwa Grodeckich?

12.

Gdzie pani Grodecka ma mieszkanie do wynajvcia?

13.

Ile kosztuje to mieszkanie na miesi4c?

14.

Gdzie mieszka kucharz?

15.

Proszy pokazae, gdzie mieszka pani Grodecka, a gdzie mieszka kucharz,

16.

Jaki jest ten kucharz?

17.

Jak nazywa siy ten gruby kucharz?

ta-

ac,

IS

/1.4.

et ,

is s

Ogrod
tr

1.

Jaki jest ten ogrOd?

2.

Czyj jest ten duty ogr6d?

3.

Gdzie pracuje pani Grodecka?

4.

Kto zwykle pracuje w. tym ogrodzie?

ea it

T.

.

3

I
OS,

5.

Kto czasami pracuje w tym ogrodzie?
am

6.

Gdzie pani Grodecka jeszcze pracuje?

7.

Jak pani Grodecka czuje siy w ogrodzie?

8.

Czy ten gruby kucharz tet pomaga w ogrodzie?
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Jakie zwierzta pan widzial czasami w ogrodzie?

9.

Kto lubi ogrod?

10.

I

I
!

Praca
1.

Gdzie pracuje sekretarka?

2.

Kto pracuje w szkole?

3.

Kto pracuje w skiepie?

4.

Kto pracuje w biurze zatradnien?

5.

Kto pracuje na wsi?

6.

Kto pracuje na gospodarstwie?

7.

Kto pracuje w spoldzielni?

8.

Kto pracuje w domu?

9.

Kto pracuje w ogrodzie?

10.

Gdzie pan zwykle pracuje?

Part II

One student asks other students questions based on dialogue.

Part III - Directed Dialogue
Instructor:

Student:

Proszg zapyta6 kolegv, jaka
to jest dzielnica.

1.

Jaka to jest dzielnica?

Proszc powiedzie6 koledze, ie
to jest nowa dzielnica mieszkaniowa.

2.

To jest nowa dzielnica
mieszkaniowa.
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Instructor:

Student:

Proszp zapytaC kolegp, czyj
jest ten ogrod.

1.

Czyj jest ten ogrod?

Proszp powiedzieC koledze, ie
ten ogrod jest paristwa Grodeckich.

2.

Ten ogrOd jest panstwa
Grodeckich.

Proszp zapytaC kolegp, kto
pracuje w tym ogrodzie.

1.

Kto pracuje w tym ogrodzie?

Proszp powiedziee koledze, 2e
w tym ogrodzie pracuje pani
Grodecka, a czasami jej m42.

2.

W tym ogrodzie pracuje pani
Grodecka, a czasami jej

Proszp zapytac kolegp, czy
w tym domu mieszka duo ludzi.

1.

Czy w tym domu mieszka du2o ludzi?

Proszp powiedzieC koledze, ie
w tym domu oprocz panstwa Grodeckich mieszka tylko Zdzislaw.

2.

W tym domu oprOcz pafistwa
Grodeckich mieszka tylko
Zdzislaw.

m4i.

A

4

'1

Proszp zapyta6 kolegp, kto
to jest ten Zdzislaw.

1.

Kto to jest ten Zdzislaw?

Proszp powiedzie6 koledze,
e to jest ten gruby kucharz.

2.

To jest ten gruby kucharz.

Proszp zapytal kolegp, czy
Zdzislaw mieszka na dole.

1.

Czy Zdzislaw mieszka na
dole?

Proszp powiedzieC koledze,
2e Zdzislaw mieszka na dole.

2.

Tak, Zdzislaw mieszka na

14 to

dole.

Part IV
Students in pairs converse on the topic of the dialogue.
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NARRATION

Dom panstwa Grodeckich
To jest ladna, nowa dzielnica mieszkaniowa.
nowe domy.

Tu jest ulica Jasna.

Na ulicy Jasnej jest duly

ogrod, a w tym ogrodzie stoi nieduly, nowy dom.
panstwa Grodeckich.
mi jej m42.

Tu s4 tylko

OgrOd i dom s4

W ogrodzie pracuje pani Grodecka, a czasa-

W tym domu mieszkaj4 tylko panstwo Grodeccy, pan

Cichocki i jego gruby przyjaciel, Zdzislaw.

Panstwo Grodeccy

mieszkaj4 na gOrze, a pan Cichocki i Zdzislaw na dole.
jest kucharzem.

Zdzislaw ma pokoj umeblowany.

teraz nowe meble, a Zdzislaw ma jeszcze stare.
Grodeckich s4 nowe.

Pan Cichocki ma

Meble panstwa

Dom panstwa Grodeckich jest bardzo ladny.

Cia bardzo sig podoba panu Cichockiemu.

QUESTIONS
1.

Jaka to jest dzielnica?

2.

Czy to jest ladna dzielnica?

3.

Czy to jest nowa dzielnica?

4.

Czy to jest dzielnica mieszkaniowa?

5.

Jaka to jest dzielnica mieszkaniowa?

6.

Czy to jest ladna, nowa dzielnica mieszkaniowa?

7.

Jakie tu s4 domy?

8.

Czy tu s4 tylko nowe domy?

9.

Jaka tu jest ulica?

10.

Czy tu jest ulica Jasna?

Ur*
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11.

Co jest na ulicy Jasnej?

12.

Czy na ulicy Jasnej jest ogrod?

13.

Jaki ogrod jest na ulicy Jasnej?

14.

Gdzie jest duty ogrod?

15.

Czy na ulicy Jasnej jest duty ogrod?

16.

Co stoi w tym ogrodzie?

17.

Jaki dom stoi w tym ogrodzie?

18.

Gdzie stoi nieduly dom?

19.

Czy ten dom jest nowy?

20.

Czyj to jest ogrod?

21.

Czyj to jest dom?
^!"

22.

Czy ogrod i dom sq pafistwa Grodeckich?

23.

Kto pracuje w ogrodzie?

24.

Czy pani Grodecka pracuje w ogrodzie?

25.

Co robi pani Grodecka?
A

26.

Gdzie pracuje pani Grodecka?

la

27.

Czy tylko pani Grodecka pracuje w ogrodzie?

tr;

28.

Czy jej mqt tel pracuje w ogrodzie?

A.

29.

Kto mieszka w tym domu?

30.

Czy tylko paristm Grodeccy mieszkajq w tym domu?

31.

Kto jeszcze mieszka w tym domu?

32.

Czy pan Cichocki mieszka w tym domu?

33.

Czy Zdzislaw mieszka w tym domu?

34.

Jaki jest Zdzislaw?

35.

Czyj przyjaciel jest gruby?

36.

Kto mieszka na gorze?

V

VW*
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37.

Czy paristwo Grodeccy mieszkaj4 na gorze?

38.

Kto mieszka na dole?

39.

Czy pan Cichocki mieszka na dole?

40.

Czy Zdzislaw tei mieszka na dole?

41.

Jaki zamid ma Zdzislaw?

42.

Czy Zdzislaw jest kucharzem?

43.

Kto jest kucharzem?

44.

Jaki pokoj ma Zdzislaw?

45.

Czy on ma pokoj umeblowany?

46.

Czy Zdzislaw ma pok6j umeblowany?

47.

Jakie on ma meble?

48.

Czy Cichocki ma stare meble?

49.

Jakie meble ma Cichocki?

50.

Jakie s4 meble panstwa Grodeckich?

51.

Czy meble panstwa Grodeckich sq nowe?

52.

Jaki jest dom pafistwa Grodeckich?

53.

Czyj dom jest bardzo ladny?

54.

Czy dom panstwa Grodeckich podoba sig panu Cichockiemu?

55.

Co podoba sig panu Cichockiemu?

56.

Jaki dom podoba sig panu Cichockiemu?

al
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GENERALIZATIONS
Adjectives
It was mentioned (in L.19) that in Polish one can recognize the gender of a noun not only by its ending but also by
the last sound of the adjective qualifying that noun because
an adjective in Polish must agree in gender, number and case
with the noun it qualifies,
e.g.:

GENDER:

NUMBER:

CASE:

Ten pokoj jest jasny.

masculine

singular

nominative

Ta lazienka jest jasna.

feminine

singular

nominative

To mieszkanie jest jasne.

neuter

singular

nominative

In this lesson the nominative singular forms of adjectives
will be discussed in all three genders.

Nominative Singular of Ajectivea
The endings of adjectives in the nominative singular are:
-a, -e for masculine, feminine and neuter genders

iFspeCtivErly.-1. Masculine Gender
a. Generally, adjectives qualifying masculine nouns take
the ending -y,
e.g.: jasnx poked, lysx doktor, dobrZ kolega.
b. However, when the consonant preceding the ending is k or
E. the ending must be
e.g.: niski stol, wysoki doktor.
c. The ending -i is also used after palatal sounds. (This
will be discussed in the appropriate lesson).
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2, Feminine Gender

Adjectives qualifying feminine nouns take the ending

-a,

1171,-30

e .g.: dobra restauracja, niska kanapa, males ggg, nowa koszula.

3. Neuter Gender

Adjectives qualifying neuter nouns take the ending

-e,

e .g.: dobre migso, duke lustro, male zwierzg, neve liceum,
niskie biurko.

Note: The letter

wp

i

in niskie is silent (i.e. not pronounced).

Singular

Ten, ta, to means this one here, and is used when pointing to
a desTinated object directly. Note that:
ten
ta
to

To

is used with the masculine gender, e.g.: ten olowek;
is used with the feminine gender, e.g.: Triapaika;
is used with the neuter gender,
e.g.: to pudelko.
-

Singular

means this thins and is used when pointing at any object,
regardless of gender. To is usually separated from the noun
denoting the object by the verb,
To

e.g.: To jest papieros.
T.5 jest zapalka.
to jest okno.
Jaki, 12)190 jakie

m
-

This is a cigarette.
This is a match.
This is a window.

- Singular

The interrogative phrase "What kind of...." (or Mike what..")
is rendered in singular by jaki with masculine, '.akat with feudnine, and j
with neuter nouns. Jaki,
likie pertains
thequestionn is asked,
to any. quality of the noun of which t
e .g.: Masculine
a

Jaki jest ten dom?
Tigraom jest start.

. What is this house like?
. This house is old.
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Feminine

Jaka jest ta koperta?
Ta koperta jest zielona&

What is this envelope like?
This envelope is green.

Neuter
Jakie jest to okno.
To okno jest male.

What is this window like?
This window is small.
e

Nominative Singular of Adjectives
(Summary)
_.

.y

Jaki jest ten pokOj?
Ten pokoj jest jasny.

\.

Masculine,/-endings

N.

N,Jaki jest ten iolnierz?
\\.. -1

-Ten iolnierz jest wysoki.

Jaka jest ta kanapa?
Ta kanapa jest zielona.
Feminine
en ing

Jaka jest ta urzydniczka?
Ta urzvdniczka jest wysoka.

w0
p

Jakie jest to biurko?
To biurko jest male.
Neuter
ending

Jakie jest to krzeslo?
To krzeslo jest niskie.
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EXPALANATORY NOTES
Housing
7-

4Oka

I

Nowadays in Poland, one-family houses are comparatively
Most people live in apartment houses the first floor of
few.
which is often taken up by stores. There is at present an acute
housing shortage because in World War II close to 40% of all
urban dwelling space was destroyed, and reconstruction is not
fast enough to keep up with the ever growing needs. The housing
shortage has been worsened by a great shift of population from
the country to the city.
In newly built, or rebuilt, residential districts there are
Somelawns and flower beds in front of the apartment houses.
times, there are small gardens for the use of those living on
the first- floor; such residents tend the gardens themselves,
but may not grow vegetables or plant trees. People can, however,
purchase garden lots, usually located on the outskirts of cities.
These plots are not larger than 500 square meters. They are not
very expensive, but are hard to get, because they are comparatively scarce and almost everyone would like to have one: growing
one's own vegetables, berries, and flowers is a big financial
help.

HOMEWORK ASSIGNMENTS
1.

Auditory - Listening to the recorded Dialogue No, 20.

2.

Speaking - Dialogue No. 20.

3.

Reading
a) Polish text, as assigned.
b) English text: 1. Generalizations to L. 20.
2, Explanatory Notes to L. 20.
3, Area Background, as assigned.

4.

Writing

- as assigned.
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VOCABULARY

Dialogue
1.

dzielnica

-

section

2.

mieszkaniowa

-

residential

3.

ogrod

- garden

4.

ogrod panstwa Grodeckich

- Mr. and Mrs. Grodecki's
garden.

5.

w tym ogrodzie

- in this garden

6.

czasami

-

7.

jej m4i

- her husband

8.

w tym domu

- in this house

9.

duio ludzi.

- many people

10.

oprocz

- besides

11.

przyjaciel

- friend

12.

naturalnie

- of course

13.

gruby

- fat

14.

kucharz

- cook

15.

na dole

.

downstairs

16.

jest poino

-

it's late

-

first name

,........1.1

.,

sometimes

Names of persons
17.

Zdzislaw

Dialogue Adjunct
18.

pafistwo Grodeccy

- Mr. and Mrs. Grodecki

19.

mieszkaj4

-

20.

On jest kucharzem.

- He is cook.

252

(they) are living
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INDEX OF SITUATIONS

Situation

Lesson
11
i

12

Pictures from the Fare

Fotografie z gospodarstwa
Fotografia rodziny

r

The Family Picture

_

I

1

13

U doktora

At the Doctor's

14

W poczekalni

In the Waiting Room

15

W sp6Idzielni

In the Cooperative
Store

16

W skiepie

In the Store

17

0 szkole

About School

18

0 nauczycielu

1

About the Teacher
4

19

Mieszkanie Cichockiego

Cichocki's Apartment

20

Dom pafistwa Grodeckich

Mr. and Mrs. Grodeckii.
House

I
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- /u/2

/f/

-
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/n/
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13

/s/
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-

14

/gC/

15

/i37 - /igi,
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/c/ - /C/
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/k/ - /h/

initial /u/

-

/ju/
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/s/-/A/-/i7,

/z/-/i/-/i7,

/c/-/6/-/C/
vex

17

/zero/-/i/ final,

18

/i/-/4/-/e/,

/zero / -/ ./ final, /zero/-/e/ final

/zero/-/j/ final, /zero/-/h/ final

19
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L.ESSOM 21 A

DIALOGUE

Pan Pawlak szub7a mieszkamia

P.: Pan Pawlak
K.: Pan Karski
1.

P.: Dzien dobry!
K.: Dzieri dobry panu!

2.

P.. Czy

je3t wiagcjcielk.:m

z

K.: Tak, a czego pan scbi
3

P.:

(lomu?

Szukam mieszkania.

Awiemie. Mam dwa pokoje i
4.

P.: Czy jest tei wanna?

K.: Nie, wanny nie ma; jest tUo pzysznic.
5.

P.: Czy to mieszkanie jest umeblowane?
K.:

lak, ai- Alekompletn1:..

6._ P.: Chciathym wynaj4E umeblowane mieszkanie.
K.: Musze poradzit' sie 21:onv. _do.2c ni sie,

ie mamv
7.

eszcze trochf, meMi

a gr;z.e.

P.: Chcialbym zobacz,, .c mir-47Kar,le.
K.: Chodimy! Zohoczy N1.11.

3

cn tam jest.

LESSON 21 A

DIALOGUE
Mr. Pawlak is looking for an a artment
P.: Mr. Pawlak
K.: Mr. Karski
1.

P.: Good morning.

K.: Good morning, sir.
2.

P.: Are you the owner of this house?
K.: Yes, what can I do for you?

3.

P.: I am looking for an apartment.
K.: Fine. I have two rooms and kitchen.

4.

P.: Is there a bathtub?

K.: No, there is no bathtub, there's
only a shower.
5.

P.: Is this apartment furnished?
K.: Yes, but not completely.

6.

P.: I would like to rent a furnished
apartment.
K.: I must consult my wife. It seems to me
that we still have some furniture upstairs.

7.

P.: I would like to see this apartment.
K.: Let's go. You'll see what's there.

4

LESSON 21 A

DIALOGUE ADJUNCT

I.

1.

B.: Tak, jui od miesiqca.

I

I

I

A.: Czy w tym domu jest elel.trycznoL6?

2.

A.: Ile pan piaci za elektrycznoL6?
B.: Za elektrycznoL6 piacimy malo, bo
tylko pig ziotych i trzydzieaci
groszy.

I
I

fa ra

I

!

VM

t It

i

I

40

4

as

5

LESSON 21 A

DIALOGUE ADJUNCT
1.

A.: Is there electricity in this house?
B.: Yes, since a month.

2.

A.: How much do you pay for electricity?
B.: For electricity we pay little, (because)
only five zlotys and thirty groshes.

1,

6

1.

,

LESSON 21 A
PATTERN DRILLS

i

Nominative Plural of Nouns
Repetition Drill

Listen to and repeat the following seitences:
Frame 1

To
To
To
To
To
To
To
To
To

jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest

biurko.
162ko.
okno.
gospodarstwo.
krzeslo.
lustro.
wojsko.
mydlo.
pudelko.

-

To
To
To
To

sq
sq
sq
sq

biurka.
162ka.
okna.
gospodarstwa.

- To sal krzesla.

-

To
To
To
To

sq
sq
sq
sq

lustra.
wojska.
mydla.
pudeiki.

To jest zwierzl.
To jest imil.

To sq zwierzfta.
- To sq imiona.

To jest mieszkanie.

- To sq mieszkania.

To jest brat.

- To sq bracia.

Frame 2

To jest sklep_.
To jest list .
To jest teleron_.

To jest kotlet.
To jest krawat__.

I,
?Ii

To
To
To
To
To
To
To
To
To
To
To
To

jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest

dom_.
kot_.
kolor_.
deser_.
metr_.
papier_.
towar_.
papieros_.
wios_.
obraz .
sufit_.
obiad_.

-

To
To
To
To
To

sq
sq
sq
sq
sq

sklept.
listy.
telefont.
kotlett.
krawatt.

- To sq don.
- To sq kott.
- To sq kolort.
- To sq desert.
- To sq met rt.

-

To
To
To
To
To
To
To

sq
sq
sq
sq
sq
sq
sq

papiert.
towart.
papierost.
wlost.
obrazt.
sufitt.
obiadt.

LESSON 21 A
To
To
To
To
To

jest pies_
jest gaz
jest ogrTd..
jest samochod.
jest koAci61_,

- To sq psi.
- To sq gazy.
. To sq ogrody.
- To sq samochody.
To sq kogcioly.

To jest st(51...

- To sq. stolv.

To jest wieczOr..

- To s4 wieczory.

To
To
To
To

-

jest
jest
jest
jest

porucznik_.
mechanik_.
doktor..
chlopiec_.

To
To
To
To

sq
sq
sq
sq

porucznicy.
mechanicy.
doktorzy.
chlopcy.

To jest kolega.

- To sq koledzy,

To
To
To
To
To
To
To
To
To
To
To
To
To
To

zona.
rodzina.
siostra.
gazeta.
kanapa.
zupa.
woda.
krowa.
herbata.
kawa.
szkola.
lampa.
wanna.
Aciana.

-

To
To
To
To
To
To
To
To
To
To
To
To
- To
- To

sq 2ony.
sq rodziny.
s4 siostry.
sq gazety.
s4 kanapy.
sq zupy,
s4 wody.
s4%krowy.
sq herbaty.
s4 kawy.
s4 szkoly,
s4 lampy,
sq wanny.
sq gcianye

indyk..
jezyk_.
park .
oI6wek..
kieliszek_.

-

s4
sq
sq
sq

jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest

Frame 3

To
To
To
To
To

jest
jest
jest
jest
jest

To jest bochenek.

To
To
To
To

indyki,
jezyki.
parkin
olOwki.

- To sq. kieliszki.

To jest znaczek

. To s4 bochenki:
- To sq znaczki.

To jest sier2ant..

- To sq sieranci.

To jest ekspedient.

- To sq. ekspedidici.

To jest klient.,

- To sq klienci.

To jest lazienka.
To jest zapalka.
To jest paczka.

- To sq lazienki.
To sq zapalki.
- To sq. paczki.
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LESSON 21 A

Frame 5
To
To
To
To
To
To
To
To
To

jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest

- To s4 panowe.
- To s4 synowle.
- To s4 ojcowle.
To s4 kapitanowie,
- To s4 oficeroWi(77
- To s4 podoficerowie.
- To s4 mOowie.
- To sae Pawlakowie.
- To s4 Nowakowle.

pan_.
syn....

ojciec_.
kapitan_.
oficer_.
podoficer_.
m4Z....

Pawlak.
Nowak....

Transformational Drill
Singular to Plural

Listen to statements in singular9 change them into plural
and compare your reponses with those of the teacher on
tape.

Frame 1

W spOldzielni jest lustro.
biurko
162ko
krzeslo
mydlo

W spoldzielni s4 lustra.
biurka
162ka
krzesla
mydla
okna

okno

Frame 2

W tym domu jest sklep.
telefon
kot
pies
wanna

W tym domu s4 sklepy,
telefony
koty
psy
wanny

- W mstauracji s4 obiady.
kotlety
jadlospisy
stoly
obrazy

W restauracji jest obiad.
kotlet
jadlospis
st61
obraz

10

LESSON 21 A

W sklepie sq towazy.
krawaty
papiery
papierosy

W sklepie jest tower.
krawat
papier
papieros
Porucznik jest na gorze.
mechanik
urzvdnik
doktor
kolega

- Porucznicy sit na Orze.

W tym pokoju jest kanapa.
lampa
gazeta
wanna
siostra

Jes W tym pokoju sa kanapy.

mechanicy
urztdmicy
doktorzy
koledzy
lampy
gazety
wanny
siostry

Frame 3

Na stole jest indyk.
bochenek
olowek
skarpetka
szynka
kaczka
tyletka
ksi4tka
/MI

Na stole sq indyki.
bochenki
olowki
skarpetki
szynki
kaczki
tyletki
ksiatki

Na tej fotografii jest

Na tej fotografii sit
urzgdniczki.
corki
matki
lazienki
ksigtki

gosi

urzOniczka.
cOrka
matka
lazienka
ksi4tka

W sklepie jest klient.
ekspedient
siertant

W sklepie s4 klienci.
ekspedienci
siertanci

Na biurku jest paczka
zapalka
zyletka

Na biurku s; paczki.
zapaiki
tyletki

11
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Frame 4

---.......--

Klucz jest w biurze.
formularz
webel
fotografia

1

W tym domu mieszka
kapral,
nauczyciel
przyjaciel
wlagciciel
2olnierz
kucharz

- Klucze s4 w biurze.
formularze
meble
fotografie

- W tym domu mieszkaj4
kaprale.
nauczyciele
przyjaciele
wlagciciele
Z'olnierze

kucharze

W tym domu jest prysznico
. W tym domu s4 prysznice.
pokoj
pokoje
restauracja
restauracje
spoIdzielnia
sp6Idzielnie
kuchnia
kuchnie
Frame 5

Pan jest na tej fotografii.
syn
ojciec
kapitan
oficer

podoficer
ma

- Panowie s4 na tej fotografii.
synowie
ojcowie
kapitanowie
oficerowie
podoficerowie

mOowie

Nowak
Pawlak

Nowakowie
Pawlakowie

12
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a IR

GUIDED CONVERSATION
Part I _7 Questions on DialovIE

1. Kto jest wIaLcicielem domu?
2. Kto to jest pan Karski?

(pan Karski)

(wlagciciel domu)

3. Czego sobie Zyczy pan Pawlak?
4. Kto szuka mieszkania?

(szuka mieszkania)

(pan Pawlak)

5. Co ma pan Karski do wynajgcia?

(dwa pokoje i kuchnig)

6. Czy pan Karski ma dwa pokoje i kuchnig do wynajgcia?
7. Czy pan Karski ma tylko dwa pokoje do wynajgcia?
(nie, tet kuchnig)
8. Czy pan Karski ma tylko kuchnig do wynajgcia?
(nie9 tei dwa pokoje)
9. Czy tam jest wanna?
10. Co tam jest?

(nie, wanny nie ma)

(tam jest prysznic)

11. Czy tam jest wanna, czy prysznic?

(tam jest prysznic)

12. Czy tam jest wanna i prysznic?
(nie, tam jest tylko prysznic)
13. Czy to mieszkanie jest umeblowane?
(tak, ale niekompletnie)
14. Co jest niekompletnie umeblowane?
(to mieszkanie jest niekompletnie umeblowane)
15. Jak jest umeblowane mieszkanie?

(niekompletnie)

16. Co mewl. pan Pawlak?
(chcialbym wynajqC umeblowane mieszkanie)

17. Jakie mieszkanie chce wynaj46 pan Pawlak?
(kompletnie umeblowane)
18. Kogo chce sig poradziC pan Karski?

(cony)

19. Gdzie pan Karski ma mote trochg mebli?

me,

13

WOO

(na gOrze)

(tak)

LESSON 21 A
20. Kto ma troche mebli na gorze?

(pan Karski)

21. Jak duo mebli ma pan Karski na gorze?

(troche)

22. Dlaczego pan Karski chce sic poradzi6 Cony?
(to zdaje mu sic, te ma troche mebli na gorze)
23. Co mote zobaczy6 pan Pawlak?

(mieszkanie)

Part_II_- General Questions
1. Gdzie pan mieszka?
2. Jaka to jest dzielnica?
3. Jakie pan ma mieszkanie?
4. Ile pan piaci za mieszkanie?
5. Czy to mieszkanie jest kompletnie umeblowane?
6. Jaka tam jest lazienka?

7. Czy lazienka ma prysznic?
8. Jaka jest kuchnia?
9. Gdzie jest to mieszkanie?

(na dole czy na gorze)

10. Czy duo ludzi mieszka w tym domu?
11. Ile pan piaci za gaz i elektrycznog6?
12. Ile pan piaci za wodc?
13. Czy w domu jest telefon?

14. Kto jest wlagcicielem tego domu?
15. Co robi wlagciciel tego domu?

14
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Part III - Directed Dialos
Instructor requests a student to ask another student a specific
question. The questions are listed below. The other student is
expected to provide the answer. This way two students at a time
are engaged in a dialogue. They are directed in their questions
by the instructor and they are limited by the scope of the language material they knew, thus it is a "directed" dialogue they
are engaged in.
Instructor:

Proszg zapyta6 kolegg,
10

kto jest wlaicicielem tego domu.

2,

czy on wie, kto jest w1a6cicielem tego

samochodu
3.

czyj jest ten dom.

4,

czego on sobie iyczy.

5.

czy on szuka mieszkania.

6.

czy wlaiciciel tego domu ma mieszkanie
do wynajgcia.

7,

czy on ma dwa pokoje i kuchnig.

8.

czy tam jest wanna, czy prysznic.

9.

czy to mieszkanie ua ulicy Jasnej jest
umeblowane.

10.

czy on ma kompletnie umeblowane mieszkanie.

11,

czy on chce wynaj46 mieszkanie.

12.

jakie mi,-,:szkanie on chce wynaj46.

13.

czy on chce wynaj46 dom.

14.

gdzie on chce wynaj46 dom.

15.

czy on chce wynaj46 samoch6d.

16.

jaki samoch6d on chce wynaj46.

ZP
icy
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Proszg zapytae kolegg,
17.

kogo on chce sig poradzie.

18.

gdzie pan Nowak ma troche mebli.

19.

czy on chce zobae-Lye teraz mieszkanie.

20.

31e on chce placie za mieszkanie.

21.

od kiedy on szuka mieszkania.

22.

ile on piaci za elektrycznoge.

23.

ile on

24.

czy w tym domu jut jest elektrycznoge.

25.

czy na wsi pod Warszaw4 jest jui elektrycznoge.

26.

czy chce wynajg dom na wsi pod Warsza-

za telefon.

INT4

27.

czy mote placie sto dwadzieicia ziotych
na miesi4c.

28.

czy wie, jak sic nazywa wlagciciel tego
domu niedaleko restauracji.

39.

czy mote powieUziee, ile na miesi4c piaci za mieszkanie.

16
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NARRATION
Nowe mieszkanie

Siostra pani Droidiewskiej, pani Jadwiga Mazurek, ma nowe
mieszkanie: jeden pokepj, /azienkg i kuchmig. To mieszkanie jest

w nowym domu, blisko parku. Pok6j jest dohs duty, ale kuchnia

jest mala. Podloga jest jasna Aciany i sufit s4 biale.
Za mieszkanie piaci pani Mazurek szeAedziesi4t zlotych,
a za gaze wodg i telefon

pigtdziesi4t zlotych. Za wszystko

razem piaci pani Jadwiga sto dziesigt zlotych na miesi4c.
Mieszkanie pani Mazurek jest umeblowane, ale niekompletnie. Musi ona jeszcze kupit trochc mebli. Pani Mazurek chce
sig poradzit siostry, gdzie i co kupit.
Pani Jadwiga pracuje w biurze zatrudnien.

17
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GENERALIZATIONS
Nominative Plural of Nouns
1.

Neuter Nouns
The nominative plural ending of neuter nouns is -a,

e.g.:

Plural

Singular:
To
To
To
To
To

jest
jest
jest
jest
jest

okno.
mieszkanie.
liceum.
zwiern..
imis.

To
To
To
To
To

sq
sq
sq
sq
sq

okna.
mieszkania.
licea.
zwierzvta.
imiona.

Note 1: The stems of neuter nouns ending in
in the plural:

become longer

zwierz vt-a
imion-a

zwierz-v
imi-

Note 2: The nominative plural of the neuter noun oko (eye)
is oczy.
2.

Feminine and Masculine Nouns (except male persons)

The nominative plural endings of feminine and masculine
nouns (with exception of nouns denoting male persons) are
-xs -i and -e,
The ending is usually -x when the preceding consonant is p, b, m, ft W9 1, h, Chip t9 d, s, Z9 lc, n,
a.

e.g.:

Plural:

Singular:

To sq listX.
To sq gazetx.

To jest list....

To jest gazeta.

The ending is usually -i when the preceding consonant is -k or -g.
b.

Plural:

Singular:

To sq indyki.
To sq podlogi.

To jest indyk_.
To jest podloga.

18
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The ending is usually -e when the preceding conso."
nant is dz, c, di, cz, rz, z, sz, di, 6, i,
fi, 1, j or
fl, v', m'/,
/pt,
c.

e.g.:

Singular:

Plural:

To jest formularz_.
To jest koszula.
Note:

To s4 formularze.
To s4 koszule.

The nominative plural of Ad is psi.

" nasmilasJITIIEJImatimilltittaaa
`Masculine nouns denoting male persons have plural endings -x,
e and -owie,
e.g.:

Singular:

Plural:

To jest porucznik.

To s4 porucznicx.
To s4 sierianci..
To 54 kaprale.

To jest sieriant...
To jest kapral..
To jest oficer..

To sit oficerowie.

Note 1: Since there is no way to determine accurately when
the ending -owie should be used the nominative plural of nouns emoting male persons will be always
given in the vocabulary list of each lesson.
Note 2: The nominative plural endings -x and -i
attached to nouns denoting male persons cause
ause certain changes in the preceding consonant. Some of
these changes are:
k
g
r
t

becomes
becomes
becomes
becomes

c
dz
rz
6

porucznil. - porucznicy

koleaa
doktor

sierant

. koledzy
-

doktorzy
sierianci

Note 3: The nominative plural form of the noun brat is bracia.
Note 4: The nominative plural form of the noun czlowiek (man,
human being) is ludzie (men, people).
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Nominative Plural of Nouns
(Summary)

To
To
To
To

jest
jest
jest
jest

okno.
mieszkanie.
liceum.
zwierzl,

To
To
To
To

s4
s4
s4
s4

okna.
mieszkania.
licea.
zwierzcta.

To jest list..
To jest porucznik..

To s4
To s4 porucznicz.

To jest gazeta.

To s4 gazetx.

To jest indyk .
To jest sieriant.,

To s4 indyki.
To s4 sierianci.

To jest paczka.

) F

To s4 paczki.

To jest formular9m
To jest kapral..

To s4 formularze.
To s4 kaprale.

To jest ulica.

To s4 ulice.

To jest oficer..

ITo s4 oficerowie.
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EXPLANATORY NOTES
Cost of rent and utilities

Apartment houses of up to nine units can be privately
owned in Poland. Those of ten units and above cannot be under private ownership. They are either owned directly by
the state or by cooperatives as for example: teachers' cooperatives, state employees' cooperatives etc.
Apartments in old buildings (stare budownictwo) are
quite inexpensive. The rent (komorne) in these is very low;
for instance the monthly rent for one room with a kitchen
may be as low as two zlotys. In new buildings (nowe budownictwo) the rent is considerably higher; for instance the
monthly rent for two rooms with a kitchen amounts to two
hundred zlotys. This, however, includes the cost of heating,
which in this particular case is central heating (centralne
ogrzewanie). In old buildings, in addition to the low rent
of two zlotys, the tenant must pay separate bills for utilities (iwiadczenia), for water, garbage collection, apartment tax (podatek lokalowy) and for cleaning of the staircase (sprz4tanie klatki schodowej). Periodical house repairs (reperacje domu) are paid for additionally, whenever
the need for repairs arises. The cost of repairs is divided
equally among all of the tenants.
The electricity bill (elektrycznoi6, iwiatio - light)
is paid according to the number of kilowatt-hours consumed
by the tenant. One kilowatt-hour costs thirty nine groshes.
It may come up to five zlotys per month for a one room apartment. A separate fee (oplata) is collected monthly (about
1.20 zlotys) for the use of the electric meter.
The fuel bill amounts to twelve hundred zlotys per winter (six hundred zlotys per ton of coal, 1965 price). In new
buildings where there are no coal stoves, cooking is done on
gas stoves, thus an additional fee for the used gas must be
considered. One cubic meter of gas costs fifty groshes. The
fee for central heating is 1.71 zlotys per one square meter
of living space. The average cost of rent and utilities in
Poland is seventy seven groshes per one square meter of living space, according to information extracted from the official Polish Statistical Yearbook for 1962.
Recommended Further Reading:

Current issues of East Europe.
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HOMEWORK ASSIGNMENTS

1.

I b!

2.

3.

4.

Auditory a)
b)
c)

Listening to the recorded Dialogue.
Listening to Pattern Drills.
Listening to Questions on Narration.

a)

b)

Dialogue.
Pattern Drills.

a)
b)
c)
d)
e)

Dialogue.
Narration.
Generalizations.
Explanatory Notes.
Area Background, as assigned.

a)

Pattern Drills from tape.
Answer Questions on Narration
from tape.
Use new vocabulary items in
sentences.

Speaking -

Reading -

Writing

-

b)
c)
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VOCABULARY
Dialogue
1. wiaiciciel, m.

- owner, proprietor

2. Czego pan sobie iyczy?

8. What can I do for you?

3. szukaa, i.
szukam
szuka

- to look for, to seek

poszuka6, p.
poszukam
poszuka

4. gwietnie

-

fine, splendidly

5. kuchnia, f.

-

kitchen

6. wanna, f.

- bathtub

7. prysznic, m.
prysznicu, gen. s.

- shower (bath)

8. niekompletnie
kompletnie

- incompletely
completely

9. chcialbym (+ infinitive)

- I would like

10. wynaj46, p.
wynajmg
wynajmie

- to tent, to hire

wynajmowat, i.
wynajmujg
wynajmuje

11. poradzi sig, p.
poradzg sig
poradzi sig

radzi6 sic, i.
radzg sig
radzi sig

- to consult

12. trochg (+ gen.)

pi some, a little, a bit

13. chodzie, 1. fr.
chodzg
chodzi

- to go, to walk

RialmatAgaimEt
14. elektrycznoft, f.

-

electricity

15. od

-

from

(+ gen.)

little, few

16. malo (+ gen.)

23
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- because

17. bo

grosh (1/100 of 1 zloty)

18. grosz,
grosza,

gen. s.

Narration
19. park, m.
parku,

- park
gen. s.

20. podloga, f.

floor

21. Aciana, f.

- wall

22. sufit, m.
sufitu,

- ceiling
gen. s.

23. bialy, biala, biale

- white

24. szegEdziesi4t

-

25. gaz, m.
gazu,

- gas

sixty

gen. s.

26. pic6dziesi4t

- fifty

Names of Persons
27. Pawlak

- surname

28. Karski

- surname

29. Mazurek

- surname

30. Jadwiga

- first name (woman's)
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DIALOGUE
Pan Pawlak wynajmuje mieszkanie
P.: Pan Pawlak
K.: Pan Karski
1.

P.: To mieszkanie mi sic podoba. Ile ono kosztuje na miesi4c?
K.: Nieumeblowane siedemdziesi4t zlotych. Czy
pafistwo ma j4 dzieci?

2.

P.: Tak. Mamy dwie corki. Dlaczego pan o to pyta?
K.: Poniewat duto czytam i halas mi przeszkadza.

3.

P.: Corki chodz4 do szkoly i wracaj4 o czwartej,
a potem ucz4 sic i nie robi4 halasu.
K.: To ,dobrze. Czy pan bierze to mieszkanie?

4.

P.: Tak, biorg. Proszg, to jest dwadzieicia zlotych zadatku.
K.: Dzickujc. Kiedy pan sic chce wprovmdzi6?

5.

P.: Mote jutro, ale jeszcze do pana zatelefonujc.

K.: Proszc mi tylko powiedzie6, gdzie pan pracuje.
6.

P.: W ,,Trybunie Ludu". Adres pan zna.

K.: Znam. A kiedy pan zatelefonuje?
7.

P.: Niestety, teraz nie mogc panu powiedzie6.
K.: Wobec to go do jutra.

4
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DIALOGUE
Mr. Pawlak is renting an apartment
P.: Mr. Pawlak
K.: Mr. Karski
1.

P.: I like this apartment. How much does it
cost a month?

K.: Unfurnished seventy zlotys. Do you (Mr. and
Mrs.) have children?
2.

P.: Yes. We have two daughters. Why do you ask?
K.: Because I read a lot and noise disturbs me.

3.

P.: The daughters go to school and return at four
and then they study and don't make noise.
K.: That's all right. Are you taking this apartment?

4.

P.: Yes, I am, Here is twenty zlotys deposit.
K.: Thank you. When do you want to move in?

5.

P.: Perhaps tomorrow, but I will phone you later.
K.: Only please tell me, where do you work?

6.

P.: On the "People's Tribune". You know the
address.
K.: I do. And when will you phone?

7.

P.: Unfortunately, at the moment I can't tell you.
K.: Then until tomorrow.

28

,""

LESSON 21 B

DIALOGUE ADJUNCT
1.

A.: Nie mam duo pienigdzy. Czy komorne w
tym domu jest wysokie?
B.: Komorne jest niskie, ale Lwiadczenia s4
czasami wysokie.

1.

2.

A.: Ile wigc kosztuje to mieszkanie na miesi4c?
B.: Za wszystko razem to jest za komorne, iwiadczenia i oplaty musi pan.placie pigedziesi4t
pige ziotych na miesi4c.

I'i

A*
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DIALOGUE ADJUNCT
1.

A.: I don't have much money. Is rent high in
this apartment house?
B.: The rent is low, but utilities are sometimes high.

2.

A.: Then how much does this apartment cost
a month?
B.: Altogether, that means for rent, utilities
and fees, you have to pay fifty five zlotys
a month.
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PATTERN DRILLS
Nominative Plural of Adjectives
Repetition Drill

Listen to and repeat the following sentences, at first in
singular then in plural.
Prame 1

Ten
Ten
Ten
Ten

olowek jest nowy.
park jest nowy.
kieliszek. jest nowy.
znaczek jest nowy.

-

Te
Te
Te
Te

olowki 84 nowe.
parki s4 nowe.
kieliszki .84 nowe.
znaczki s4 nowe.

Ta
Ta
Ta
Ta

lazienka jest nowa.
urzgdniczka jest nowa.
paczka jest nowa.
skarpetka jest nowa.

-

Te
Te
Te
Te

lazienki s4 nowe.
urzgdniczki s4 nowe.
paczki 84 nowe.
skarpetki 84 nowe.

To
To
To
To

biurko jest nowe.
loiko jest nowe.
lustro jest nowe.
krzeslo jest nowe.

- Te biurka 84 nowe.

Ten
Ten
Ten
Ten

ekspedient jest nowy.
mechanik jest nowy.
doktor jest nowy.
klient jest nowy.

Te laka sq nowe.
- Te lustra sq nowe.
- Te krzesla sq nowe.

- Ci ekspedienci s4 nowi.
- Ci mechanicy sq nowi.
- Ci doktorzy 84 nowi.
Ci klienci 84 nowi.

Frame 2

Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten

sklep jest maly.
pies jest ladny.
krawat jest czerwony.
olOwek jest zielony.
pokoj jest umeblowany.
dom jest nieumeblowany.
jezyk jest trudny.
telefon jest dzarny.
papier jest bialy.
ogrod jest duty.
dlugdpis jest dobry.
mebel jest stary.

-

-

-

'31

Te
Te
Te
Te
Te
Te
Te
Te
Te
Te
Te
Te

sklepy s4 male.
psy sq ladne.
krawaty sq czerwone.
olowki 84 zielone.
pokoje 84 umeblowane.
domy 84 nieumeblowane.
jgzyki 84 trudne.
telefony sq czarne.
papiery sq biale.
ogrody 84 duie.
dlugopisy sq dobre.
meble 84 stare.
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Ten
Ten
Ten
Ten
Ten

kucharz jest gruby.
Zolnierz jest wysoki.
ekspedient jest niski.
pan jest lysy.
doktor jest boecIty.

-

Ci
Ci
Ci
Ci
Ci

kucharze sq gruby.
2olnierze s4 wysocy.
ekspedienci s4 niscy.
panowie s4 lysi.
doktorzy s4 bogaci.

Ci ludzie s4 dobrzy.

Ten czlowiek jest dobry.
Frame 3

Ta
Ta
Ta
Ta
Ta
Ta
Ta
Ta
Ta
Ta
Ta
Ta
Ta
Ta
Ta

gazeta jest stara.
koperta jest biala.
dzielnica jest nowa.
dzielnica jest mieszkaniowa.
ulica jest ladna.
szkola jest duia.
restauracja jest mala.
urzgdniczka jest niska.
siostra jest zamOna.
kuchnia jest jasna.
koszula jest zielona.
zupa jest dobra.
krowa jest czarna.
iciana jest jasna.
wanna jest biala.

- Te gazety s4 stare.
- Te koperty s4 biale.
- Te dzielnice s4 nowe.
- Te dzielnice s4 mieszkaniowe.
Te ulice s4 ladne.
- Te szkoly s4 duie.
Te restauracje s4 male.
Te urzedniczki sq niskie.
Te siostry s4 zameine.
- Te kuchnie s4 jasne.
- Te koszule s4 zielone.
Te zupy s4 dobre.
Te krowy s4 czarne.
Te ficiany s4 jasne.
- Te wanny s4 biale.

Frame 4
t-.

To
To
To
To
To
To
To
To
To

Te okna s4 male.

okno jest male.
161ko jest dutp.
biurko jest ladne.
mydlo jest zielone.
mieszkanie jest jasne.
krzeslo jest niskie.
zmierzg jest domowe.
lustro jest nowe.
dziecko jest dute.

Te Mika s4 du2e.
Te
Te
Te
Te
Te
Te
Te

biurka s4 ladne.
mydla s4 zielone.
mieszkania s4 jasne.
krzesla s4 niskie.
zwierzeta sq domowe.
lustra s4 nowe.
dzieci s4 du2e.

Transformational Drill
Singular to Plural

Listen to statements in singular, change them into plural and
compare Our responses with those of the teacher on tape.
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Frame 1
TO olowki s4 nowe..
Te skiepy s4 male.
- Te pokoje s4 duie.
Ci oficerowie s4 wysocy.
- Tie lazienki s4 jasne.
- Te kanapy s4 ladne.
- Te koszule s4 biale.
Te dzieci s4 dobre.

Ten olowek jest nowy.Ten skiep jest maly.
Ten pokoj jest duty.
Ten oficer jest wysoki.
Ta lazienka jest jasna.
Ta kanapa jest ladna.
Ta koszula jest bia/a.
To dziecko jest dobre.

Frame 2
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten

sklep jest maly.
pies jest.maly.
kot jest maly.
kotlet jest maly.
dom jest maly.
obraz jest maly.
ogrod jest maly.
samochod jest maly.
koici61 jest maly.
st61 jest maly.

-

Te
Te
Te
Te
Te
Te
- Te
- Te
- Te

skiepy s4 male.
pay a; male.
koty s4 male.
kotlety a; male.
domy s4 male.
obrazy s4 mate.
ogrody s4 male.
samocbody s4 mate.
koicioly s4 male.
- Te stoly a; male.

Frame 3,

Ta
Ta
Ta
Ta
Ta

kanapa jest mala.
lampa jest mala.
wanna jest mala.
szkola jest mala.
krowa jest mala.

-

Te
Te
Te
Te
Te

kanapy s4 male.
lampy s4 male.
wanny s4 male.
szkoly s4 male.
krowy s4 male.

-

Te
Te
Te
Te

olowki s4 nowe.
kieliszki a; nowe.
znaczki a; nowe.
parki s4 nowe.

-

Te
Te
Te
Te

lazienki s4 nowe.
zapalki s4 nowe.
paczki s4 nowe.
skarpetki a; nowe.

Frame 4
Ten
Ten
Ten
Ten

olowek jest nowy.
kieliszek jest nowy.
znaczek jest nowy.
park jest nowy.

Frame 5

Ta
Ta
Ta
Ta

lazienka jest nowa.
zapalka jest nowa.
paczka jest nowa.
skarpetka jest nowa.

33
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Ta
Ta
Ta
Ta

urzgdniczka jest nowa.
tyletka jest nowa.
ksi4tka jest nowa.
podloga jest nowa.

- Te urzydniczki s4 nowe.

Te tyletki s4 nowe.
Te ksi4tki sq nowe: .
Te podlogi s4 nowe.

Frame 6
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten

pok6j jest duty,
koh jest duty.
mebel jest duty.
klucz jest duty.
formularz jest duty.

-

Te
Te
Te
Te
Te

pokoje 54 duke.
konie s4 dute.
meble s4 dute.
klucze 34 dute.
formularze 34 dule.

Frame 7

Ta
Ta
Ta
Ta
Ta
Ta
Ta

restauracja jest duta.
koszula jest duta.
iwinia jest duta.
kuchnia jest duta.
dzielnica jest duta.
fotografia jest duta.
poczekalnia jest duta.

- Te
Te
- Te
- Te
Te
Te
- Te

restauracje sq duZ:e.
koszule s4 dute.
winie 54 duke.
kuchnie 34 dute.
dzielnice s4 duke.
fotografie 34 dute.
poczekalnie s4 duke.'

Frame 8
To biurko jest stare.

- Te biurka 34 stare.

To lako jest stare.

- Te Mika 34 stare.
- Te lustra 54 stare.

To
To
To
To

lustro jest stare.
krzeslo jest stare.
okno jest stare.
gospodarstwo jest stare.

Te krzesla 34 stare.
- Te okna s4 stare.
- Te gospodarstwa s4 stare.

Frame 9
Ten ekspedient jest niski.
Ten klient jest niski.
Ten siertant jest niski.

Ten
Ten
Ten
Ten
Ten

porucznik jest wysoki.
mechanik jest wysoki.
kolega jest wysoki.
doktor jest wysoki.
urzednik jest wysoki.

-

Ci ekspedienci 34 niscy.
Ci klienci 54 niscy.
Ci siertanci s4 niscy.

Ci
- Ci
- Cl
- Ci
- Ci
-
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porucznicy s4 wysocy.
mechanicy s4 wysocy.
koledzy 34 wysocy.
doktorzy s4 wysocy.
urzgdnicy s4 wysocy.
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Ten
Ten
Ten
Ten

kapral jest niski.
nauczyciel jest wysoki.
kucharz jest niski.
tolnierz jest wysoki.

Ten
Ten
Ten
Ten

pan jest wysoki.
oficer jest wysoki.
podoficer jest wysoki.
kapitan jest wysoki.

-

-

Ci
Ci
Ci
Ci

kaprale 84 niscy.
nauczyciele sit wysocy.
kucharze sq niscy..
zolnierze sit wysocy.

Ci
Ci
Ci
Ci

panowie sq wysocy.
of icerowie s; wysocy.
podoficerowie sit wysocy.
kapitanowie sq wysocy.

Repetition Drill
Repeat each sentence.
Frame 1

Jaki to jest toinierz?
Jacy to s; tolnierze?

- To jest poiski zolnierz.
- To s; poiscy tolnierze.

Jaki to jest oficer?
Jacy to sq oficerowie?

- To jest poiski oficer.
- To sq poiscy of icerowie.

Jaki to jest podoficer?
Jacy to s4 podoficerowie?

- To jest poiski podoficer.
- To s; poiscy podoficerowie.

Jaki to jest nauczyciel?
Jacy to s4 nauczyciele?

- To jest poiski nauczyciel.
- To s; poiscy nauczyciele.

Jaki to jest doktor?
Jacy to s4 doktorzy?

- To jest poiski doktor.
- To s; poiscy doktorzy.

Frame 2

Jaki to jest samochod?
Jakie to s4 samochody?

- To jest poiski samochod.
- To s4 poiskie samochody.

Jaki to jest obraz?
Jakie to sq obrazy?

- To jest poiski obraz.
- To s4 polskie obrazy.

Jaki to jest kofi?

Jakie to s4 konie?

- To jest poiski kofi.
- To s; poiskie konie.

Jaki to jest pieni4dz?
Jakie to s4 pieniqdze?

- To jest poiski pieniqdz.
- To s; polskie pieni ;dze.
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Jaka to jest gazeta?
Jakie to s4 gazety?

- To jest poiska gazeta.
- To s4 poiskie gazety.

Jaka to jest restauracja?
Jakie to s4 restauracje?

- To jest poiska restauracja.
- To s4 poiskie restauracje.

Jaka to jest szkola?
Jakie to 34 szkoly?

- To jest poiska szkola.
- To s4 poiskie szkoly.

Jaka to jest dzielnica?
Jakie to s4 dzielnice?

- To jest poiska dzielnica.
- To s4 polskie dzielnice.

Jakie to jest dziecko?
Jakie to s4 dzieci?

- To jest poiskie dziecko.
- To s4 polskie dzieci.

Jakie to jest wojsko?
Jakie to s4 wojska?

- To jest poiskie wojsko.
- To s4 polskie wojska.

Jakie to jest biuro?
Jakie to s4 biura?

- To jest polskie biuro.
- To s4 polskie biura.

Jakie to jest gospodarstwo?
Jakie to s4 gospodarstwa?

- To jest poiskie gospodarstwo.
- To s4 polskie gospodarstwa.
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GUIDED CONVERSATION
Part I - Questions on112ial,ogiLe
1. Ile kosztuje mieszkanie pana Pawlaka na miesigic?
(siedemdziesigit zlotych)
2. Jakie mieszkanie kosztuje siedemdziesi ;t zlotych?
(nieumeblowane)
3. Co kosztuje siedemdziesi4t zlotych na miesi ;c?
(nieumeblowane mieszkanie)

4. Kto ma dzieci?

(pafistwo Pawlak)

5. Ile dzieci ma j4 panstwo Pawlak?

(dwie c6rki)

6. Diaczego pan Karski pyta, czy pafistwo Pawlak ma j; dzieci?
(bo on dui() czyta i nie lubi halasu)

7. Kto duo czyta?

(pan Karski)

8. Co robi4 corki pana Pawlaka?

(chodz; do szkoly)

9. Kiedy corki wracaj4 do domu?

(o czwartej)

10. Co robi4 potem cOrki?
11. Czego nie robi4 corki?
12. Co pan Pawiak bierze?

(ucz4 sir)
(halasu)

(to mieszkanie)

13. Kto daje dwadzieficia zlotych zadatku?

(pan Pawlak)

14. Kiedy pan Pawiak chce sic wprowadzit?

(mote jutro)

15. Kto chce sig wprowadzit jutro?
16. Co jeszcze zrobi pan Pawiak?

(zatelefonuje)

17. Co chce wiedziet pan Karski?

(gdzie pracuje pan Pawiak)

18. Gdzie pracuje pan Pawiak?
19. Co zna pan Karski?
J

(pan Pawiak)

(w ,,Trybunie Ludu")

Cadres)

20. Jaki adres zna pan Karski?
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21. Czego nie mote powiedzie6 pan Pawlak?
(kiedy zatelefonuje)
Part II - General Questions
1. Czy pan chce wynaj46 nieumeblowane mieszkanie?

2. Czy w domu, gdzie pan teraz mieszka, jest duo halasu?

3. Kto w domu robi zwykle duo halasu?

4. Gdzie jest tet duo halasu?
5. Czy na ulicy, gdzie pan mieszka, jest halas?
6. Dlaczego panu halas przeszkadza?

7. Kiedy pan wraca do domu?
8. Co pan robi potem?
9. Czy pan ma dzieci?

10. Czy pan czyta Trybune Ludu"?
11. Czy pan zna m6j adres?
12. Czy pan mote mi powiedzie6, kiedy pan do mnie zatelefonuje?
13. Czy mote mi pan jutro pom6c wprowadzi6 sic?
14. Ile zadatku bierze zwykle wlaiciciel domu?
15. Czy pan wie, gdzie mieszka ten kolega?
student)
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Part III - Directed Dialogue
Proszg zapyta6 kolegg,

1V

1.

czy chce wynaj4E dom.

2.

czy chce wynaj46 mieszkanie.

3.

jakie mieszkanie on chce wynaj4E.

4.

czy lubi dzieci.

5.

czy ma dui() dzieci.

6.

czy mole placiE sto zlotych na
miesi4c za mieszkanie.

7.

czy komorne w tym domu jest wysokie.

8.

jaka jest oplata za telefon.

9.

ile piaci za Lwiadczenia na miesi4c.

10.

dlaczego nie chce wynaj4E tego
mieszkania.

11.

czy w tym domu jest halas.

12.

kto robi w tym domu halas.

13.

kiedy dzieci wracaj4.

14.

kiedy je obiad i co potem robi.

15.

czy ma pieni4dze.

16.

czy chce zadatek.

17.

kiedy sig chce wprowadzit.

18.

czy chce zatelefonowa6 do szkoly.

19.

czy czyta Trybung Ludu".

20.

czy zna adres kapitana.

21.

czy zna adres mechanika.

22.

czy zna adres doktora.
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Proszy zapytaE kolegy,
23.

czy zna adres biura zatrudniefi.

24.

czy wie, gdzie mieszka nauczyciei.

25.

czy wie, jakie s4 w tym domu
iwiadczenia i oplaty.

26.

ile on placi za komorne.

27.

czy dzieci jego wracaj4 jutro,
czy dzig.

28.

czy chce wynaj4E mieszkanie
nieumeblowane.

29.

czy mote wprowadzi6 sly jutro
o czwartej.

30.

gdzie on teraz pracuje.

31.

dlaczego on nie ma pieniydzy.

32.

dlaczego on ma bardzo duo
pieniydzy.

33.

czy mote jeszcze coA powiedziet.

r
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NARRATION

Rodzina pana Walczaka
Pan Walczak od miesi4ca szuka mieszkania. Dzisiaj on
idzie do pana Cichockiego, bo pan Cichocki ma mieszkanie do

wynajecia. To mieszkanie jest umeblowane. Pan Walczak nie
jest bogaty wiec nie mote duto p/aci6 za mieszkanie. Pan Ci-

chocki chce za mieszkanie pie6dziesi4t zlotych na miesi ;c.
Dom pana Cichockiego jest blisko szkoly. Pan Walczak ma stark
matke. Pan Walczak chodzi jeszcze do szkoly. On uczy sit jezyka angielskiego. Teraz on pisze list do babki. Matka pana

Walczaka gotuje obiad. arka pani Walczak jest zamvina. Ona
czasami telefonuje do matki. Corka pani Walczak mieszka daleko
od matki, na ulicy Pulaskiego blisko kogciola. Matka i cOrka
czasami chodz4 do spOldzielni. Tam one kupuj4 chleb, mieso
i m4ke.
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GENERALIZATIONS
Nominative Plural of Ad'ectives
The nominative plural ending of adjectives modifying feminine, neuter and masculine nouns (male persons excepted)
1.

is -e,
e.g.:

Plural:

Singular:
To jest duty kotlet.
To jest duta lampa.
To jest duke okno.

MASC.
FEM.
NEUT.

To s4 dute kotlety.
To sq duke lampy.
To s4 duke okna.

2.

The nominative plural endings of adjectives modifying
male persons are -i and .y.
e.g.:

Singular:

Plural:

To jest nowi ekspedient.
This is a new salesman.

To s4 nowi ekspedienci.
These are new salesmen.

To jest maq ch/opiece
This is a small boy.

To s4 mali chlopcy.
These are small boys.

To jest poiski zolnierz.
This is a Polish soldier.

To s4 polscy. tolnierze.

To jest bogaty. czlowiek.
This is a rich man.
Note:

These are Polish
soldiers.
To s4 bogaci ludzie.
These are rich people.

The above endings cause changes of the preceding consonants. Thus, the 1 in Ealy. changed into 1 in mali
and the k in polski chanted-into c in of
Yfinar
changes occur in nouns denoting male persons, for
instance: siertant
sierianci, porucznik
porucznicz.

This problaWirrbe discussed and drilled later in
the course.

Spelling rule: The adjective poiski is not capitalized, but
the noun Polak (a Pole) or Polka (a Polish woman) or
Polska (Poland) must be capingazed.
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Panstwo, pan, pani

The noun panstwo - you (Mr. and Mrs.), has singulai form
only. The predicate, however, in a sentence in which pafistwo Mr. and Mrs. is a subject, must be in plural. It conforms
with the plural meaning of pafistwo,
e.g.:

Czy panstwo maj4 dzieci?

-

Do you (Mr. and Mrs.)
have children?

Czy pan ma dzieci?

Do you (Sir) have
children?

Czy pani ma dzieci?

Do you (Madam) have
children?

The noun panstwo also requires plural form of the family

name which itFaTans to,
e.g.:

Note:

dzieci.

Mr. and Mrs. Karski
have children.

Pafistwo Pawlakowie (or
Pawlak) ma jq dzieci .

Mr. and Mrs. Pawlak
have children.

Pafistwo Karscy ma j4

When the family name is a noun (for instance Pawlak)
the plural form is optional. Thus, pafistwo Pawlakowie
or panstwo Pawlak. When the family name, however, is
of adjectival character (Karski, Grodecki like wysoki,
niski) the plural form is a must.

Jakie, jacy - Nominative Plural
The interrogative phrase "What kind of ..." or "Like
what..." is rendered in plural by jakie, with masculine (except male persons), feminine and neuter nouns and by jacy
with masculine nouns denoting male persons,

Masculine Gender

e.g.:

a) male persons

Jacy to sq *olnierze?

What kind of soldiers
are these?

To sq polscy zolnierze.

These are Polish soldiers.
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b) male animals
Jakie to sq konie?

What kind of horses
are these?

To sq polskie konie.

These are Polish horses.

c) inanimate things

What kind of cars are
these?

Jakie to sq samochody?
.1

To sq

iskie samochody.

These are Polish cars.

Feminine Gender
Jakie to s4 gazety?

What kind of newspapers
are these?

To sq polskie gazety.

These are Polish newspapers.

ear

Neuter Gender
Jakie to sq imiona?

What kind of (first)
names are these?

To sq polskie imiona.

These are Polish
(first) names.

MSC

osi

et

To - Plural

To means in plural these (things) and is used when pointing at any object, regardless of gender. TO is usually separated from the noun denoting the object by the verb,
e.g.:

Plural

Singular

To 84
These
TO sq
These
To sq
These
To sq
These

To jest oficer.
To jest papieros.
To jest zapalka.

To jest okno.

44
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are matches.
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are windows.
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Te, ci - Nominative Plural
Tie means these and is used with nouns of all genders in

pluranexceptv=
e.g.:

at

nouns denoting male persons)/
Plural

Singular

1

21,

zielone.
TF koszule sit biale.

Ten krawat jest zielony.
Trkoszula jest biala.

Te krawaty

0 okno jest duie.

Te okna sit duke.

Ci means these and is used'with nouns denoting male persons ,

e.g.:
aa

Plural

Singular

Ten oficer kupuje krawat.

Ci of icerowie kupujal

krawaty.
r

ti

E.

I
ii

et
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Nominative Plural of Adjectives
(Summary)

1. All genders (except male persons or mixed
groups containing male persons)

PLURAL

SINGULAR

To sq dute kotlety.

Masc.: To jest duty kotlet.
Fem.:

To sq dute lampy.

To jest duta Tampa.

To s4 duke okna.

Neut.: To jest duke okno.

2. Male persons or mixed groups containing
male persons.

To jest maly chlopiec.

To sq malt chlopcy.

To jest poiski zolnierz.

To s4 poiscy toinierze.

To jest pan Karski.

To sq pafistwo Karscy.
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EXPLANATORY NOTES
Kazimierz Pulaski

Pulaski, Kazimierz, born March 4, 1748, was a member
of an outstanding Polish patriots' family. He studied law,
but his almost entire life was connected with the military.
In 17 69 he participated with his father, Joseph Pulaski,
and his brothers, in organizing the Confederation of Bar an uprising - which was directed against Russian interference in Polish internal policy. Kazimierz Pulaski was
the most active leader of the Confederation and finally
became Commander in Chief of the Polish patriots' forces
fighting desperately against Russian troops which marched
into Poland. Despite all their sacrifice and bravery, the
Confederates were unable to drive the Russians out of the
country and finally, after the first partition of Poland
in 1772, most of them were forced into exile.
Pulaski went to Paris where he met Benjamin Franklin.
Informed about the current events in America, he offered
his services to the cause of American Independence. He obtained letters from Franklin to Washington and after his
arrival in America he joined the army of Washington. He
distinguished himself at Brandywine and Congress made him
a Brigadier General and Chief of Cavalry. He fought at
Germantown and in the battles of the winter 1777-78. Soon
after, he resigned and received permission from Congress
to organize an independent Corps of Cavalry and Light Infantry, called the Pulaski Legion. With this Legion he defended Charleston in May 1779. Wounded mortally at Savannah,
he was carried on board the US brig Wasp and here he died
October 11, 1779.
Recommended Further Reading:

Great Men and Women of Poland, edited by Stephen P. Mizwa,
New York, the MacMillan Company, 1943.
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HOMEWORK ASSIGNMENTS

1.

2.

3.

Auditory a)
b)
c)

Listening to the recorded Dialogue.
Listening to Pattern Drills.
Listening to Questions on Narration.

a)
b)

Dialogue.
Pattern Drills.

a)

Dialogue.
Narration.
Generalizations.
Explanatory Notes.
Area Background, as assigned.

Speaking -

Reading b)
c)
d)
e)

4.

Writing a)
b)

c)

Pattern Drills from tape.
Answer Questions on Narration
from tape.
Use new vocabulary items in
sentences.

;t
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VOCABULARY
Dialogue,

1. nieumeblowany, nieumeblowana,
nieumeblowane

-

unfurnished

2. dziecko, n.
dzieci, nom.pl.
dzieci, gen.pl.

-

child

- because

I3. poniewai

4. halas, m.
halasu, gen.s.
liHalas mi przeszkadza.

1

II

-

noise

-

Noise disturbs me.

5. przeszkadzat, i.
przeszkadzam
przeszkadza

- to disturb, to bother

6. wracat, i.
wracam
wraca

- to return, to come back

II7. o czwartej

- at four (o'clock)

8. potem

- then

9. brat, i.
biory
bierze

- to take

10. zadatek, m.
zadatku, gen.s.

- deposit

11. wprowadzit sly, p.
wprowadzy sly
wprowadzi siy

- to move in

12. jutro

- tomorrow

13. zatelefonowat, p.
zatelefonujy
zatelefonuje

- to phone
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14. (pracowa6) w Trybunie Ludu"

-

(to work) on the "People's Tribune"

- "People's Tribune 4, name
of a Polish newspaper.

ItTrybuna Ludu"

15. adres, m.
adresu, gen.s.

- address

Dialogue Adjunct
16. pienigdze, m.(131.)

- money
11

17. komorne, n.

- rent

18. Awiadczenie, n.
iwiadczenia, nom.pl.
(mostly used)

- services, utilities,
benefits

19. oplata, f.

-

fee

20. bogaty, bogata, bogate

-

rich

21. babka, f.

- grandmother

22. gotowat, i.
gotujv
gotuje

- to boil, to cook

23. zamyina

- married (woman only)

24. daleko

-

25. maka, f.

- flour

26. one

- they (fem.)

Narration

far

Names of Persons
27. Walczak

- surname

28. Pulaski, Kazimierz

- Pulaski, Casimir, a
Polish American hero
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DIALOGUE
Na stac3i kolejowej
K.: Pan Kowalski
A.: Pan Adamski
1.

K.: Dziefi dobryi

A.: Dziefi dobry panul
2.

K.: Dok4d pan jedzie?

A.: Jadg do Poznania. A co pan to robi?
3.

K.: Czekam na tong, corky i syna.

A.: Skid wraca pana rodzina?

I

4.

K.: Wszyscy wracaj4 z Krakowa.

A.: Jak sig czuje zona pana i dzieci?
5.

Tylko tona nie
K.: Dzieci czuj4 sig
czuje sig zbyt dobrze. Ostatnio trochg choruje.

A.: Czy ma pan dobrego lekarza?
6.

K.: Tak, ale niestety moja tona nie chce sluchat lekarza.
A.: To niedobrze. Czy pan wie, z ktorego peronu
odchodzi pocim do Poznania?

7.

K.: Nie wiem, ale mole pan zapyta6 tych kolejarzy.
A.: 0, widzg znajomych oficerow, wigc do widzenia
panul
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DIALOGUE
At the railway station

K.: Mr. Kowalski
A.: Mr. Adamski
1.

K.: Good morning.
A.: Good morning, sir.

2.

K.: Where are you going?
A.: I'm going to Poznan. And what are you
doing here?

3.

K.: I'm waiting for my wife, my daughter and
my son.
A.: From where is your family returning?

4.

K.: They're all returning from KrakOw.

A.: How are your wife and children?
5.

K.: The children are fine. Only my wife doesn't
feel too well. Lately she's been ailing a bit.
A.: Do you have a good doctor?

6.

K.: Yes, but unfortunately my wife doesn't want
to listen to the doctor.
A.: That's bad. Do you know from which track the
train to Poznan is leaving?

7.

K.: I don't know, but yoU may ask these railroad
men.

A.: 011,I see some officers I know, so good-bye.
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DIALOGUE ADJUNCT
1.

A.: Do you know this soldier and this
girl?

B.: Yes, they are brother and sister.
2.

A.: And who is this woman near them?
B.: That is their mother.

IL

4 1,
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DIALOGUE ADJUNCT
1,

A.: Czy pan zna tego lolnierza i tf

dziewczyne
B.: Tak, to jest brat i siostra,
2.

A.: A kto to jest ta kobieta obok?
B.: lb jest ich natka.

0;

I

!
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PATTERN DRILLS

1

Present (or Future) Tense Forms

I

Present Tense of Imperfectives

I
I
I
I
I
I
I
I

Repetition Drill

1

The verb by - to be

v

Repeat each sentence.
Frame 1

Jestem mechanikiem.
On jest w szkole.
Jestesmy w spoldzielni.
Oni al w biurze.
Frame 2

Jestem na Orze.
On jest na Orze.
Jestesmy na Orze.
na Orze.
Oni

a

Frame 3

Jestem w szkole.
Pan achocki jest w szkole.
Jestesmy w szkole.
w szkole.
Oni

r

a

L

)

Frame 4

1

I

Jestem w sklepie.
Pan Kowalski jest na stacji kolejowej.
Jestesmy na ulicy.
na dole.
Omi

a
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7-..ansforpatinnll 12/y."1

Sin. alar to Plural

klange the following .,mtences from singulay to plural and
compare ycur respons.a6 with those of the tew:Wer on tape.
Frame 1

Sestem w
up lest za garz-L2.

Oita lest w sklepie.
Ono lElt w ogrodzie.

JesteLia w szkole.
Om. s a na Orze.
One
w sklepie.
One Ea w ogrodzie.

1rawk.: 2

Jestem w domu.
On lest w spoldzielni.
Ona jest na stacji.
Ono jest x szkole.

Jest2ia w domu.
w
One El na stacji.
One ga. w szkole.

Frame 3

Ja estem w szkole a on lest
w biurze.
On jest wysokiego wzrostu.
Ona jest na wsi.
Ono jest, w tym ogrodzie.

My IsEtsia w szkole a oni
w biurze.
Oni Ea wysokiego wzrostu.
One Ea na wsi.
One Ea w tym ogrodzie.

Frame 4

Ja 42s1sm na tej fotografii.
On Jest na tej fotografii.
Pan Walczak jest na tej fotogrefii.
Ona jest na tej fotografii.
Pani Karska hest na tej fotografii.
D2.Leclio Wiest na tej foto-

My jeteA_Ey na tej fotografii.
Oni
na tej fotografii.
Panowie Walczakowie s4 na tej
fotografii.
One §4 na tej fotografii.
Panie Karskie a na tej fotografii.
Dzieci
na tej fotografii.

grafii.
Ono ,jest.

tej foto3rafii.

One

na tcj fotngrafii.
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The Verbs of the First Group
Repetition Drill
Repeat each sentence.
Frame 1

Ja mam poked.
On ma. telefon.
Ona ma klucz.

My man gospodarstwo.
Oni mall fotografie.
One mall niebieskie oczy.
Frame 2

Ja mieszkam na wsi.
On mieszka na ulicy Pulaskiego.
Ona mieszka. w Warszawie.
My mieszkan na ulicy Jasnej.
Op.i mieszkaa pod Warszaw4.
One mieszkaa w tym domu.
Frame 3

Ja nazywam sie Adamski.
On nazywa. sie Adamski.
Ona nazywa. sie Adamska.
My nazywan sie Adamscy.
Oni nazywa,a sie Adamscy.
One nazywaa sie Adamskie.
Frame 4

Ja pomagam panu Adamskiemu.
On pomaga_ panu Adamskiemu.
Ona pomaga_ panu Adamskiemu.
My pomaga
panu Adamskiemu.
Oni pomaga panu Adamskiemu.
One pomaga] panu Adamskiemu.
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Frame 5

Ja czytam gazete.

On czyta_ gazet.
Ona czyta_ gazete.
gazeic!.
My czyta
Oni czyta 4i gazetc...

One czyta

gazet

Transformational
§i211112.1.1221-ELE4

Change the following sentences from singular to plural and
compare your respcnses with those of the teacher on tape.
Frame

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

My maa pok6j.
My mieszkaa na wsi.

mam pok6j.
mieszkam na wsi.
pomagam panu Karskiemu.
teraz rozmawiam.
znam stopnie.
pytam czy jest chleb.

My pomagasy panu Karskiemu.

My teraz rozmawiay.
My znamx stopnie.
My pytaay czy jest chleb.

My czytaa gazetv.
My przepraszay.

Ja czytam gazete,!.

Ja przepraszam.
Ja szukam pokoju.
Czy ja przeszkadzam?
Ja wracam z Krakowa.
Ja czekam na cOrke.
Ja slucham lekar.La.

My szukamx pokoju.
Czy my przeszkadzamy?
My wracamx z Krakowa.
My czekamx na cOrkv.
My sluchamx lekarza.

Frame 2

On
On
On
On
On
On

ma_ pok6j.
mieszka na wsi.
teraz rozmawia_.
zna stopnie.
pyta_ czy jest chleb.
czyta gazete.

Oni
Oni
Oni
Oni
Oni

mali pok6j.
mieszkala na wsi.
teraz rozmawialk.
znall stopnie.
pytalt czy jest chleb.
Oni czyta,,
gazetv.

On
On
On
On
On
On

przeprasza.

Oni przepraszaj.

szuka_ pokoju.

Oni szukaj

przeszkadza.

Oni przeszkadzal.

wraca_ z Krakowa.
czeka na corky.
siucha lekarza.

Oni wracalA z Krakowa.

pokoju.

Oni czekala. na a:Q.1(v.

Oni sluchalt lekarza.
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Frame 3

Ona
Ona
Ona
Ona
Ona
Ona
Ona
Ona
Ona
Czy
Ona
Ona
Ona

One
One
One
One
One
One
One
One
One
Czy
One
One
One

ma_ pok6j.
mieszka_ na wsi.
pomaga_ panu Karskiemu.
teraz
zna.. stopnie.

czy jest chieb.
czyta gazetg.
przeprasza_.
szuka_ pokoju.

ona przeszkadzai
wraca_ z Krakowa.
czeka na corky.
slucha lekarza.

ma, j,& pok6j,

mieszkaana wsi,
pomagall panu Karskiemu,

teraz rozmawial.
znal$ stopnie.
pytal* czy jest chieb.

czytaa gazetg.
przepraszall.
szukall pokoju.
one przeszkadzalA7
wraca41 z Krakowa.

czekaana corky.
sluchaa lekarza.

Frame 4

Jamampok6j.

My maupok6j,

On ma telefon.
Ona ma_ klucz.

Oni ma1j telefon.
One mail klucz.

Ja nazywaa sig Kowalski.
On nazywa._ sig Kowalski.
Ona nazywa_ sig Kowaiska.

My nazywamx sig Kowalscy.
Oni nazywaa sig Kowalscy.
One nazywaa sig Kowalskie.

Ja mieszkam na wsi.
On mieszka_ na ulicy Pulaskiego.
Ona mieszka w Warszawie.

My mieszkamx na wsi.
Oni mieszkaa na ulicy Pulaskiego.
One mieszkall w Warszawie.

Ja pomagam panu Adamskiemu.
On pomaga_. panu Adamskiemu.
Ona pomaga._ panu Adamskiemu.

My pomagamx. panu Adamskiemu.

Ja czytam gazetg.
On czyta_ gazetg.
Ona czyta_ gazetg.

My
gazetg.
Oni czyta
One czytaa gazetg.

Oni pomagaa panu Adamskiemu.
One pomagaa panu Adamskiemu.
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Fvture Tense of P-..-ree.;tives

Repetition Drill
Repeat each sentence,
Frame 1

Ja zaraz zapytam kolege.
On zaraz zapyta_ kolege

Ona zaraz zapyta koleg.
My zaraz zapytam kolege.
Oni zaraz zapyta, i kolege.
One zaraz zapytaii kolege.

Frame 2

Ja tu zaczekam.

On tu zaczeka.
Ona tu zaczeka.
My tu zaczekau.

Oni tu zaczeka.
One to zaczekali.
Frame 3

Ja przeczytam gazetc.
On przeczyta_ gazete.
Ona przeczyta_ gazete.
My przeczyta
gazete.
Oni przeczyta,

One przeczytaj

gazete.
gazete.

Frame 4

Ja poszukam mieszkania.
On poszuka_ mieszkania.
Ona poszuka mieszkania.

My poszuka4 mieszkania.
Oni poszukaa mieszkania.
One

poszukaa

mieszkania.
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Transformational Drill
Singular to Plural

Change the following sentences from singular to plural and
compare your responses with those of the teacher on tape.
Frame 1

Ja
Ja
Ja
Ja

My zaraz zapytamE kolegy.
My tu zaczekamE.

zaraz zapytam kolegy.
tu zaczekam.
przeczytam gazetv.
poszukam mieszkania.

My przeczytamEgazetf.
My poszukamE mieszkania.

Frame 2

I
On
On
On
On

Oni
Oni
Oni
Oni

zaraz zapyta_ kolegy.
tu zaczeka_.
przeczyta_ gazetv.
poszuka_ mieszkania.

zaraz zapytalikolegy.
tu zaczekaj.
przeczytait gazetv.
poszukali mieszkania.

Frame 3

Ona
Ona
Ona
Ona

One zaraz zapytaj kolegy.
One tu zaczekajj.
One przeczytaii gazetv.

zaraz zapyta_ kolegy.
tu zaczeka_.
przeczyta_ gazetv.
poszuka_ mieszkania.

One poszuka, i mieszkania.

Frame 4

111

Ja zaraz zapytam kolegv.-:
On zaraz zapyta__ kolegf.
Ona zaraz zapyta kolegy.

kolegy.
My zaraz zapyta
Oni zaraz zapyta4 kolegy.
One zaraz zapytall kolegf.

Ja tu zaczekam.
On tu zaczeka_.
Ona tu zaczeka .

My tu zaczekamt.
Oni tu zaczeka4j.
One tu zaczekaja.

Ja przeczytam gazety.
On przeczyta .gazetv.
Ona przeczyta_ gazetv.

My przeczytamE gazetv.
Oni przeczytaja gazetv.
One przeczytaa gazetv.

Ja poszukam mieszkania.
On poszuka mieszkania.
Ona poszuka_ mieszkania.

My poszukamE mieszkania.
Oni poszukaa mieszkania.
One poszukajj mieszkania.
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GUIDED CONVERSATION
Part I - gpestions on Dialogue
......~alayN.msrumm.
(do Poznania)

1. Dok4d jedzie Adari,ski?

2. Kto jedzie do Po7m-inia?

3. Co robi pan Kowalski?

(pan Adamski)
(czeka)

4. Na kogo czeka pan Kowalski?
5. Kto wraca z Krakowa?

(na 2onc, corks i syna)

(rodzina)

6. Czyja rodzina wraca z Krakowa?
7. Skqd wszyscy wracaj4?

(pana Kowaiskiego)

(z Krakowa)

8. Jak sic czuj4 dzieci pana Kowaiskiego?
i

9. Jak sic czuje 2ona pana Kowaiskiego?
10. Kto nie czuje sic zbyt dobrze?

(Lwietnie)

(nie zbyt dobrze)

(2ona pana Kowaiskiego)

11. Dlaczego 2ona pana Kowaiskiego nie czuje sic zbyt dobrze?
(bo ostatnio trochc choruje)
12. Kto ostatnio trochc choruje?

(2ona pana Kowaiskiego)

13. Czyja Zona ostatnio trochc choruje?
skiego)

(iona pana Kowal-

14. Czy iona pana Kowaiskiego czuje sic dobrze?
tatnio trochc choruje)
15. Kto ma dobrego lekarza?

(nie, os-

(pan Kowalski)

16. Kto nie chce sluchae lekarza?

(iona pana Kowalskiego)

17. Kogo nie chce slucha6 2ona pana Kowaiskiego?
18. Co chce wiedzieC pan Adamski?
pociqg do Poznania)

(lekarza)

(z ktorego peronu odchodzi

19. Czy pan Kowalski wie, z ktorego peronu odchodzi poci4g do
Poznania? (nie, pan Kowalski nie wie texp)
20. Kogo pan Adamski mote zapytaE?

(kolejairzy)
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21. Kogo pan Adamski widzi?

(oficer6w)

22. Jakich oficerOw pan Adamski widzi?

(znajomych oficer6w)

Part II - General Questions
1. Dok4d pan jedzie o czwartej?
2. Czy pan wie, gdzie jest Poznafi?

3. Na kogo pan zwykle czeka?

4. SW pan wraca o czwartej?
5. Czy pan jest z Krakowa?
6. Sk4d pan jest?

7. Czy wszyscy w domu czuj4 sig dobrze?
8. Jak sig pan ostatnio czuje?
9. Czy pan ma dobrego lekarza?
10. Kogo musi slucha6 dziecko?

11. Dlaczego pan musi slucha6 lekarza?
12. Gdzie jest peron?

13. Sk4d odchodzi pociu?
14. 0 co pan mole zapyta6 kolejarzy?

15. Czy pan ma duo znajomych?
Part III

The student asks other students questions based on dialogue.
Part IV - Directed Dialogue
Proszg zapytat kolegg,
1.

czy ma pok6j do wynajgcia.
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Proszg zapyta6 kolegv,
2.

ile kosztuje ten pok6j na miesiAc.

3.

gdzie jest ten pok6j.

4.

czy ten pok6j jest umebiowany, czy
nieumeblowany.

5.

co on chce jegC i piC na obiad.

6.

ile on ma lat.

7.

czym on jest.

8.

jak czuje sig jego Iona.

9.

kogo on widzi na tej fotografii.

10.

ile on waiy.

11.

jakiego on jest wzrostu.

12.

jakiego koloru ma oczy.

13.

czy chce przeczyta6 gazetc.

14.

czy cukier jest w spoldzielni.

15.

czy ma papierosy.

16.

czy potrzebuje kopert.

17.

ile on ma znaczkOw.

18.

dokqd on jedzie.

19.

jak czuje siy rodzina Kowalskiego.

20.

na kogo czeka pan Kowalski.

21.

kogo nie chce slucha6 pani Kowaiska.

22.

czy pan Kowalski wie, z ktorego peronu
odchodzi pociqg do Poznania.

23.

kogo pan Adamski musi zapytato

24.

kogo widzi pan Adamski.

25.

czy zna jak
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NARRATION
Pan Kowalski jedzie do Poznania
Pan Kowalski jedzie dzifi do Poznania. Poci4g pana Kowal-

skiego odchodzi o czwartej. Blisko stacji kolejowej jest restauracja i to jest teraz pan Kowalski i je obiad, bo nie mote
iAt na obiad do domu. Obok pana Kowalskiego siedzi jego Iona.

Oni rozmawiaj4. Jak zwykle pan Kowalski duo mowi, a Iona go
siucha. Pani Kowalska nie je obiadu. Ona nie jedzie do Poznania.
Dzien jest gor4cy wifc pani Kowalska pije wodv. Pan Kowalski
jedzie do Poznania, poniewat biuro jego chce kupit tam kilka
samochodow. On wraca jutro. Pani Kowalska wraca teraz do domu,
bo tam czekaj4 dzieci - to jest syn Bolek i corka Jadwiga. Syn
ma pigs lat a corka siedem. Niestety Bolek nie czuje siv zbyt

dobrze, a corka tet ostatnio trochc choruje. Pani Kowalska
chce dziA zatelefonowat do lekarza.
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GENERALIZATIONS
Verbs

1 0. .00.= I I MI am

Words that you already know, such as: jest, mam, ma,
rn.....214radsiz are verbs.

These words undergo certain changes according to their
function in the sentence. These changes of the verb are
called "conjugation." The Polish verb conjugates through:
Numbers (Singular and Plural)
Persons (First, Second and Third)
Genders (Masculine, Feminine and Neuter)
Tenses

(Present, Future and Past)

Aspects (Perfective, Imperfective and Frequentative)
The Polish verb expresses the time of an action through

its Tenses and the quality of an acE through its "Aspects."
These "Aspects" present some difficulty for the student, because there are no exactly analogous forms in English; in Polish, varieties of the action denoted by a verb can be expressed by alteration of the verb itself, but in English they
can be expressed only by means of auxiliary verbs, adverbs
or other additional words.
A Polish verb usually appears in two basic aspects,
e.g.:

czytak, i.

przeczytak, p.
kupowa6,

kupiC, p.

- to read, to be (in the course of)
reading
- to read, to read (through) and
complete the reading
- to buy, to be (in the course of)
buying
- to buy, to make a purchase

The "i." after czyjat and kupowat stands for "imperfective" and the "p." after przeczytac and kupiC stands for "perfective." All Polish verbs listed in the vocabulary lists will
be marked as above.
The Imperfective Aspect expresses an action which is, was
or will be in the course of beina done, without regard to its
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1-

I

I
I
I

i

beginning or end or results. It's a continued action, incomplete or indefinite in character. This aspect has three
tenses: Present, Past. and Future.
The Perfective Aspect, on the other hand, expresses an
action which has been or will be definitely completed. It
therefore cannot have a Present Tense, but only a Past Tense
denoting an action which has been completed in the past, and
a Future Tense denoting an action which will be completed in
the future.
Present Tense
The verb lat . to be

Present tense forms of the verb kyA - to be, are:

1st person singular: ja

jestem

3rd person singular: on jest
ona jest
ono jest

I
e.g.:

1st person plural:

my

3rd person plural:

oni s4
one s4

- I am

9=. he is
- she is
- it is

jestegmy - we are
- they are
- they are

Jestem mechanikiem.

- I am a mechanic.

Pan Nowak jest w szkole.

- Mr. Nowak is at
school.

Teraz lestegmy w spoldzielni.

- Now we are at the
cooperative store.

Oni

- They are in the
office.

w biurze.

The endings of a Polish verb indicate clearly which person is referred to therefore the personal pronoun is generally
omitted,
e.g.:

- I have a pretty tie.

Mam ladny krawat.

When the pronoun is used, it implies an emphasis on the subject,
Rim

4

e.g.:

- I have a pretty tie
(x2E have not).

Ja mam ladny krawat.
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Present Tense of Imperfectives

Polish verbs can be divided into four main groups. They
differ by their characteristic stem vowels: a, e, i, y. These
stem vowels are therefore called signs of conjugations.
The First Group (or conjugation)

This group is characterized by the stem vowel -a-. The
personal endings are: -m,-zero, -my, -(j)4 for the 1st and
3rd persons in singular and plural respectively,
root

personal endings

czyt 'a m

I read

czyt a

- he, she, it reads

czyt a my

- we read

czyt a (i)4

- they read

stem

Note 1: The third person singular form czyta is a pure stem.
It has no personal ending (or: it has a "zero" ending.
Note 2: The third person plural has a -j- inserted between
the stem vowel -a- and the personal ending -4. It's
for easier pronunciation. This -j- is a characteristic
feature of all verbs of the First Group.
Examples:

Mieszkam na ulicy

-

I live on Pulaski Street.

PulaskT4o.
Pan Adamski mieszka
na wsi.

- Mr Adamski lives in the
country.

My mieszkamy w Warszawie.

- We live in Warsaw.

Oni mieszkajq pod
Warszaw4.

- They live near Warsaw.
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Future Tense of Perfectives

The future tense endings of the perfective verbs are
identical with those of the present tense of the imperfectives. The difference is in meaning only,
e.g.: The First Group (or conjugation)
Present Tense

Future Tense

TOTTiFerfectives)

rarnrfectives)

- I read
- he, she, it
reads
czytau - we read
czytJ - they read

przeczytm - I will read

czytam
czyta

he, she, it
will read
przeczytex - we will read
they will read
przeczytAll

przeczytA

pi
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EXPLANATORY NOTES
Poznan (pop. 418,000)

Poznan, located on the Warta River, was one or the first
historical capitals of Poland. Having an advantageous location
on the intersection of important trade routes from West to East
and North to South, Poznan developed into an important commer-'
cial and cultural center. The golden age of the city was in the
15th and 16th centuries - the Renaissance period. From this period Poznan has many interesting buildings and art treasures.
Continuous activity in economic and cultural fields throughout
the centuries made Poznan an important center of modern day
Poland after the First World War. Despite heavy losses, which
the city suffered during the German occupation and the siege
of 1945, Poznan regained its pre -war importance. The reconstructed city became one of the largest industrial centers of
Poland. Here are the metallurgical, metal, rubber, clothing,
wood, chemical and agricultural industries. Famous International Fairs take place in Poznan. The city also plays a very important role in Polish cultural life. In addition to eight
schools of academic level, the city has its Opera, Philharmonic
Orchestra, theaters, various museums and publishing houses.
Krakow (pop. 490,000)
Krakow, capital of Poland from the XIth century to the
end of the XVIth century, is situated in Southern Poland on
the banks of the Wisla River. The city's origin may go back as
early as 600 A.D. Colorful legends are connected with the prehistorical origin of Krakow. The town grew around a stronghold
on Wawel Hill, which was defending the passage across the Wisla
River. Krakow became first the seat of a bishop and in the XIth
century, capital of the state. Its geographical situation predestined it to be not only a political but also a cultural
center. During its history, Krakow has seen coronations of the
great Polish rulers and the most beautiful blossoming of Polish
renaissance. Here was founded the first Polish University, one
of the oldest in Europe (1364). The greatest Polish and foreign
artists embellished the Wawel Castle and the city in its grandest time. After the discovery of new commercial sea routes and
the moving of the capital to Warsaw in 1595, Krakow lost its
importance. Fortunately untouched by the First and Second World
Wars, Krakow today enjoys deserved prestige as a very important
cultural center. Here are the Polish Academy of Sciences, the
Jagiellonian Library, the School of Mining and Metallurgy, the
Polytechnic School, Schools of Medicine, Agriculture, Economics
and the famous Jagiellonian University, which in 1964 celebrated its 600th anniversary.
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T
HOMEWORK ASSIGNMENTS

I

1.

2.

Auditory

Speaking

-

a)
b)
c)

Listening to the recorded Dialogue.
Listening to Pattern Drills.
Listening to Questions on Narration.

a)

Dialogue.
Pattern Drills.

-

b)
3.

Reading a)
b)
c)

d)
e)
4.

Dialogue.
Narration.
Generalizations.
Explanatory Notes.
Area Background, as assigned.

Whting
a)
b)

c)

Pattern Drill from tape.
Answer Questions on Narration
from tape.
Use new vocabulary items in
sentences.

KU
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VOCABULARY
Dialogue
1. dok4d

- where to

2. jechat, i
jade
jedzie

pojechat, p.
pojade
pojedzie

- to go (by means of transportation), to ride

3. czeka6,
czekam
czeka

zaczeka6, p.
zaczekam
zaczeka

- to wait

4. na (+ acc.)
czeka6 na ionv

- for
- to wait for (my) wife

5. skald

- where from

6. wszyscy

- all (persons), everybody

7. z (+ gen.)

- from

8. zbyt (dobrze)

- too (well)

9. dobrze

- well

*

re a

10. ostatnio

- lately, recently

11. lekarz

- doctor

12. slucha6, i.
slucham
slucha

posluchat, p.
poslucham
poslucha

- to listen, to obey

13. peron, m.
peronu, gen.:.
z ktorego peronu

- platform (here track)

14. odchodziE, i.
odchodze
odchodzi

- to leave,to depart, to
walk away, to go away

- from which (what) platform

odejA6, p.
odejde
odejdzie

15. pocigg, m.
poci4gu, gen. s.

- train
9.1
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4

1

16. kolejarz, m.
kolejarze, nom. pl.
kolejarzy, gen. pl.

-

railroad man

17. znajomy, m.

-

acquaintance (person),
friend

18. dziewczyna, f.

-

girl

19. kobieta, f.

- woman

20. obok (+ gen.)

- near, alongside

21. ich

- their

Dialogue Adjunct

1

Narration
22. siedzie6, 1.
siedzv
siedzi

posiedzie6, p.
posiedzf
posiedzi

- to sit

23. gor4cy, gorqca, gor4ce

- hot

24. biuro, n.

-

25. kilka (+ gen.)

- several

office

Names of Persons
- surname

26. Kowalski
Places

27. Krakow

-

city in Poland

28. Poznari

-

city in Poland
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LESSON 22 B
DIALOGUE
Na peronie

A.: Pan Adamski
0.: Oficerowie
l.

A.: Dzien dobry panom! Dok4d panowie jad4?
O.: Jedziemy do Poznania.

2.

A.: To gwietnie. Ja tei jadg do Poznania.
0.: Czy pan ma jut bilet?

3.

A.: Tak. Wlagnie wracam od okienka. A panowie?
0.: My tei jut mamy.

4.

I

A.: Czy panowie wiedz4, z ktorego peronu
odchodzi nasz poci4g?
0.: Z tego, gdzie teraz stoimy. Czy widzi pan
tam dalej ten diugi poci4g?

5.

A.: Dzigkujg, widzg. Ja jut idy do poci4gu,
bo chcg znalei6 dobre miejsce.
0.: My jeszcze nie. Mamy dui() czasu, wigc pojdziemy jeszcze do poczekalni drugiej kiasy.
Mote cog kupimy.

6.

A.: Wedlug mojego zegarka panowie maj4 tylko
dziesig6 minut czasu.
0.: Zaraz wracamy. Czy kupi6 cog panu? Mote
papierosy.

7.

A.: Dzigkujg, ale jut nie palg. Ptosz
o parg gazet.
O.: Dobrze.
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DIALOGUE
On the platform
A.: Mr. Adamski
0.: Officers
1.

A.: Good morning, gentlemen! Where are you going?
0.: We're going to Poznan.

2.

A.: Splendid.

I too am going to Poznan.

0.: Do you have your ticket already?
3.

A.: Yes. I'm just returning from the ticket
window. And you,gentlemen?
0.: We already have our tickets also.

4.

A.: Do you know from which platform our train
is leaving?
O.: From the one where we are standing now. Do
you see that long train farther over there?

5.

A.: Thank youl I see it. I'm going now to the
train, because I want to find a good seat.
O.: We're not going yet. We have plenty of time,
so we're going to the second class waiting
room. Maybe we will buy something.

6.

A.: According to my watch you have only ten
minutes.
0.: We'll return right away. Should we get something for you? Cigarettes perhaps?

7.

A.: Thank you, but I don't smoke any more. Only
a couple of newspapers, please.
0.: All right.

80

IL=

LESSON 22 B

DIALOGUE ADJUNCT
1.

A.: Co jest dzig na obiad?
B.: S, kurczaki, kielbasa, groch
I kapusta.

2.

A.: Czy jest tei jakag kasza?
B.: Tak, jest kasza jgczmienna.

i

iI
I
I

1
V.
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DIALOGUE ADJUNCT
1.

A.: What's for lunch today?
B.: Chicken, sausage, peas and
cabbage.

2.

A.: Are there any grits too?
B.: Yes, barley grits.
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PATTERN DRILLS
Present Tense

The Verbs of the Second Group
Repetition Drill
Repeat each utterance.
Frame 1

DziOcuji.
On dziOcuje_.
Ona dziOcuje_.
My dzigkujelyn.

Oni dziOcuji.
One dziOcuji.
Frame 2

Teraz
Teraz
Teraz
Teraz
Teraz
Teraz

ja podajl obiad.
on podaje_ obiad.
ona podaje_ obiad.
my podajemy obiad.
oni podaji obiad.
one podaja obiad.

Frame 3

Ja kupujl ten czerwony krawat.
On kupuje_ ten czarny krawat.
Ona kupuje_ ten zielony krawat.
My kupuje
ten dom.
Oni kupuja dlugopisy.
One kupuja zapalki.
Frame 4

Ja chcl czytat gazete.
On chce_ pisat list.
Ona chce_ gotowae obiad.
My chce
pracowa6.
Oni chca je66.
One chci piO.
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Frame 5

Ja biorg to mieszkanie.
On bierze_ ten krawat.
Ona bierze_ to biurko.
My bierzeEE te dlugopisy.
Oni bior& ten dom.
One bior& te kury.
Transformational Drill
Singular to Plural

Change the following sentences from singular to plural and
compare your responses with those of the teacher on tape.
Frame 1
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

My
My
My
My

pokazujg dom.
czujg sly dobrze.
pracujg w speadzielni.
dzii przyjmujI.
potrzebujg kopert.
idg teraz do spoldzielni.

pokazujemE dom.
czujemE sly dobrze.
pracujemE it spoldzielni.
dzii przyjmujeEE.

My potrzebujea kopert.
My idzieEE teraz do spoldzielni.
My piszemE list.
My wynajmujeEE mieszkanie.
My sprzedajeEE dom.

piszg list.
wynajmujg mieszkanie.
sprzedajg dom.
dzig gotujg obiad.
jadg do Poznania.

My dzia gotujem obiad.
do Poznania.
My jedzie

Frame 2
On
On
On
On
On
On
On
On
On
On
On

Oni
Oni
Oni
Oni
Oni

pokazuje, dom.
czuje sly dobrze.
pracu je_ w speadzielni.
dzig przyjmuje_.
potrzebuje_ kopert.
teraz do spoldzielni.
pisze list.
wynajmuje_ mieszkanie.
sprzedaje dom.
dzig gotuje_ obiad.
jedzie_ do Poznania.

pokazujs dom.
czujI sly dobrze.
pracujI w spoldzielni.
dzig przyjmujI.
potrzebujI kopert.

On.,L id& teraz do spoldzielni.

Oni piszs list.
Oni wynajmuji mieszkanie.

Oni sprzedaA dom.
Oni dzig gotuj& obiad.
Oni jad& do Poznania.
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Frame 3

Ona
Ona
Ona
Ona
Ona
Ona
Ona
Ona
Ona
Ona
Ona

pokazuje, dom.

czuje siv dobrze.
pracuje_ w spoldzielni.
dzig przyjmuje_.
potrzebuje_ kopert.
idzie_ teraz do spoldzielni.
pisze_ list.
wynajmuje_ mieszkanie.
sprzedaje_ dom.
dzig gotuje_ obiad.
jedzie do Poznania.

One
One
One
One
One
One
One
One
One
One
One

pokazujs dom.
czuji sic dobrze.
pracuji w spoldzielni.
dzig przyjmuji.
.

pot rzebuji kopert.

idi teraz do spoldzielni.
piszs list.
wynajmuji mieszkanie.
sprzedajl dom.
dziA gotuji obiad.
jadl do Poznania.

Frame 4

My pokazujea dom.

Ja pokazujz dom.
On pokazuje_-dom.
Ona pokazuje_ dom.

Oni pokazujj dom.
One pokazuji dom.

Repetition Drill
Repeat each utterance.
Frame 1

Ja teraz jem obiad.
On teraz je_ zupv.
Ona teraz je_ kotlety z kapusta.

My teraz jet obiad.
Oni teraz jedzi zupg.
One teraz jedz1 kotlety z kapust4.
Frame 2

Ja jui umiem pisa6.
On jui umie_ czyta6.
Ona jui umie_ mowi6.

My jui umiea pisa6.
Oni jui umiejl czyta6.
One jui umieji mowiE.
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Transformational Drill
Singular to Plural

Change the following sentences from singular to plural and
compare your responses with those of the teacher on tape.
Frame 1

My teraz jem obiad.
My jui wiem, ile kosztuje

Ja teraz jem obiad.
Ja ju2 wiem, ile kosztuje
mieszkanie.
Ja ju2 umiem pisaC.

mieszkanie.

My ju2 umiem pisa6.

Frame 2

On teraz je obiad.
On ju2 wie_, ile kosztuje

Oni teraz jedzi obiad.
Oni jui wiedzi, ile kosztuje dom.
Oni jui umiejl pisa6.

dom.

On ju2 umie

pisah.

Frame 3

One teraz jedzi obiad.
One jui wiedzi, ile kosztuje zupa.
One jui umiejl pisae.

Ona teraz je obiad.
Ona ju wie_, ile kosztuje
zupa.

Ona jui umie_ pisa6.
Frame 4

My wiem, gdzie mieszka

Ja wiem, gdzie mieszka Bolek.

Bolek.

On wie_, gdzie mieszka Bolek.

Oni wiedzi, gdzie mieszka
Bolek.

Ona wie_, gdzie mieszka Bolek.

One wiedzi, gdzie mieszka
Bolek.

Ja umiem memi6 po angielsku.
On umie mowit po angielsku.

My umiem memi6 pc) angielsku.
Oni umiejl meia6 po angielsku.
One umiejj menvi6 po angielsku.

Ona umie_ memi6 po angielsku.
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The Verbs of the Third Group
Repetition Drill
Repeat each utterance.
Frame 1

Ja wolg kain.
On !soli wodg.
Ona woir_ mieko.

My wolia kawc.
Oni wola wod.
One wolf mieko.
Frame 2

Ja lubil kawv.
On lubi 10.To4.
Ona lubi mieko.
My lubimj kawc.
Oni lubil wady.
One lubia mieko.
Frame 3

Ja placl za obiad.
On placi za mivso.
Ona piaci_ za mieko.
za obiad.
My p1aci
On.A piaci za m4so.
One piaci za mieko.
Transformational Drill
Singular to Plural

Change the following sentences from singular to plural and
compare your responses with those of the teacher on tape.
Frame 1

Ja
Ja
Ja
Ja

My pros in o zupg.
M, chodzina do szkoly.

proszl o zupv.
chodzi do szkoly.
radzi kotlety.
memil po angielsku.

My radzin kotlety.
My mOwirly po angielsku.
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Ja
Ja
Ja
Ja

muszg wypelni6 formularz.
siedzg obok oficera.
stojg obok oficera.
wszystko widzg.

My
My
My
My

musin wypelni6 formularz.
siedzi obok oficera.
stoira obok oficera.
wszystko

Oni
Oni
Oni
Oni
Oni
Oni
Oni

proszl o zupg.
chodz& do szkoly.
radz& kotlety.
memi& po angielsku.
musz& wypelnie formularz.
siedz& obok oficera.
wszystko widzI.

One
One
One
One
One
One
One
One

prosz& o zupg.
chodz& do szkoly.
radz& kotlety.
m6wi& po angielsku.
muszl wypelnia formularz.
siedz& obok oficera.
stoj& obok of icera.
wszystko widzi.

Frame 2

On
On
On
On
On
On
On

prosi o zupg.
chodzi do szkoly.
radzi_ kotlety.
mend_ pa angielsku.
musi_ wypelni6 formularz.
siedzi obok oficera.
wszystko widzi_.

Frame 3

Ona
Ona
Ona
Ona
Ona
Ona
Ona
Ona

prosi o zupg.
chodzi do szkoly.
radzi kotlety.
mowi po angielsku.
musi. wypelniC formularz.
siedzi obok oficera.
stoi obok oficera.
wszystko widzi_.

Frame 4

My prosim o kawg.

Ja proszg o kawg.
On prosi o kawg.
Ona prosi o kawg.

Oni proszl o kawg.
One proszl o kawg.

The Verbs of the Fourth Group
Repetition Drill
Repeat each utterance.
Frame 1

Ja wail s61.
On waiy. migso.
Ona waly_ szynkg.
My way
s61.
Oni wail migso.
One wail szynkg.
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GUIDED CONVERSATION
Part I - Questions on Dialogue
1. Dok4d jadq of icerowie?

(do Poznania)

2. Kto jedzie do Poznania?

(oficerowie)

(pan Adamski)

3. Kto tei jedzie d' Poznania?
4. Dokqd tei jedzie pan Adamski?
5. Co chcq wiedzie6 oficerowie?
6. Czy pan Adamski ma bilet?

(do Poznania)

(czy pan Adamski ma bilet)

(tak, ma)

7. Skqd wlagnie wraca pan Adamski?
8. Kto wraca wlagnie od okienka?

(od okienka)

(pan Adamski)

9. Czy oficerowie majq jut bilety?

(tak, maj4)

10. 0 co pyta pan Adamski?
(czy oficerowie wiedzq, z ktorego peronu odchodzi pociqg)
11. Co wiedzq oficerowie?

(z ktorego peronu odchodzi poci4g)

12. Z ktorego peronu odchodzi pociqg?
(z tego, gdzie oni stojq)
13. Co, widzi pan Adamski?

( diugi pocigg)

14. Gdzie pan Adamski widzi diugi pociqg?
15. Jaki pociqg widzi pan Adamski?
16. Dok..ed idzie pan Adamski?

17. Kto idzie do pociuu?

(tam dalej)

(diugi)

(do Pociqgu)

(pan Adamski)

18. Dlaczego pan Adamski idzie do pociqgu?
(bo chce znaleie dobre miejsce)
19. Co chce znalei6 pan Adamski?

(dobre miejsce)

20. Jakie miejsce chce znaleft pan Adamski?

(doge duo zasu)

21. Ile czasu majq oficerowie?
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22. Kto ma dog6 duo czasu?

(oficerowie)

23. Dok4d pojd4 oficerowie?

(do poczekalni)

24. Do jakiej poczekalni
of icerowie?
(do poczekalni drugiej klasy)
25. Ile czasu ma j4 oficerowie wedlug zegarka?
(dziesig6 minut)

26. Wedlug czego oficerowie maj4 dziesig6 minut czasu?
(wedlug zega:ka)
27. Kto zaraz wraca?

(oficerowie zaraz wracaj4)

28. Co chc4 kupi6 oficerowie dla pana Adamskiego?
29. Dlaczego pan Adamski nie prosi o papierosy?
30. 0 co prosi pan Adamski?

(papierosy)

(on nie pali)

(o pare gazet)

31. Ile gazet chce pan Adamski?

(pare)

Part II - General Questions
1. Czy pan wie, ile kosztuje bilet z Krakowa do Poznania?
2. Jaki bilet pan zwykle kupuje?
3. Ile kosztuje bilet drugiej klasy?
4. Jak siv nazywa to miejsce, gdzie zwykle ludzie kupuj4
bilety?

5. Jaki jest poci4g, kiedy duo ludzi jedzie?
6. Dokad pan idzie, kiedy pan musi czekae na poci4g?
7. Czy to jest pana miejsce?

8. Czy pan ma dzig duo czasu?
9. Czy pan mote znaleit mieszkanie dla mnie?
10. Czy pan zaraz wraca ze szkoly do domu?
11. Czy pan pali?

12. Ile papierosow pan pali na miesi4c?

rt
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13. Czy pan czyta duio gazet?
14. Ile minut czasu jeszcze mamy, wedlug pana zegarka?
15. Dok4d pojdziemy o czwartej?
Part,III
One zt,ident asks other students questions based on dialogue.

Part IV - Directed Dialogue
1. Proszy zapyta6 kolegg, dok4d on jedzie.
2. Proszy zapytaZ kolegg, sk4d on teraz wraca.

3. Proszy zapyta6 tego podoficera, czy wszyscy iolnierze
jad4 do Poznania.
4. Proszy zapyta6 tz!go podoficera, czy iolnierze maj4 jui
bilety.

S. Proszy zapyta6 teraz zoinierza, czy ma jui bilet.

6. Proszy zapyta6 pana ......, czy on wie,z ktorego peronu
odchodzi poci4g do Poznania.

7. Proszy zapyta6 pana ....I czy on te2 wie, z ktorego
peronu odchodzi pocka do Krakowa.
8. Proszg zapyta6 kolegg, co jest dzig na obiad.

9. Proszg zapyta6 pana me., czy on bardzo lubi kurczaki.
10. Proszy zapyta6 tego podoficera, czy on lubi groch z
kapust4.

11. Proszy zapyta6 tolnierza, jaka kasza jest dzig na obiad.
12. Proszy zapytae kolegg, czy blisko stacji kolejowej jest
jaka restauracja.
13. Proszy zapyta6 kolegg, ile kosztuje bilet do Poznania.
14. Proszy zapyta6 tei kolegg, czy on wie ile kosztuje bilet
do Krakowa.
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15. Proszg zapyta6 kolegg, czy wie ile czasu jeszcze manly.

16. Proszg zapyta6 kolegg, czy ma zegarek.
17. Proszg zapytae kolegg, czy ma dobry zegarek.

18, Proszg zapyta6 kolegg, ile czasu wedlug jego zegarka
jeszcze mamy.
19. Proszg zapytao kolegg, czy ma tylko jeden zegarek.
20. Proszg zapytal kolegg, ile kosztuje jego zegarek.
21. Proszg zapytae tego podoficera, czy pojdziemy zaraz do
poczekalni.
22. Proszg zapytae tego podoficera, czy tolnierze pOjd4 do
poczekalni, czy do poci4gu.
23. Proszg zapyta6 tego podoficera, kiedy wracamy.

24. Proszg zapytae pana

, czy duo pali.

25. Proszg zapytae kolegg, dlaczego on nie pali.
26. Proszg zapytae kolegg, czy chce gazety i ile gazet chce.
27. Proszg zapyta6 kolegg, jaki bilet on chce.
28. Proazg zapytae kolegg, do jakiej poczekalni on pojdzie.
29. Proszg zapytae kolegg, gdzie stoi nasz pocigg.
30. Proszg zapyta6 kolejarza, jaki jest nasz poci4g.

31. Proszg zapytae kolegg, czy wie czy pan ...... ma zegarek
i jaki zegarek ma.
32. Proszg zapyta6 kolegg, czy ma dzii o czwartej czas.
33. Proszg zapytae kolegg, czy wie gdzie jest biuro zatrudnien.
34. Proszg zapytae tego iolnierza, do jakiej szkoly on chodzi.

35. Proszg zapytae tego podoficera, dlaczego uczy sig jgzyka
polskiego.
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NARRATION
Trzy rodziny

Pan Ostrowski i pan Maliszewski jadq do Warszawy. Synowie pana Ostrowskiego chodz4 do szkoly.
Maliszewskiego tei chodz4 do szkoly.
skiego s4 jeszcze male.
szeiE lat.
Florczakow.

Dwie corki pana

Corki pana Maliszew-

Jedna ma siedem lat, a druga ma

Rodzina pana Maliszewskiego mieszka u pafistwa
Pafistwo Florczak maj4 cOrkg i syna.

osiem lat, a corka ma cztery lata.
doiC duty dom.

Ten dom ma cztery pokoje i kuchn4.

ski ma dom i ogre:id.

Syno-

Pan Ostrow-

On chodzi co dziefi do spoldzielni.

on kupuje rn4so, chleb i mleko.

Tam

Pani Ostrowska nie chodzi

do spoldzielni, bo ona nie ma czasu.
lekarza.

Syn ma

Pafistwo Florczak majq

wie pana Ostrowskiego wracaj4 ze szkoly do dome.

dzig

...

Pani Ostrowska jest

Lekarz pani Ostrowskiej nazywa sig Kolan-

kowski i mieszka niedaleko od pafistwa Ostrowskich, na ulicy

Kopernika.

,
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GENERALIZATIONS
Present (Future) Tense (continued)
The Second Group (or conjugation)

This group is characterized by the stem vowel -e-. The
personal endings for the majority of verbs belonging to this
group are: -g, -zero, -my, -4 for the first and third persons in singular and plural respectively,
e.g.:

personal endings

root
)

(

pisz

- I write

pisz

- he, she, it writes

pisz

- we write

pisz - 4

- they write

)

(

stem
Examples:

Piszl ten list po
angielsku.

- I am writing this letter
in English.

Pan Karski pisze
list.

- Mr. Karski is writing a
letter.

My piszemy po polsku.

- We are writing in Polish.

Oni piszi dobrze.

- They are writing well.

Again, as in the First Group, the future tense endings of the
perfective verbs are the same as those of the present tense of
the imperfective verbs. They differ, however, in meaning,
e.g.:

Present Tense
TUrigfierfectives)

Future Tense
TUTTFirfectives)

pisz
piszs

napiszl
napiszs

-

napiszen

-

napiszl

-

I write
he, she, it
writes
piszsmE - we write
- they write
piszl
-
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I will write
he, she, it
will write
we will write
they will write
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Note 1: There is no equivalent in Polish for the English "progressive" form of verbs, composed of a form of the
auxiliary verb "to be" and the present participle of
the principal verb (I am writing, they are writing
etc.). Polish verbs have one form for the present tense
and therefore pisze, for instance, may mean either "he
writes" or "he is writing", according to the context.
There is a small group of verbs with the stem vowel -e- which
slightly differ from the majority of verbs of the Second Group.
They differ as far as personal endings are concerned. They are:
jest- - to eat, wiedziee - to know about, umiee - to know how.
The personal endings of these verbs are: -m, -zero, -my,
(dz/j)q,
e.g.:

the verb jest - to eat

the verb umiee - to know how

j e m

umi e m
umi e

- I eat
j e
- he, she, it
eats
j e my - we eat
j e dzq - they eat

- I know how
- he, she, it
knows how
umi e my - we know how
umi I e jq - they know how

The verb wiedziee - to know about, is conjugated as the verb

2L,
e.g.:

wi
wi
wi
wi

e m
e
e my
e dzq

I know about
- he, she, it knows about
- we know about
- they know about
-

Examples:

Teraz jem obiad.
Umiem czytae po poisku.
Wiem, gdzie on mieszka.

- Now I am eating dinner.
- I know how to read Polish.
- I know where he lives.

The Third Grout (or conjugation)

This group is characterized by the stem vowel -i-. The
personal endings are: -y, -zero, -my, -a for the first and
third persons in singular and in plural respectively,
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e.g.:

personal endings

root

.

-I-(

plac -

- I pay

plac i

- he, she, it pays

plac i my

- we pay

plac - 4

- they pay

(

-7-e:Examples:

Ile place

- How much is this? (How
much do I pay?)

Pan Cichocki placi sto
zlotych za mieszkanie.

-

My placimy bardzo duio.

- We pay very much.

Oni plaza. za obiad.

- They are paying for dinner.

Mr.Cichocki is paying one
hundred zlotys for (his)
apartment.

The perfective verb corresponding to placi6 is zaplacit, thus:

Present Tense

Future Tense

7717W imperfective)

TZTTEe perfective)

place
piaci

zaplac2
zaplacl

- I pay
- he, she, it
pays
placim - we pay
piaci
- they pay

I will pay
he, she, it
will pay
zaplacin - we will pay
zaplacl
- they will
pay
-

The Fourth Group (or conjugation)

This group is characterized by the stem vowel -y-. The
personal endings are the same as those of the second and third
groups, i.e.: -g, -zero, -my, -4 for the first and third persons in singular and plural respectively,
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e.g.:

root

(

personal endings

)
ucz

- I study

ucz

- he, she, it studies

ucz y my sig

We study

ucz - 4-4ig

- they study

stem
Examples:

Uczs sic jgzyka polskiego.

- I study the Polish
language.

On uczy sic jgzyka angielskiego.

- He is studying the
English language.

Uczymy sig razem.

- We study together.

Oni ucza sic dobrze.

- They study well.

The perfective verb corresponding to uczy
e.g.:

Present Tense
ToirME imperfective)

Future Tense
T5TTlie perfective)

uczs sic

nauczs sig

-

I study

uczy sic
tyG

sic is nauczy

- he, she, it
studies
uczymy siv - we study

ucz1 sig

- they study

4

4
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sig,

- I will
learn
nauczy sig
- he, she, it
will learn
nauczymy sig - we will
learn
naucz& sig
- they will
learn

LESSON 22 B
Basic Present (or Future) Tense Forms
(Summary)

1st Group

3rd Group

2nd Group

1 pers.
S.

3 pers.
S.
4

4

1 pers.
pl.

I
3 pers.
pl.
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LESSON 22 B
EXPLANATORY NOTES
Mikolaj Kopernik
Kopernik, Mikolaj, (1473-1543) - known better by his
Latin name, Nicolaus Copernicus, is generally considered the
Father of Modern Astronomy. His main work, "De Revolutionibus," in which he presented his idea that the earth revolves
around the sun (heliocentric system), undermined the old belief that the sun revolves around the earth (geocentric system) and gave a sound foundation to modern astronomy.
Kopernik was born in 1473, in Toruil, a city in Northern
Poland on the lower Wisla River, where his father, a wealthy
Krakow merchant, settled about the year 1460. Young Mikolaj,
after finishing Wloclawek Cathedral School, was sent to KrakOw. There he studied for four years under the famous professor of astronomy, Wojciech z Brudzewa. Later Kopernik went
to Italy to study law. The study of law, however, did not dim
his great interest in astronomy. Here, in Bologna, was actually born his idea about the celestial motions.

The story of Kopernik's endeavor to build up the new
order in the science of astronomy is long and interesting.
For a long time, his humble nature hindered him from publishing his work. Finally, urged by younger scientists from
abroad, he gave his consent for the publication of his work.
He died on May 24, 1543, the day on which the first printed
copy of "De Revolutionibus" reached Frombork, the place of
his death.
Recommended Further Reading:

Great Men and Women of Poland, edited by Stephen P. Mizwa,

New YorETTEFMERMIN76771943.
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HOMEWORK ASSIGNMENTS

1.

2.

3.

lel

4.

Auditory

-

a)
b)
c)

Listening to the recorded Dialogue.
Listening to Pattern Drills.
Listening to Questions on Narration.

a)
b)

Dialogue.
Pattern Drills.

a)
b)
c)
d)
e)

Dialogue.
Narration.
Generalizations.
Explanatory Notes.
Area Background, as assigned.

a)
b)

Pattern Drills from tape.
Answer Questions on Narration
from tape.
Use new vocabulary items in
sentences.

Speaking -

Reading -

Writing

-

c)
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VOCABULARY

Dialogue
1. bilet, m.
biletu, gen. s.

- ticket

2. wlainie

-

3. okienko, n.

- window (teller's), small
window, ticket window

4. dalej

-

5. dlugi, diuga, dlugie

- long

6. znalei6, p.
znajdg
znajdzie

- to find

znajdowat, i.
znajdujg
znajduje

just (as adv.)

farther

7. miejsce, n.

- place, spot, seat

8. czas, m.
czasu, gen. s.

- time

9. p6W, p.

- to go

pajdc
pojdzie

10. poczekalnia, f.

-

11. drugi, druga, drugie

- second, another

12. kiasa, f.

- class, classroom

13. wedlug (+ gen.)

- according to (abbr. wg.)

wedlug mojego zegarka

waiting room

- according to my watch

14. zegarek, m.
zegarka, gen. s.

- watch

15. minuta, f.

-

16. zaraz

- right now, right away

102

minute

41

LESSON 22 B

z

17. pali6, i.
palg
pali

- to smotte, to burn

zapali6, p.
zapalg
zapali

- a few, a couple

18. pare (+ gen.)
Dialogue Adjunct
19. kurczak, m.
kurczaka, gen. s.

- chicken

20, kielbasa, f.

- sausage

21, groch, m.
grochu, gen. s.

- pea

22. kapusta, f.

- cabbage

23. kasza, f.

-

24. jgczmienny, jgczmienna,

- barley (as adj.)

grits, groats

Narration

25. u (+ gen.)

- at, at somebody's place,
home, store

26. co dziefi

- every day

Name of Persons
27. !:olankowski

- surname

28. Kopernik, Mikolaj

-

103

Copernicus, Nicolaus,
Polish astronomer
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4.11111b

Alf

it

4*

Mikolaj Kopernik. Painting by Jan Matejko.
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LESSON 23 A
DIALOGUE
Pafistwo Majewscy

A.: Pan Adamski
B.: Pan Bednarski
1.

A.: Co slycha6 u pana?
B.: Dzigkujg, wszystko w pcIz4dku.

2.

A.: Dok4d pan idzie?
B.: Idg do skiepu po papierosy.

3.

A.: Gdzie pan kupuje tyton i papierosy?
B.: Zwykle u Majewskiego.

4.

A.: Mote ja take dzig tam kupig fajkg i
paczkg tytoniu fajkowego.
B.: Zdaje sig, to Majewski ma teraz mocny
angielski tytofi fajkomy.

5.

A.: To dobrze, gdyt lubig ten tyton. A jak
sig czuje teraz pani Majewska?
B.: Dobrze. Pomaga prowadzi6 skiep, ale tylko
rano. To jut nie jest mioda osoba.

6.

A.: 0 tak. Widzg j4 czgsto w kogciele. Ile ona
ma lat?
B.: Nie wiem, ale jeteli syn ma dwadziegcia lat,
to ona mote mie6 czterdziegci.

7.

A.: Syna ich znam tylko z widzenia. A co on robi?
B.: Chodzi na uniwersytet w Warszawie.
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DIALOGUE
her. and Mrs. Majewski

A.: Mr. Adamski
B.: Mr. Bednarski
1.

A.: What's new with you? (How are you today?)
B.: Thank you, everything's fine.

2.

A.: Where are you going?
B.: I'm going to the store for cigarettes.

3.

A.: Where do you buy tobacco and cigarettes?
B.: Usually at Majewski's.

4.

A.: Perhaps today I'll also buy a pipe and a
package of pipe tobacco there.
B.: I think that Majewski has strong English
pipe tobacco now.

5.

A.: That's good, because I like that tobacco.
How does Mrs. Majewski feel now?
B.: Well. She helps to manage the store, but
only in the morning. She is not a young
person anymore.

6.

A.: That's right. I see her often in church.
How old is she?
B.:

7.

I don't know, but if the son is twenty, she
must be close to forty.

A.: I know their son only by sight. What does
he do?
B.: He attends the university in Warsaw.
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DIALOGUE ADJUNCT
1.

A.: Czy ten nowy sklep ma duty wybOr
towaru?

AN Et

B.: 0 tak, mo1na tam dosta6 wiele
rzeczy.
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DIALOGUE ADJUNCT
1.

4

.

A.: Does this new store have a large
selection of merchandise?
B.: Oh, yes. One can get many things
over there.

[

f.

LESSON 23 A

PATTERN DRILLS
Accusative Singular of Nouns
Part I

Repetition Drill

Repeat each utterance.
Frame 1
t.t

To jest list

Pan
Pan
Pan
Pan
Pan
Pan
Pan
Pan
Pan
Pan
Pan
Pan
Pan
Moj
Pan

.

To jest klucz.
To jest telefon_.
To jest pok6j_.
To jest bilet .

To jest zegara_.
To jest tytofi_.

To
To
To
To
To
To
To
To
To
To
To
To

jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest

zadatek_.
adres .
prysznic .
ogrod_.
dom_.
st(5/.
obraz_.
samochod
znaczek 7
chleb
cukie7_.
formularz_.

Majewski ma tytofi_.

Karski ma zadatek_.
Pawlak ma adres_.
Walczak ma prysznic_.
Cichocki ma ogrod_.
Adamski ma dom .

Cichocki ma sal_.
syn ma obraz_.
Droidiewski ma samochod

.

Pan Nowak ma znaczek.
Ekspedient ma chleb .
Ekspedient ma cukie7 .
Urzydniczka ma formurarz_.
Pan Cichocki ma krawat .
Porucznik ma olowek .
Ekspedient ma papier_.
Kelner ma jadlospis_.

To jest krawat.
To jest olowek_.

To jest papier.
To jest jadlospis

Cichocki ma list.
Cichocki ma klucz_.
Cichocki ma telefon_.
Cichocki ma pokki_.
Adamski ma bilet.
Adamski ma zegarek.

.

Frame 2

To jest s61 .
To jest gca .
W tym domu jest elektrycznoi6_.

Pani Adamska ma s61 .
Pani Adamska ma gva_.
Pan Pawlak piaci za elektrycznoi6_.
4
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Frame 3

To
To
To
To
To
To
To
To
To
To
To

jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest

Pan Cichocki ma biurko.

biurko.
162ko.
okno.
gospodarstwo.
mieko.
mieso.
mydlo.
pudelko.
krzeslo.
lustro,
mieszkanie.

Pan
Pan
Pan
Ten
Ten
Ten

Cichocki ma lono.
Cichocki ma okno.
Adamski ma gospodarstwo.
sklep ma mieko.
sklep ma migso.
sklep ma mydlo.

Bolek ma pudelko.
Pan Cichocki ma krzeslo.
Pan Cichocki ma lustro.
Pan Pawlak ma mieszkanie.

Transformational Drill
(Cued responses)

Listen to the statements containing cues and to the questions
following them. Answer these questions using the cues from
the statements. Then compare your responses with those of the
teacher on tape.
Frame 1

To jest list .
Co ma pan Cichocki?

Pan Cichocki ma list_.

To jest list_.
Co czyta pan Cichocki?

Pan Cichocki czyta list_.

To jest list.
Co pisze pan Cichocki?

Pan Cichocki pisze list_.

To jest klucz
Co ma pan Nowak?

Pan Nowak ma klucz_.

To jest telefon .
Co ma pan Cichocki?

Pan Cichocki ma telefon_.

To jest pok6j_.
Co wynajmuje pan Cichocki?
To jest bilet

Pan Cichocki wynajmuje
pokoj_.

.

Co kupuje panAdamski?

Pan Adamski kupuje bilet_.
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TO jest krawat.
Co pokazuje ekspedient?

Ekspedient pokazuje krawat_.

To jest zegarek.
Co sprzedaje ekspedient?

Ekspedient sprzedaje zegarek_.

To jest zadatek.
Co bierze pan Karski?

Pan Karski bierze zadatek_.

To jest formularz.
Co musi wypelni6 pan Cichocki?

Pan Cichocki musi wypelni6
formularz .
OEM

To jest samochod.
Co ma pan Droidiewski?

Pan Droidiewski ma samochod.

To jest obiad .
Co gotuje pani Adamska?

Pani Adamska gotuje obiad.

To jest kotlet_.
Co je teraz pan Cichocki?

Pan Cichocki teraz je kotlet_.

To jest jadlospis_.
Co podaje kelner?

Kelner podaje jadlospis_.

To jest sklep_.
Co prowadzi pan Majewski?

Pan Majewski prowadzi sklep

Frame 2

To jest s61.
Co kupuje pani Adamska?

Pani Adamska kupuje sOl_.

To jest ggA_.
Co sprzedaje pani Adamska?

Pani Adamska sprzedaje ggA_.

W tym domu jest elektryczno66_.
Za co piaci pan Pawlak?

Pan Pawlak piaci za elektryczno66_.

Frame 3

To jest biurko.
Co ma pan Cichocki?
To jest migso.
Co gotuje pani Adamska?

Pan Cichocki ma biurko.
1

Pani Adamska gotuje migso.
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To jest mydlo.
Co bierze ten klient?

Ten klient bierze mydlo.

To jest mleko.
Co pije kot?

Kot pije mleko.

To jest lustro.
Co kupuje pan Cichocki?

Pan Cichocki kupuje lustro.

To jest mieszkanie.
Co wynajmuje pan Pawlak?

Pan Pawlak wynajmuje mieszkanie.

Part II

Repetition Drill

Repeat each utterance.
Frame 1
Tu
Tu
Tu
Tu
Tu
Tu
Tu
Tu
Tu
Tu
Tu
Tu
Tu
Tu
Tu
Tu
Tu
Tu
Tu
Tu
Tu
Tu
Tu
Tu
Tu
Tu

jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest

sieriant.
ekspedient
klient .
mechanik_.
brat .
doktor_.
syn_.
porucznik_.

kapitan.
oficer_.
kapral_.
ioInierz_.
nauczyciel_.
przyjaciel_.
kucharz .
wiaAciciel_.

lekarz.
kolejarz_.
pan Nowak_.
Bola(
ojcieF_.
chlopiec_.
kon
kot:.
indyk_.
pies_.

Tu widzy sierianta.
Tu widzy ekspedienta.
Tu widzy klienta.
Tu widzy mechanika.
Tu widzy brata.
Tu widzy doktora.
Tu widzy syna.
Tu widzy porucznika.
Tu widzy kapitana.
Tu widzy oficera.
Tu widzy kaprala.
Tu widzy iolnierza.
TV widzy nauczyciela.
Tu widzy przyjaciela.
Tu widzy kucharza.
Tu widzy wlaaciciela.
TV widzy lekarza.
Tu widzy kolejarza.
Tu widzy pana Nowaka.
Tu widzy BolEa.
Tu widzy ojca.
Tu widzy chlopca.
Widzy konia.
Widzy kota.
Widzy indyka.
Widzy psa.
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Transformational Drill
(Cued responses)

Listen to the statements containing cues and to the questions
following them. Answer these questions using the cues from the
statements. Then compare your responses with those of the teacher on tape.
Frame 1
"4.3'

/4

ar

Tu jest sieriant .
Kogo pan tu widzi?

TV widzg sierianta.

TV jest ekspedient_.
Kogo pan tu widzi?

TV widzc ekspedienta.

TV jest klient .
Kogo pan tu widzi?

TV widzv kiienta.

TV jest mechanik .
Kogo pan tu widzi?

TV widzy mechanika.

Frame 2
Tu jest doktor_.
Kogo pan zna?
Tu jest pan
t,

Znam doktora.

Walczak_.

Kogo pan znP

Znam pana Walczaka.

Tu jest pan_ Nowak_.
Kogo pan zna?

Znam pana Nowaka.

TV jest nauczyciel_.
Kogo pan zna?

Znam nauczyciela.

Frame 3
'la jest wlaAciciel_.

Na kogo pan czeka?

Czekam na wlaiciciela.

TV jest porucznik .
Na kogo pan czeka7

Czekam na porucznika.
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Tu jest kapitan_.
Na kogo pan czeka?

Czekam na kapitana.

Tu jest lekarz_.
Na kogo pan czeka?

Czekam na lekarza.

Frame 4

Tu jest brat.
Kogo pan chce zapytaC?

Chcv zapyta6 brata.

Tu jest ojciec_.
Kogo pan chce zapytaC?

Chcv zapyta6 ojca.

Tu jest syn_.
Kogo pan chce zapyta6?

Chcv zapytaC syna.

Tu jest chiopiec_.
Kogo pan chce zapytae?

Chc

zapytat chlopca.

Frame 5

Tu jest kucharz.
O kogo pan pyta?

Pytam o kucharza.

Tu jest kolejarz_.
O kogo pan pyta?

Pytam o kolejarza.

Tu jest iolnierz_.
O kogo pan pyta?

Pytam o iolnierza.

Tu jest lekarz_.
O kogo pan pyta?

Pytam o lekarza.

Frame 6

k

Tu jest koh_.
Co ma pan Adamski?

Pan Adamski ma konia.

Tu jest kot_.
Co ma pani Adamska?

Pani Adamska ma kota.

Tu jest indyk_.
Co ma pani Adamska?

Pani Adamska ma indyka.
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Tu jest pies.
Co ma pan Karski?

K.

Pan Karski ma psa.

Part III

Repetition Drill
Repeat each utterance.
Frame 1

Na
Na
Na
Na

biurku
biurku
biurku
biurku

jest
jest
jest
jest

gazeta.
ksiqika.
koperta.
lampa.

Na biurku widzg gazett.
Na biurku widzg
Na biurku widzg kopertl.

jest
jest
jest
jest

kielbasa.
mqka.
kasza.
herb-AA.

Bolek kupuje kielban.
Pani Karska kupuje m44..
Pani Cichocka kupuje kaszl.
Pani Adamska kupuje herbatl.

Na biurku widzg

Frame 2

W
W
W
W

sklepie
sklepie
sklepie
sklepie

Frame 3

To
To
To
To

jest
jest
jest
jest

woda.
kawa.
wodka.
herbata.

Pan
Pan
Pan
Pan

Cichocki
Cichocki
Cichocki
Cichocki

pije
pije
pije
pije

zupa.
kapusta.
kaczka.
kura.

Pan
Pan
Pan
Pan

Nowak
Nowak
Nowak
Nowak

zupl.
kapustl.
kaczkl.
kurl.

kartoflanka.
kielbasa.
szynka.
woda.

Bolek lubi kartoflankl.
Bolek lubi kielbasa.
Bolek lubi szynkl.

wodt.
kawl.
wodkl.
herbati.

Frame 4
To
To
To
To

jest
jest
jest
jest

je
je
je
je

Frame 5

To
To
To
To

jest
jest
jest
jest

Bolek lubi wocit.

117

LESSON 23 A

Frame 6
Tu pracuje 2ona.
Tu pracuje siostra.
Tu pracuje matka.
Tu pracuje corka.

Czekam
Czekam
Czekam
Czekam

na
na
na
na

Proszg
Proszg
Proszg
Proszg

o
o
o
o

ions.
siostrs.
matks.
corks.

Frame 7

To
To
To
To

jest
jest
jest
jest

koszula.
fajka.
paczka.
fotografia.

koszuls.
fajks.
paczks.
fotografiR.

Frame 8

W tym domu jest kuchnia.
Na ulicy Jasnej jest szkola.
Na tej ulicy jest restauracja.
W tym biurze pracuje
urzgdniczka.
Na dole jest kanapa.
W sklepie jest herbata.

Pan Karski ma kuchnis.
Bolek lubi szkols.
Pan Nowak pokazuje restauracjs.
Pan Cichocki zna urzgdniczks.

Ekspedient sprzedaje kanapt.
Klient piaci za herbatt.

Transformational Drill
(Cued responses)

Listen to the statements containing cues and to the questions
following them. Answer these questions using the cues from the
statements. Then compare your responses with those of the teacher on tape.
Frame 1

Na biurku jest gazeta.
Co pan widzi na biurku?

Na biurku widzg gazett.

Na biurku jest ksi4ika.
Co pan widzi na biurku?

Na biurku widzg ksi42ki.

Na biurku jest koperta.
Co pan widzi na biurku?

Na biurku widzg koperts.
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Na biurku jest lampa.
Co pan widzi na biurku?

Na biurku widzc lampl.

Frame 2

W sklepie jest kielbasa.
Co kupuje Bolek?

Bolek kupuje kielbasl.

W sklepie jest m4ka.
Co kupuje pani Karska?

Pani Karska kupuje m4ka.

W sklepie jest kasza.
Co kupuje pani Cichocka?

Pani Cichocka kupuje kaszl.

W sklepie jest herbata.
Co kupuje pani Adamska?

Pani Adamska kupuje herbatl.

Frame 3

To jest woda.
Co pije pan Cichocki?

Pan Cichocki pije wodl.

To jest kawa.
Co pije pan Cichocki?

Pan Cichocki pije kawl.

To jest w6dka.
Co pije pan Cichocki?

Pan Cichocki pije wodkl.

To jest herbata.
Co pije pan Cichocki?

Pan Cichocki pije herbatl.

Frame 4
To jest zupa.
Co je pan Nowak?

Pan Nowak je zupl.

To jest kapusta.
Co je pan Nowak?

Pan Nowak je kapustl.

To jest kaczka.
Co je pan Nowak?

Pan Nowak je kaczkl.

To jest kura.
Co je pan Nowak?

Pan Nowak je kurl.
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Frame 5

To jest kartoflanka.

Co lubi Bolk?

Bolek lubi kartoflankl:

To jest kielbasa.
Co lubi Bolek?

Bolek lubi kielbast.

To jest szynka.
Co lubi Bolek?

Bolek lubi szynkl.

To jest woda.
Co lubi Bolek?

Bolek lubi wads.

Frame 6

Tu pracuje zona.
Na kogo pan czeka?

Czekam na

Tu pracuje siostra.
Na kogo pan czeka?

Czekam na siostrt.

Tu pracuje matka.
Na kogo pan czeka?

Czekam na matkl.

Tu pracuje corka.
Na kogo pan czeka?

Czekam na cOrkl.

Frame 7

To jest koszula.
O co pan prosi?

Proszg o koszull.

To jest fajka.
O co pan prosi?

Proszg o fajkl.

To jest paczka.
O co pan pros!?

Proszg o paczkl.

To jest fotografia.
0 co pan prosi?

Proszg o fotografil.

Frame 8

W tym dome jest kuchnia.
Co ma pan Karski?

Pan Karski ma kuchnil.
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Na ulicy Jasnej jest szkola.
Co lubi Bolek?

Bolek lubi szko/l.

Na tej ulicy jest restauracja.
Co pokazuje pan Nowak?

Pan Nowak pokazuje restauracjl.

W tym biurze pracuje
urzvdniczka.
Kogo zna pan Cichocki?

Pan Cichocki zna urzvdniczkl.

Na dole jest kanapa.
Co sprzedaje ekspedient?

Ekspedient sprzedaje kanapl.

W sklepie jest herbata.
Za co piaci klient?

Klient piaci za herbatl.

Dzig na obiad_ s4 kotlety
z kapust4.
Co jest dzig na obiad_?

Dzig na obiad_ s4 kotlety z
kapust4.

Syn chodzi na uniwersytet_.
Dok4d chodzi syn?

Syn chodzi na uniwersytet_.

Pan Kowalski idzie na stacjI.
Dok4d idzie pan Kowalski?

Pan Kowalski idzie na stacjI.

Frame 9

Pan Bednarski idzie do
sklepu po tytoxi_.

Po co idzie pan Bednarski do
sklepu?

Pan Bednarski idzie do sklepu
po tyton_.

Pani Adamska idzie do
sklepu po m4k1.
Po co idzie pani Adamska do
sklepu?

Pani Adamska idzie do sklepu
po m4k1.

Bolek idzie do sklepu po
mleko.
Po co idzie Bolek do sklepu?

Bolek idzie do sklepu po mleko.

Pan Cichocki idzie do sklepu
po gazetl.
Po co idzie pan Cichocki do
sklepu?

Pan Cichocki idzie do sklepu po

gazed.
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GUIDED CONVERSATION
part I - Questions on Dialogue
(do sklepu)

1. Dokqd idzie pan Bednarski?

2. Po co pan Bednarski idzie do sklepu?

(po tyton i papierosy)
(pan Bednarski)

3. Kto idzie do sklepu po tytorl i papierosy?

4. Gdzie pan Bednarski kupuje zwykle tytoir i papierosy?
(u Majewskiego)

5. U kogo zwykle pan Bednarski kupuje tyton i papierosy?
(u Majewskiego)
6. Co pan Bednarski zwykle kupuje u Majewskiego?
(tytori i papierosy)

7. Co pan Adamski chce kupie dzig u Majewskiego?
(fajkg i paczkg tytoniu fajkowego)
8. Kto chce takie u Majewskiego kupiC dzig fajkg i paczkg ty..
toniu fajkowego? (pan Adamski)

9. Jaki tyton ma teraz Majewski? (mocny angielski tytori fajkowy)
10. Kto ma teraz mocny angielski tytori fajkowy?
11. Kto lubi mocny angielski tytori fajkowy?

(Majewski)

(pan Adamski)

12. Jaki tytori lubi pan Adamski?

(mocny angielski tytoti fajkowy)

13. Jak sig czuje pani Majewska?

(dobrze)

14. Co pomaga robiC pani Majewska?

(prowadzi6 skiep)

15. Kiedy pani Majewska pomaga prowadzi6 skiep?
16. Czy pani Majewska to jest mioda osoba?
juz mioda osoba)

(rano)

(nie, to nie jest

17. Gdzie pan Adamski widzi czgsto paniq Majewskq?
18. Kto widzi czgsto paniq Majewska w kogciele?
19. Ile lat mole miee pani Majewska?

(pan Adamski)

(czterdziegci)

20. Czy paristwo Adamscy znajq dobrze ich syna?
z widzenia)
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21. Kto zna syna tylko z widzenia?
22. Co robi miody Majewski?

(panstwo Adamscy)

(chodzi na uniwersytet)

T

23. Kto chodzi na uniwersytet?

(miody Majewski)

Part II - General Questions
1. Co slychae u pana?

2. Czy w biurze jest wszystko w porzOku?
3. Czy pan kupuje zwykle tytofi, czy papierosy?

4. Jaki tyton duo ludzi kupuje?
5. Co pan pali?

6. Czy fajka kosztuje duio?

7. Dlaczego duo ludzi kupuje angielski tyton fajkowy?
8. Kto panu pomaga uczy6 sic?

fi

9. Co pan robi rano?

10. Kto prowadzi samoch6d, pan czy Zona?
11. Czy pana matka to jest mioda osoba?
12. Co pan robi czcsto w szkole?

13. Gdzie pan mote widziee bardzo duo ludzi?

(w kogciele)

14. Co pan robi, jeieli pan ma duo pienicdzy?
15. Czy pan teraz chodzi na uniwersytet?
Part III

One student asks other students questions based on dialogue.
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Part IV - Directed Dialogue
Proszc zapytaC kolegc,
1.

czy w domu jest wszystko w porzOku.

2.

czy pali papierosy, czy fajkc.

3.

czy czcsto chodzi do skiepu po papierosy.

4.

czy czasami pall fajkc.

5.

jakq fajkc ma.

6.

czy kupuje w skiepie tyton, czy papierosy.

7.

czy on lubi mocny tyton fajkowy.

8.

jaki tytofi fajkowy on kupuje.

9.

czy on lubi angielski tyton fajkowy.

10.

dlaczego on kupuje angielski tytoit fajkowy.

11.

gdzie moina kupiE angielski tyton fajkowy.

12.

jaki tytoit jest mocny.

13.

ile kosztuje paczka tytoniu fajkowego.

14.

ile kosztuje paczka papierosOw.

15.

czy angielski tyton fajkowy kosztuje

duo.
16.

czy jego Iona tei pall.

17.

kto prowadzi sklep, gdzie on kupuje
papierosy.

18.

czy on pall papierosy rano.

19.

czy on dobrze prowadzi samochod.

20.

jak prowadzi samochod jego zona.

21.

kiedy on pomaga koledze uczyC sic.
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Prosz

zapytal kolegy,

22.

czy matka Tony to jest mioda osoba.

23.

gdzie jest czysto duio ludzi.

24.

czy w kogciele takie czcsto jest duio
ludzi.

25.

czy zna kapitana dobrze, czy tylko z
widzenia.

26.

czy moie powiedzie6, ile lat moie mie6
Iona, je2eli m42 ma szegedziesi4t pigs
lat.

27.

ile lat chodzi na uniwersytet.

28.

czy on teraz chodzi na uniwersytet.

29.

gdzie jest uniwersytet w Poisce.

30.

jaki uniwersytet jest w Warszawie.

31.

gdzie moina dosta6 wiele rzeczy.

32.

dlaczego w spoldzielni moina dosta6
wiele rzeczy.

33.

czy on ma ladne rzeczy w domu.

34.

czy jego Iona lubi ladne rzeczy.

35.

czy on wie, gdzie moina dosta6 angielski
tyton.

36.

czy on wie, co moina dostat za sto ziotych w Warszawie.
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NARRATION
P a ri

s.12._goMajewssE

Pan Majewski prowadzi skiep. Skiep jest na ulicy Mickie-

wicza. Ludzie kupuA to chieb, m4kg1 jajka i take rzeczy do
kuchni. Skiep ma tei wyroby tytoniowe. Pan Majewski nie jest

jui miody. Ma on sze6Cdziesi4t pi0 lat. Corka panstwa Majewskich, Basia, pomaga prowadzi6 sklep. Ona ma pivtnaLcie lat i
jest ladna. Teraz Basia siedzi obok ojca i czyta gazetv. Pan
Majewski pisze list do matki. Pani Majewska gotuje obiad. Pari-

stwo Majewscy majq tei syna. Syn chodzi na uniwersytet, gdzie
uczy siv jgzyka polskiego i angielskiego. On zna jui trochc
angielski. Uniwersytet jest niestety daleko od domu pafistwa

Majewskich i on wraca pOino do domu. Obiad je on zwykle o czwartej, a potem uczy sig. Ma on dwadzieAcia lat i jest wysoki. To
jest dobry chiopiec i wszyscy go bardzo lubi4.
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GENERALIZATIONS
Accusative

The accusative (or objective) case is used to indicate
the direct object of a transitive verb. It is also used after
certain prepositions.
Accusative Singular of Nouns
The accusative singular of nouns has three endings: 1. like
nominative, 2 -a, 3. ..1.
The following types of nouns have the accusative singular ending identical with that of the nominative singular:
1.

a;

masculine nouns denoting inanimate things, e.g.:

olowek,

acc.: Tu widzy olowek .

nom.: Tu jest olowek

feminine nouns which end in the nominative singular in a consonant, e.g.: /It,
b.

acc.: Tu widzy gyi_.

nom.: Tu jest gyi_.

neuter nouns (all of them, regardless of their endings in the nominative singular), e.g.: okno,
c.

acc.: Tu widzy okno.

nom.: Tu jest okno.

The following types of nouns have the ending -a in the
accusative singular:
2.

masculine nouns which denote male persons, e.g.:
oficer, and male animals, e.g.: kot,
a.

acc.: Tu widzy oficera.
Tu widzy kota.

nom.: Tu jest oficer_.
Tu jest kot_.

diminutives which end in the nominative singular
in -o, e.g.: Jasio - Johnny, diminutive of Jan - John,
b.

acc.: Tu widzy Jasia.

nom.: Tu jest Jasio.

The following types of nouns have the ending -1 in the
accusative singular:
3.

(Z
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feminine nouns which end in the nominative singular in -a, e.g.: matka,
a.

nom.: Tu jest matka.

acc.: Tu widzv matki.

masculine nouns which end in the nominative singular in -a, e.g.: holeaa,
b.

nom.: Tu jest kolega.

acc.: Tu widzc kolegl.

feminine nouns which end in the nominative singular in -I, e.g.: gospodyni - landlady, hostess,
c.

nom.: Tu jest gospodyni.

acc.: Tu widzc gospodynil.

Exception: The accusative singular form of pani - Mrs.,
lady or "you" when addressing a lady,is panig, e.g.:
nom.: Tu jest pani Nowak. acc.: Tu widzc panil Nowak.
Polish family names which end in the nominative
singular in -o, e.g.: Kogciuszko
d.

nom.: Tu jest Kogciuszko. acc.: Tu widzg Kogciuszkl.
The Use of the Accusative Case'
1.

Accusative as Direct Object of a Transitive Verb

In Polish, the direct object of a transitive verb is
always in the accusative case. It answers the question: kogo? whom, and co? - what, e.g.:
Object

Subject

Pan Adamski ma syna.

Mr. Adamski has a son.

I

PrediCate
(trans.verb)
Q.: Kogo ma pan Adamski?

Whom does Mr. Adamski have?

A.: Syna.

A son.
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2.

Accusative with Prepositions
a.

The preposition na reouires the accusative case:
1.

when used with the verb czeka6 - to wait, e.g.:

Czekam na 2onl, corki i syna.
I'm waiting for (my) wife, Tmy) daughter and (my)
son.
2.

when it marks a goal, direction or movement to-

wards, e.g.:

Syn chodzi na uniwersytet_.
(my) Son attends the university.
3.
when it is used in expressions referring to
the course of meals, e.g.:

Co jest na deser.?
What is Tor dessert?
4.

when it is used in certain idiomatic expres-

sions, e.g.:

Jak panu na
What's your first name?

a

The preposition za requires the accusative case
when it is used in the sense
buying or selling for, e.g.:
b.

Ile pan placi za elektrycznoie ?
How much do you pay for electricity?

The preposition po requires the accusative case
when it is used in the sense of bringing back with one or
fetching, e.g.:
c.

Idg do sklepu
m4k2.
I'm going to the store for flour.
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Accusative Singular of Nouns
(Summary)
a. Tu

1. a. masculine
inanimate nouns
olowek_

widWolowek_.

b. feminine nouns
c. neuter nouns
okno, zwierzi,
mieszkanie,
liceum

.

Tu widzv okno,
zwierzt, mieszkanie i Ticeum.

a. TV widzc oficera.
TV widzc kota.

2. a. masculine
animate noun
(male persons,
male animals)
oficer , kot_

b. TV widzv Jasia.

b. masculine
animate nouns
(diminutives)
Jasio

a. TV widzv matkl.

3. a. feminine nouns
matka

b. Tu widzv kolegt.

b. masculine nouns
kolega
c. feminine nouns
gospodyni"

.

Tu widzv gospodynit.

d. TV widzy KoLciusz-

d. masculine nouns
(family names)
Ko6ciuszko

kl.
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EXPLANATORY NOTES
Adam Mickiewicz
Mickiewicz, Adam (1798-1855), Poland's greatest poet and
spiritual leader, was born in the vicinity of NowogrOdek, a
town in the Grand Duchy of Lithuania, which before the partitions was in union with Poland. He studied Polish literature,
ancient languages and history at the University of Wilno. His
creative work as a poet was influenced by the intellectual as
well as the political events of his time. Under the influence
of romanticism, he became the leader of Polish romanticism and
is considered its actual creator. Raised in the patriotic atmosphere of the resistance against foreign powers occupying
Poland, Mickiewicz expressed in his poetic compositions the
hopes and rebellious thoughts of the oppressed Polish nation.
After the failure of the November Uprising (1830), Mickiewicz joined the Polish emigrants in Paris. Here he wrote his
masterpiece, the Polish epic, "Pan Tadeusz," in which in an enchanting story he presented the true soul of the Polish nation.
The activity of Mickiewicz abroad, however, was not only
limited to the writing of poetry. For a year, he was professor
of Latin language and literature in Lausanne in Switzerland
and later on - professor of Slavonic literature in the College
de France in Paris.

His deep patriotic feelings, however, led him away from
teaching and writing. When news spread about the outbreak of
the revolution in Italy, he went there to organize a Polish Legion in 1848, hoping that the liberation of Italy would lead to
the liberation of Poland. The hope did not materialize.
Mickiewicz returned to France, but only for a short time.
When the Crimean War broke out in 1855, Mickiewicz went to Constantinople to organize another Polish Legion within the Turkish Army. This was the poet's last great deed.
Stricken by cholera, he died in Constantinople on November
26, 1855. The legacy of the creative work of Mickiewicz is enormous. Besides "Pan Tadeusz," he left "Crimean Sonnets," dramas
in verse - "The Ancestors," "Konrad Wallenrod" - and many ballads and poetic tales. It could be said that Mickiewicz introduced Polish literature to world literature.
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Tadeusz Kogciuszko (1746-1817)

General Kogciuszko fought under George Washington in the
American Revolution of 1776. Later, in 1794, he led an insurrection against Russia for the independence of Poland.
Below is his last will; the text is in the original Engfish:

Testament

C

I1

I, Thaddeus Kogciuszko, being just in my departure from
America, do hereby declare and direct that should I make no
other testamentary disposition of my property in the United
States, hereby authorize my friend Thomas Jefferson to employ
the whole thereof in purchasing negroes from among his own as
any others and giving them liberty in my name, in giving them
an education in trades or otherwise, and in having them instructed for their new condition in the duties of morality
which may make them good neighbors, good fathers or mothers,
husbands or wives, and in their duties as citizens, teaching
them to be defenders of their liberty and country and of the
good order of Society and in whatsoever may make them happy
and useful, and I make the said Thomas Jefferson my executor
of this.
T. Kogciuszko

5th day of May, 1798
Recommended Further Reading:

Great Men and Women of Poland, edited by Stephen P. Mizwa,
New York, The MacMillan Co., 1943.
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HOMEWORK ASSIGNMENTS

1.

Auditory b)
c)

Listening to the recorded Dialogue.
Listening to Pattern Drills.
Listening to Questions on Narration.

a)
b)

Dialogue.
Pattern Drills.

a)

Dialogue.
Narration.
Generalizations.
Explanatory Notes.
Area Background, as assigned.

a)

2.

3.

Speaking -

Reading b)
c)
d)
e)

t

4.

Writing a)

b)
c)

Pattern Drill from tape.
Answer Questions on Narration
from tape.
Use new vocabulary items in
sentences.
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VOCABULARY
Dialogue
1. porzqdek, m.
porz4dku, gen. s.

- order, tidiness

2. po

-

acc.)

for

3. tyton, m.
tytoniu, gen. s.

- tobacco

4. takie

- also

5. fajka, f.

-

6. fajkowy, fajkowa fajkowe

- pipe (as adj.)

7. mocny, mocna, mocne

- strong

8. pomagae,
pomagam
pomaga

pom6c, p.
pomogg
pomoie

pipe

- to help

9. prowadzi6, i.
prowadzg
prowadzi

- to manage; to run something,
to lead, to drive (car), to
steer

poprowadziE, p.
poprowadzg
poprowadzi
10. rano

-

11. mlody, mlody, mlode

- young

12. osoba, f.

- person

13. czgsto

- often

14. koici61, m.
koiciola, gen. s.

- church

w ko6ciele

-

in the morning

in the church

15. jeieli

- if

16. z widzenia

-

134
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17. uniwersytet, m.
uniwersytetu, gen. s.

- university

Dialogue Adjunct
18. motna
19. dostak, p.
dostanv
dostanie

- one can, one may
dostawa6, 1.
dostajq
dostaje

- to get

20. wiele (+ gen.)

- many

21. rzecz, f.
rzecz, acc. s.
rzeczy, nom. pl.
rzeczy, acc. pl.

-

thing

Narration
22. jajko, n.

- egg

23. wyrob, m.
wyrobu, gen. s.

- product

24. tytoniowy, tytoniowa,
tytoniowe

- tobacco (as adj.)

25. pictnaicie

-

fifteen

Names of Persons
4

26. Bednarski

- surname

27. Mickiewicz, Adam

- famous Polish poet

3
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LESSON 23 B
DIALOGUE
Na strzelnicy
M.: major
K.: kapral
1.

M.: Co pan teraz robi?
K.: Uczv iolnierzy strzelaC.

2.

M.: Czy iolnierze dobrze strzelaj4?
K.: Dos)/ dobrze, panie majorze.

3.

M.: Tamten iolnierz ile trzyma karabin.

K.: Tak jest, panie majorze. Zaraz to poprawiv.
4.

MI: Jakie s4 to nowt karabiny?
K.: Bardzo dobre. Maj4 bardzo krotk4 lufv,
ale gwietnie strzelaj4.

5.

M.: Jaki nab6j ma ten iolnierz?
K.: Bo jour, kaliber 7,62.

A

I

6.

M.: Czy wszyscy dzig maj4 granaty i bagnety?
K.: Tak jest, panie majorze.

7.

M.: Proszv mi pokaza6 tv maskv przeciwgazow4.
K.: Rozkaz, panie majorze.

sow

A

At

ry
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DIALOGUE
On the rifle rang
M.: major
K.: corporal
1.

M.: What are you doing now?
K.: I am teaching soldiers to shoot.

2.

M.: Do the soldiers shoot well?
K.: Quite well, Sir.

3.

M.: That soldier is holding the rifle wrong.
K.: Yes, Sir. I will correct it right away.

4.

M.: How are the new rifles?
K.: Very good. They have short barrels, but
they shoot excellently.

r-;

5.

M.: What kind of cartridge does this soldier
have?
K.: Ball, caliber 7.62.

-6

6.

M.: Do all soldiers have grenades and bayonets today?
K.: Yes, Sir.

7.

M.: Show me this gas mask, please.
K.: Yes, Sir.

s1
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DIALOGUE ADJUNCT
1.

A.: Gdzie s4 teraz iolnierze?

A,

B.: 2olnierze s4 teraz na strzelnicy.
2.

A.: Z czego strzela ten iolnierz?
B.: Ten iolnierz strzela z karabinu.

3.

A.: Jaka to jest lornetka?
B.: To jest lornetka polowa.

ts

4.

A.: Czy to jest lornetka polowa?
B.: Nie, to jest lornetka teatralna.
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DIALOGUE ADJUNCT
1.

A.: Where are the soldiers now?
B.: The soldiers are now on the rifle range.

2.

A.: What is this soldier shooting?
B.: This soldier is shooting a rifle.

3.

A.: What kind of binoculars are these?
B.: These are field glasses.

4.

A.: Are these field glasses?
B.: No, these are opera glasses.

142

I.J,SSON 23 B

PATTERN DRILLS
Accusative Singular of Adjectives
(accusative contrasted with nominative)
Repetition Drill
Repeat each utterance.
Frame 1

Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten

pokoj jest jasny.
dom jest ladny.
krawat jest czerwony.
naboj jest bojowv.
pokoj jest umeblowany.
list jest dlugi.
dom jest niski.
karabin jest krOtki.
dom jest wysoki.
bagnet jest diugi.

Mam
Mam
Mam
Ten
Pan
Pan
Moj
Ten
Pan
Ten

jasny pok6j.
ladny dom.
czerwony krawat.
-2olnierz ma bojowy nab6j.
Karski ma umeblowany pok6j.
Nowak ma diugi list.
syn ma niski dom.
iolnierz ma krOtki karabin.
Adamski ma wysoki dom.
iolnierz ma diugi bagnet.

Frame 2

Ten mechanik jest dobry.
Ten Zolnierz jest mlody.
Ten nauczyciel jest lysy.

Bolek zna dobrao mechanika.
Kapral uczy mloduo iolnierza.
Pan Karski zna lysego nauczyciela.

Ten kucharz jest gruby.

Pan Cichocki zna grubs ku-

Ten sieriant jest start.

charza.
Zolnierze lubig tego starego
sierianta.

Ten oficer jest wysoki.
Ten kapral jest niski.

Znam tego wysoki= oficera.
Czekam na tego niskisao kaprala.

Ten kapitan jest wysoki.
Ten major jest niski.
Ten lekarz jest wysoki.
Ten
Ten
Ten
Ten

kot jest czarny.
kon jest mlody.
pies jest start.
indyk jest duty.

Znam tego wysokiego kapitana.
Lubig tego niskisaa majora.
Tu widzg tego wysokiego lekarza.
Bolek ma czarnego, kota.

Pan Adamski maiarodego konia.
Pan Karski ma stare o psa,
Pani Adamska ma duisaa indyka.
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Frame 3

Ta
Ta
To
To
To
To
To
Ta
Ta
Ta

koszula jest biala.
luf a jest kr6tka.
jest maska przeciwgazowa.
jest lornetka polowa.
jest lornetka teatralna.
jest duia strzelnica.
jest dobra fajka.
poczekalnia jest mala.
kielbasa jest gor4ca.
kasza jest jgczmienna.

Tu
Tu
Tu
Tu
Tu
Tu
Tu
Tu
Tu
Tu

widzg
widzg
widzg
widzg
widzg
widzg
widzg
widzg
widzg
widzg

bill koszulg.
krotka lufg.
maskg przeciwgazowa.
lornetkg polowa.
lornetkg teatralna.
duia strzelnicg.
dobra fajkg.
mall poczekalnig.
gor4ca kielbasg.
kaszg jgczmiennl.

Frame 4

Moje mydlo jest dobre.
To dzialo jest duie.
To pudelko jest male.
To jest polskie wojsko.
To jest gor4ce mleko.
To biuro jest duie.
To dziecko jest ladne.
To krzeslo jest nowe.
To mieszkanie jest umeblowane.
To lustro jest stare.

Mam dobre mydlo.
Tu widzg duie dzialo.
Ten chlopiec ma male pudelko.
Tu widzg polskie wojsko.
Kot pije gor4ce mleko.
Pan Nowak ma duie biuro.
Pani Nowak ma ladne dziecko.
Pan Cichocki ma nowe krzeslo.
Pan Karski-ma umeblowane mieszkanie.
Jego zona ma stare lustro.

Transformational Drill
Part I

"Yes" questions Drill combined with Cued Response Drill

Listen to the first question and give a "yes" answer. Remember your answer because the second question will be based on
it. Answer it.
Compare your responses with those of the
teacher on tape. When answering, don't hesitate, be quick
and fluent.
Frame 1

Czy ten pok6j jest jasny?
Jaki pok6j ma pan Cichocki?

Tak, ten pok6j jest jasny.
Pan Cichocki ma jasnE pok6j.

Czy ten karabin jest nowy?

Tak, ten karabin jest nowt.
Ten iolnierz ma nowt karabin.

Jaki karabin ma ten .1.olnierz?
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Czy ten nabOj jest bojow1?
Jaki nabOj ma ten 2oinierz?

Tak, ten naboj jest bojowx.
Ten ioInierz ma nabOj bojowy.

Czy ten obraz jest ladnz?
Jaki obraz ma pan Karski?

Tak, ten obraz jest ladny.

Czy to jest angielski krawat?
Jaki krawat ma pan Nowak?

Tak, to jest angielski krawat.
Pan Nowak ma angielski krawat.

Czy to jest jczyk poiski?
Jaki kzyk zna pan Smith?

Tak, to jest kzyk poiski.
Pan Smith zna kzyk polski.

Czy to jest polski cukier?
Jaki cukier sprzedaje ekspedient?

Tak, to jest polski cukier.
Ekspedient sprzedaje polski
cukier.

Czy ten papier jest niebieski?
Jaki papier kupuje pan Cichocki?

Tak, ten papier jest niebieski.

Pan Karski ma 1..4dnE obraz.

Pan Cichocki kupuje niebieski
papier.

Frame 2

Czy ten mechanik jest dobr1?
Jakiego mechanika zna Adamski?

Tak, ten mechanik jest dobr1.
Adamski zna dobrego mechanika.

Czy to jest polski Zolnierz?
Jakiego ioInierza uczy kap-

Tak, to jest polski zolnierz.

ral?

rza.

Czy ten nauczyciel jest lysy?
Jakiego nauczyciela ma Bolek?

Tak, ten nauczyciel jest lysy.
Bolek ma lysegla nauczyciela.

Czy ten ekspedient jest niski?
Jakiego ekspedienta pan tu
widzi?

Tak, ten ekspedient jest niski.
Tu widzg niskiego ekspedienta.

Czy to jest angielski kucharz?
Jakiego kucharza pan zna?

Tak, to jest angielski kucharz.
Znam angielskiego kucharza.

Czy ten kucharz jest grub?
Jakieo kucharza pan widzi
na tej fotografii?

Tak, ten kucharz jest gruby.
Na tej fotografii widzc grubego
kucharza.

Czy to jest znajomy lekarz?
Jakiego lekarza pan tu widzi?

Tak, to jest znajomE lekarz.
Tu widzc znajomego lekarza.

Kapral uczy polskim zolnie-

145

LESSON 23 B
Czy to jest bogaty, czlowiek?
Jakisaa czlowieka pan zna?

Tak, to jest bogaty czlowiek.
Znam bogatego czlowieka.

Frame 3

Czy ta lufa jest krotka?
Jak4 lufg maj4 nowe karabiny?

Tak, ta luf a jest krOtka.
Nowe karabiny maj4 krOtki lufg.

Czy to jest maska przeciwgazowa?
Jak4 maskg ma ten iolnierz?

Tak, to jest maska przeciwgazowa.Ten iolnierz ma maskg przeciwgazowa.

Czy to jest lornetka polowa?
Jaka lorketkg ma ten oficer?

Tak, to jest lornetka polowa.
Tan oficer ma lornetkg polowa.

Czy to jest lornetka tea-

Tak, to jest lornetka teatralna.
Ta pani ma lornetkg teatralni.

ra1na?

Jaka lornetkg ma ta pani?
Czy ta koszuli jest biala?
Jaka koszulg kupuje ten
klient?

Tak, ta koszula jest biala.
Ten klient kupuje biala koszu-

Czy ta m4ka jest dobra?
Jaka m4kg sprzedaje ekspedient?

Tak, ta m4ka jest dobra.
Ekspedient sprzedaje dobra

Czy ta ggA jest biala?
Jaka ggL ma pani Adamska?

Tak, ta ggi jest biala.
Pani Adamska ma biala gg6.

Czy ta kobieta jest niska?
Jaka kobietg pan widzi na
tej fotografii?

Tak, ta kobieta jest niska.
Na tej fotografii widzg niska
kobietg.

AA

lg.

m4 kg.

Frame 4

Czy to biurko jest male?
Jakie biurko ma pan Cichocki?

Tak, to biurko jest male.
Pan Cichocki ma male biurko.

Czy to krzeslo jest niskie?
Jakie krzeslo ma to dziecko?

Tak, to krzeslo jest niskie.
To dziecko ma niskie krzeslo.

Czy to dzialo Jest duke ?
Jakie dzialo pokazuje major?

Tak, to dzialo jest dute.
Major pokazuje duke dzialo.
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Tak, to mieszkanie jest umeblowune.

Czy to mieszkanie jest umeblowane?
Jakie mieszkanie ma pan Cichocki?

Pan Cichocki ma umebloigrane
mieszkanie.

Czy to mieko jest gorgce?
Jakie mieko lubi ten kot?

Tak, to mieko jest gorqce.
Ten kot lubi gor4ce mleko.

Czy to mydlo jest zielone?
Jakie mydlo ma ten lekarz?

Tak, to mydlo jest zielone.
Ten lekarz ma zielone myao.

Czy to micso jest dobre?
Jakie miso kupuje pant Karska?

Tak, to miso jest dobre.
Pani Karska kupuje dobre miso.

Czy to gospodarstwo jest male?
Jakie gospodarstwo ma pan
Adamski?

Tak, to gospodarstwo jest male.
Pan Adamski ma male gospodarstwo.

Part II

Cued ResEonse Drill (at random)
Listen to the cue and then to the questions. Answer the questions using the cue in the proper form. Compare your responses
with those of the teacher on tape.
Frame 1

umeblowane mieszkanie
Jakie mieszkanie wynajmuje pan Pawlak?
Pan Pawlak wynajmuje umeblowane mieszkanie.
Kto wynajmuje umeblowane mieszkanie?
Pan Pawlak wynajmuje umeblowane mieszkanie.
Co wynajmuje pan Pawlak?
Pan Pawlak wynajmuje umeblowane mieszkanie.
Frame 2

kotlet wieprzowy
Jaki kotlet je pan Cichocki?
Pan Cichocki je kotlet wieprzowy.
Kto je kotlet wieprzowy?
Pan Cichocki je kotlet wieprzowy.
Co je pan Cichocki?
Pan Cichocki je kotlet wieprzowy.
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Frame 3

czarna kawa
,aka. kawc pije pan Cichocki?

Pan Cichocki pije czarn4 kaw.
Kto pije czarn4 kawv?
Pan Cichocki pije czarn4 kawc.
Co pije pan Cichocki?
Pan Cichocki pije czarn4 kawv.
Frame 4

dobra zupa
podaje kelner?
Kelner podaje dobr4 zupv.

Jaka. zup

Kto podaje dobr4 zuW
Kelner podaje dobr4 zucT.
Co podaje kelner?
Kelner podaje dobr4 zuln.
Frame 5

miody iolnierz

Jakiego zolnierza uczy kapral strzela6?
Kapral uczy strzelaC miodego iolnierza.
Kto uczy strzelat mIndegn r)l-n-ipr72?
Kapral uczy strzelaC miodego zolnierza.
liaa2 uczy kapral strzelaa?
Kapral uczy strzela6 miodego zolnierza.
Frame 6

maska przeciwgazowa
Jak, maskv pokazuje kapral?
Kapral pokazuje masks przeciwgazowq.
Kto pokazuje maskv przeciwgazow4?
Kapral pokazuje maskg przeciwgazowq.
Co pokazuje kapral?
Kapral pokazuje maskv przeciwgazow4.
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Frame 7

angielski tyton

Jaki tyton lubi pan Adamski?
Pan Adamski lubi .angielski tyton.
Kto lubi angielski tyt&h?
Pan Adamski lubi angielski tytoh.
Co lubi pan Adamski?
Pan Adamski lubi angielski tytori.
Frame 8

poiski oficer

Jakiego oficera zna pan Pawlak?
Pan Pawlak zna polskieg2 oficera.
Kto zna polskiego oficera?
Pan Pawlak zna polskiego oficera.
Logo zna pan Pawlak?
Pan Pawlak zna polskiego oficera.
Flame 9

nowy krawat

Jaki krawat kupuje pan Cichocki?
Pan Cichocki kupuje nowy krawat.
Kto kupuje nowy krawat?
Pan Cichocki kupuje nowy krawat.
Co kupuje panUTEhocki?
Pan Cichocki kupuje nowy krawat.
Frame 10
dobry lekarz

Jakiego lekarza ma pan Kowalski?
Pan Kowalski ma dobrego lekarza.
Kto ma dobrego lekarza?
Pan Kowalski ma dobrego lekarza.
Kogo ma pan Kowalski?
Pan Kowalski ma dobrego lekarza.
t V/

1*

6.
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GUIDED CONVERSATION
Part I

Questions on Dialogue

1. Co robi kapral?

(uczy 2olnierzy strzela6)

2. Kogo kapral uczy strzela6?

(2olnierzy)

3. Czy iolnierze dobrze strzelaj4?

4. Jak 2olnierze strzelaj4?

(tak, dosy6 dobrze)

(dosy6 dobrze)

5. Kto strzela dosy6 dobrze?

(2olnierze)

6. Kto chce wiedzie6 czy iolnierze dobrze strzelajq?
7. 0 co major pyta kaprala?

(czy iolnierze dobrze strzelaj4)

8. Co trzyma ile tamten kolnierz?
9. Kto ile trzyma karabin?

(karabin)

(tamten 2olnierz)

10. Jak trzyma karabin tamten zolnierz?

11. Kto med,

(major)

(ile)

tamten 2olnierz trzyma ile karabin?

(major)
4*

12. Co zrobi zaraz kapral?

(poprawi to)

13. Jakie sq te nowe karabiny?

(bardzo dobre)

14. Jak4 luf g ma j4 te nowe karabiny?

15. Co ma krotk4 lufg?

(te nowe karabiny)

16. Jak strzelaj4 to nowe karabiny?
--1

(krotk4)

17. Jaki nab6j ma 2olnierz?

(bojowy, kaliber 7,62)

18. Jaki kaliber ma nab6j bojowy?
19. Co ma j4 dzig wszyscy irinierze?

20, Kto ma dzig granaty i bagnety?
21. Co musi pokaza6 kapral?

(gwietnie)

(7,62)

(granaty i bagnety)
(2olnierze)

(maskg przeciwgazow4)

22. Jak4 maskg musi pokaza6 kapral?
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23. Kto chce widziee maskc przeciwgazowq?
24. Co mowi kapral?

(major)

(rozkaz, panie majorze)

Part II - General Questions

1. Kto uczy iolnierzy strz ia6?
2. Gdzie podoficerowie uczq iolnierzy strzela6?
3. Jak pan strzela z karabinu?
4. Czy pana koledzy strzelaj4 dobrze z karabinu?
5. Kiedy iolnierz strzela ile z karabinu?

6. Co musi zrobi6 podoficer, jeieli 2olnierz ile trzyma
karabin?
7. Jak sic nazywa ten kolega, a jak sic nazywa tamten?
8. Jakq luf'c mole mie6 karabin?

9. Co musi mie6 Zolnierz, je2eli chce strzela6 z karabinu?
10. Jakie naboje maj4 zwykle iolnierze?

11. Czy pan zna kaliber karabinu, ktory pan ma?
12. Co majq zwykle 2olnierze oprocz karabinu?

13. Czy baguet, kt6ry pan ma, jest krOtki czy diugi?
14. Czy Zolnierze dzig muszq mie6 maski przeciwgazowe?
15. Co iolnierz czcsto musi m6wi6?
Part III

One student asks other students questions based on dialogue.
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Part IV - Directed Dialogue
Proszv zapytaC kolegg,
1.

co on teraz robi.

2.

kto go uczy jvzyka polskiego.

3.

co robi nauczyciel w szkole.

4.

czego ucz4 nauczyciele w szkole jvzykOw.

5.

kto go uczy strzela6.

6.

czy wszyscy podoficerowie dobrze ucz4
strzela6.
.

7.

kto musi duio wiedzie6 o wojsku.

8.

czy on dobrze strzela.

9.

gdzie on zwykle strzela.

10.

czy on zna majora Nowaka.

11.

czy on wie, gdzie major Nowak mieszka.

12.

czy on wie, ile lat ma tamten kolega.

13.

czy iolnierz mole dobrze strzela6, kiedy ile trzyma karabin._

14.

kto uczy 2olnierzy, jak trzyma

15.

co robi podoficer, jeteli iolnierz ile
trzyma karabin.

16.

co musi robi6 nauczyciel w klasie.

17.

czy on wie jaki kaliber maj4 nowe naboje bojowe.

18.

czy on wie duio o wojsku.

19.

czy wszyscy iolnierze maj4 granaty.

20.

czy on wie, co to jest granat.

152

karabin.

14Alk

LESSON 23 B

Proszg zapyta6 koleg,
21.

czy on ma karabin i bagnet.

22.

czy wszyscy ./olnierze maj4 bagnety.

23.

jak4 lufv ma karabin, kt6ry on ma.

24.

czy bagnet jest krotki, czy diugi.

25.

czy on ma mask

26.

jak4 mask

27.

czy on wie, czy wszyscy iolnierze maj4
maski przeciwgazowe.

28.

co me:owl zwykle poiski iolnierz, kiedy
dostaje rozkaz.

29.

kto zwykle dostaje rozkazy.

30.

z czego zwykle iolnierze strzelaj4 na
strzelnicy.

31.

jak4 lornetkv moina kupi6 w skiepie.

32.

jakie lornetki maj4 oficerowie.

33.

czy tylko oficerowie maj4 lornetki.

34.

jakie lornetki maj4 czgsto panie.

35.

czy on wie, ile kosztuje nowa lornetka
teatraina.

1

1

prZeciwgazow4.

maj4 zolnierze.

1

II
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NARRATION
Na strzelnicy
Kapral Zdzislaw Zawadzki uczy Aolnierzy strzela6.
dzieri jest on na strzelnicy.

2olnierz musi umie

Co

Tu uczy tolnierzy wielu rzeczy.

nie tylko trzyma6 karabin i dobrze strze4

la6, ale tet musi zna6 karabin, naboje, granaty, a take dziala i ich kaliber.

Zawadzki umie uczy

i jego tolnierze nie

tylko wiedz4 dosy6 duto, ale tet imdetnie strzelaj4.

Major Kapusta, ktory czgsto jest na strzelnicy, nie musi
poprawia6 zolnierzy Zdzislawa.
prala.

Bardzo on tet lubi miodego ka-

Zdzislaw wigc mote czgsto odwiedza6 rodzicow.

Rodzice

Zdzislawa mieszkaj4 pod Warszaw4, gdzie maj4 gospodarstwo.
Mieszkaj4 oni niedaleko od rodziny majora Kapusty.

Major ma

samochod i kiedy jedzie do rodziny bierze czgsto Zdzislawa.
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GENERALlt:ATIONS

AccusativeSimulaEof_Ljectives
The accusative singular of adjectives has three endings:
1. like nominative, 2. -ego, 3. -a.

1. The accusative singular ending of adjectives qualifying
a. masculine nouns denoting inaminate things, and
b. all neuter nouns
is the same as the nominative singular ending, i.e.: -1/-i for
masculine nouns and -e for neuter nouns respectively,
Ir

e.g.: a. masculine, inanimate nouns
acc.: Mam jasnE pok6j.
Mam niski dom.

nom.: Ten pok6j jest jasny.
Ten dom jest niski.
b. neuter nouns

acc.: Mam male biurko.
Mam niskie krzeslo.

nom.: To biurko jest male.
To krzeslo jest niskie.

2. The accusative singular ending of adjectives qualifying
masculine nouns denoting male persons and male animals is -Area,
e.g.:

nom.: Ten 2olnierz jest mlodE.
Ten 2olnierz jest wysoki.
Ten kot jest czarnE.

acc.: Tu widzv miodego iolnierza.
Tu widzv wysokisgo
2olnierza.
Tu widzv czarnego kota.

3. The accusative singular ending of adjectives qualifying all
feminine nouns is -a,
e.g.:

acc.: Tu widzv biali ko-

nom.: Ta koszula jest biala.

szulv.
Tu widzv biala gvg.

Ta gvg jest biala.
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Accusative Singular of ten, ta, to
The accusative singular forms of ten, ta, to are:

1. ten for masculine nouns denoting inaminate things (accusative rorm is identical with that of the nominative),
e .g.:

nom.: Ten formularz jest nowy.

acc.: Ja jui mam ten formularz.

2. tego for male persons and male animals,
e .g.:

4

acc.: Znam tego mlodego 201nierza.

nom.: Ten tolnierz jest miody.

Lubig Imo czarnego

Ten kot jest czarny.

kot a.

a

3. a or a for feminine nouns (II - in written and spoken
language,

in spoken only),

e.g.:

nom.: Ta koszula jest zielona.

acc.: Lubig

zielon4 ko-

szulg.
or:

Lubig a zielon4 koszulg.

4. to for neuter nouns (accusative :Is like nominative),
e .g.:

acc.: Lubig to dziecko.

nom.: To dziecko jest ladne.
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Accusative Singular of lahi

'aka, jakie

The accusative singular endings of jaki, jaka,.jakie
are those of regular adjectives, i.e.:
-i for masculine inanimate nouns (acc. like nom.),

-ego for masculine animate nouns (male persons and male
animals),
+14

-a for feminine nouns,
it a

-e for neuter nouns,
e.g.:

masculine - inanimate
acc.: Jaki dom ma pan
Adamski?

nom.: Jaki jest ten dom?

masculine - animate (male persons and male animals)
acc.: Jakiego mechanika
pan zna?
Jaki mo konia ma
pan Adamski?

nom.: Jaki jest ten mechanik?
Jaki jest ten kiwi?

feminine
acc.: Jak& koszulg ma pan
Adamski?

nom.: Jaka jest to koszula?
neuter

nom.: Jakie jest to dziecko?

acc.: Jakie dziecko ma
pan Karski?

,
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Accusative Singular of Adjectives
(Summary)

Nominative

Accusative

Masculine Gender
*

Ten pokki jest
jasnE.
Ten mechanik jest
dobrE.
Ten kot jest
czarnE.

Mam jasnE pok6j.

Mam niski dom.

Ten dom jest niski.
Ten oficer jest
wysoki.

Bolek zna dobrego
mechanika.
Bolek zna wysokiego oficera.
Bolek ma czarn2E2
kota.

Feminine Gender
Ta koszula jest
biala.
Ta geg jest
biala.

Tu widzq
koszulg.
Tu widze bial&
gc6.
Tu widze niskl
kobietg.

Ta Obieta jest
niska.

Neuter Gender
To biurko jest
male.
To krzeslo jest
niskie.

Mam male biurko.

Mam niskie krzeslo.
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EXPLANATORY NOTES
Grade Insignia
General. Insignia of grade in the Polish Army are displayed on the headgear (i.e., service cap and garrison cap),
the coat collar, shoulder loops, and, for marshals and general officers, on the sleeves of the coat and overcoat.

Officers. Service cap bands of marshals and general officers are ornamented with a wide scrolled silver braid and silver stars or crossed batons. Other officers display narrow
silver braid and silver stars. When officers wear the garrison cap, grade insignia are worn on the left side of the cap.
The manner of indicating grade on the service cap is as follows:

Marshal

1 broad stripe of scrolled silver braid
and 2 crossed batons.

Lieutenant
General

Similar braid and 3 stars.

Major
General

As above, with 2 stars.

Brigadier
General

As above, with 1 stat.

Colonel

2 narrow stripes of silver braid around
upper edge of band, and 3 stars.

Lieutenant
Colonel

As above, with 2 stars.

Major

As abov-, with 1 star.

Captain

1 narrow stripe of silver braid around
upper edge of band, and 4 stars.

Lieutenant

As above, with 3 stars.

agl
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Devices denoting branch of service are worn on the collar
tabs of field-service uniforms. On the dress uniforms, marshals and general officers are distinguished by a scrolled silver braid in the form of a "V" and by a silver eagle device on
the collar tabs. Field and company-grade officers wear similar
braid but without device. The maL.ler of indicating grade on

c,
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shoulder loops is shown in figure 1. Marshals and general officers wear a silver scroll on the upper part of both sleeve
cuffs.
Enlisted men. Grade for enlisted men is denoted on headgear and shoulder loops. Insignia in both cases consist of
silver chevrons or bars as follows:

Master Sergeant

2 chevrons

Sergeant 1st Class

1 chevron

Sergeant

3 bars

Corporal

2 bars

Private 1st Class

1 bar

On the collar tabs of the dress coat, career NCC's are
designated by a scrolled silver braid in the form of a "V",
similar to that worn by field and company-grade officers.
Recommended Further Reading:

Department of the Army Pamphlet No. 30-50-2, Handbook on the
Satellite Armies, Headquarters, Department of the Army,
Washington 25, D.C., 1960, p.147.
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1

April 1960

OFFICERS

MARSHAL

LIEUTENANT GENERAL

MAJOR GENERAL

COLONEL

LIEUTENANT COLONEL

MAJOR

LIEUTENANT

JUNIOR LIEUTENANT

BRIGADIr.. GENERAL

CAPTAIN

ENSIGN

ENLISTED MEN

I

MASTER SERGEANT

SERGEANT 1st CLJ:S

CORPORAL

SERGEANT

Grade of ensign was abolished during 1958. Remaining company grades will reportedly be indicated by one less
star than shown, but introduction of this change has been delayed indefinitely.

Figure 1.

Polish Insignia of Grade.
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PRIVATE
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HOMEWORK ASSIGNMENTS
1.

2.

Auditory

Speaking

a)
b)
c)

Listening to the recorded Dialogue.
Listening to Pattern Drills.
Listening to Questions on Narration.

a)

Dialogue.
Pattern Drills.

-

b)
3.

Reading a)

b)
c)
d)
e)

4.

Writing

Dialogue.
Narration.
Generalizations.
Explanatory Notes.
Area Background, as assigned.

-

a)
b)

c)

Pattern Drill from tape.
Answer Questions on Narration
from tape.
Use new vocabulary items in
sentences.
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VOCABULARY

Dialogue
1. uczye, i.
uczg
uczy

- to teach

nauczye, p.
nauczy
nauczy

2. strzelae, 1.
strzelam
strzela

- to shoot

strzelie, p.
strzel
strzeli

3. dosye

- quite, enough

4. major, m.
majora, gen. s.

- major

5. tamten, tamta, tamte

- that one

6.

- wrong

7. trzymae, i.
trzymam
trzyma

- to keep, to hold

potrzymae, p.
potrzymam
potrzyma

rifle

8. karabin, m.
karabinu, gen. s.

-

9. poprawiae, i.
poprawiam
poprawia

- to improve, to correct

poprawiC, p.
poprawic
poprawi

10. krotki, kratka, krotkie

- short

11. lufa, f.

- barrel (gun)

12. nabOj, m.
naboju, gen. s.

-

13. bojowy, bojowa, bojowe

- ball (as adj.);
combat (as adj.)

14. kaliber, m.
kalibru, gen. s.

- caliber
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grenade

15. granat, m.
granatu, gen. s.

-

16. bagnet, m.
bagnetu, gen. s.

- bayonet

17. maska przeciwgazowa

- gas mask

maska, f.

- mask

przeciwgazowy, przeciwgazowa, przeciwgazowe

-

antigas

- yes, sir;

18. rozkaz, m.
rozkazu, gen. s.

order

Dialogue llinct
19. strzelnica, f.

-

rifle range

- on the rifle range

na strzelnicy
20. z czego

-

from what

21. lornetka, f.

-

(opera or field) glasses

22. polowy, polowa, polowe

-

field (as adj.)

23. teatralny, teatralna,
teatralne

-

theatrical; opera (as adj.)

Narration
24. dzialo, n.

- cannon, gun, artillery
piece

25. odwiedzah, i.

- to visit (a person only)

odwiedz am

odwiedza
odwiedzi6, p.
odwiedzy
odwiedzi
- parents

26. rodzice, pl.

t
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Names of Persons
73, at

27. Zawadzki

-

family name

28. Kapusta

-

family name

*
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L
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r tO
A

ai

ADAM AlICKIEW1CZ

(From a charcoal sketch done posthumously on the basis of known
likenesses, by L. Horowitz in Warsaw, 1873)
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LESSON 24 A

DIALOGUE
Wyjazd na rakacje
A.: Pan Adamski
K.: Pan Kowalski
1.

A.: Dzien dobry. Co nowego slychat u pana?
Proszc siada6.
K .: Dziekujv. Niestety nie mam czasu, bo
wyjeidi am.

2.

A.: Dok4d pan jedzie?
K .: Jedziemy na wczasy.

3.

A.: Nad morze, czy w gory?

K.: W gory, bo Iona bardzo lubi lasy i gory.
A.: Czy dzieci panstwa tez jad4?
K.: Tak, na cale wakacje.

I

5.

A.: Czym mogg panu sluiy6?

K.: Slyszalem, ie pan ma mapy gor na poludnie
od Krakowa.
6.

A.: Proszv bardzo. Tu s4 to mapy. Kiedy
panstwo wyjeidiaje
K.: W poludnie.

7.

A.: To pan naprawdg nie ma duio czasu.
K .: Do widzenia.
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DIALOGUE
Leaving for a Vacation

A.: Mr. Adamski
K.: Mr. Kowalski
1.

A.: Good morning. What's new with you?
Please sit down.
-I,

K.: Thank you. Unfortunately, I do not have
time, because I am leaving.
2.

A.: Where are you going?
K.: We are going on vacation.

3.

A.: To the sea, or to the mountains?
K.: To the mountains, because my wife likes
woods and mountains.
I.6 4

4.

A.: Are your children going with you also?
K.: Yes, for the entire vacation.

5.

A.: What can I do for you?

leir
Nix

K.: I heard that you have maps of the mountains south of Krakow.

WM??

AN 11

A

6.

A.: You're welcome to them. Here they are.
When are you leaving?
K.: At noon.

7.

A.: Then you really don't have time.
K.: Good-bye.

170

LESSON 24 A

4

IA

DIALOGUE ADJUNCT

V
4

A.: Dok4d pan sieriant jedzie na urlop?
B.: Lubig rzeki, udgc nad Wislg, a mote nad
Odrg.

AR
1

/
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LESSON 24 A
PATTERN DRILLS
Accusative Plural of Nouns
Repetition Drill

Listen to and repeat the following sentences:
Frame 1
Tu
Tu
Tu
Tu
Tu
Tu
Tu
Tu
Tu
Tu
Tu
Tu
Tu
Tu
Tu
Tu
Tu
Tu

S4
S4
S4
S4
S4
S4
S4
S4
S4
S4
S4
S4
S4
S4
S4
S4
S4
S4

koty.
psx.
stoiX.
sklepx.
list .
telefonE
kotletE.
krawatE.
don..
papierE.
papierosE.
wlosE.
obrazE
ogrodx.
samochodE.
koLciolE.

sq
sq
sq
s4
s4
s4
s4
s4
s4

siotrE
gazetE.
kanapx.
krowE.
szkolE.

Tu
Tu
Tu
Tu
Tu
Tu
Tu
Tu
Tu
Tu
Tu
Tu
Tu
Tu
Tu
Tu
Tu
Tu

1 ash.

gabinetE.

lampx.
AcianE.
gorE.

man.

widzg
widzg
widzg
widzg
widzg
widzg
widzg
widzg
widzg
widzg
widzg
widzg
widzg
widzg
widzg
widzg
widzg
widzg

kotE.
psE.
stolE.
sklepX.
telefonE.
kotletE.
krawatE.
don..
papierE.
papie rosy.

wlosE.
obrazE.
ogrodE.
samochodE.
koiciolE.

gabinetE.

widzg
widzg
widzg
widzg
widzg
widzg
widzg
widzg
widzg

siostrE.
gazetE.
kanapX.
krowE.
szkolE.
lampE.
Acianx.
wirx.

widzg
widzg
widzg
widzg

indyki.
olowki.
kieliszki.
znaczki.

man.

Frame 2
Tu
Tu
Tu
Tu

sq
sq
sq
sq

indyki.
olowki.
kieliszki.
znaczki.

Tu
Tu
Tu
Tu
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LESSON 24 A
s4
s4
s4
s4
s4
s4

kapitanowie.
synowie.
ojcowie.
panowie Pawlakowie.
panowie Nowakowle.
pafistwo Pawlakowie.

jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest

Tu
Tu
Tu
Tu
Tu
Tu

widzg
widzg
widzg
widzg
widzg
widzg

kapitanow.
synow.
ojcow.
pan3W Pawlakow.

panN Nowakow.
panstwa Pay/LA6w.

porucznik_.

Tu widzg porucznik w.

major.

11(1

doktor .
pacjent_.
klient .
ekspedient_.

sieriant.
chlopiec_.
kolega.

Tu
Tu
Tu
Tu
Tu
Tu
Tu

widzg
widzg
widzg
widzg
widzg
widzg
widzg
widzg

majorOw.
dokto75w.
pacjenfnw.
klientow.

Tu
Tu
Tu
Tu

widzg
widzg
widzg
widzg

iolnierzE.
kucharzE.
lekarzE.
kolejarzE.

ekspednntOw.
siertantow.
chlopcow.
kolegow.

Frame 6
Tu jest zolnierz_.

Tu jest kucharz.
Tu jest lekarz_.
Tu jest kolejarz_.
Frame 7
Tu jest nauczyciel_.
Tu jest wlaiciciel_.
Tu jest kapral_.

Tu widzg nauczycieli.
Tu widzg wlaicicielr.
Tu widzg kaprali.

Transformational Drill
Part I

Accusative Sin ular contrasted with Accusative Plural.
Listen to statements in singular, change them into plural and
compare your responses with those of the teacher on tape.
Frame 1

Pan Nowak ma listE.
Pan Walczak wynajmuje domE.
Pan Grodecki kupuje krawatI.
Pan Droidiewski je kotletE
z kapust4.

Pan Nowak ma list.
Pan Walczak wynajmuje dom.
Pan Grodecki kupuje krawat_.
Pan Droidiewki je kotlet_
z kapust4.
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Basia kupuje bilety.
Ekspedient pokazuje dlugopisy.
Klient bierze obrazi.
Pani Adamska gotuje obiady.
Bolek lubi psi.
Zolnierz pall papierosy.
Pan Adamski sprzedaje krowy.
Pan Cichocki kupuje gazed.
Pan Karski pokazuje wannE.
Pan Adamski sprzedaje kurE.
Bolek zna siostri.

Basia kupuje bilet .
Ekspedient pokazuje diugopis_.
Klient bierze obraz_.
Pani Adamska gotuje obiad_.
Bolek lubi psa.
Zolnierz pali papierosa.
Pan Adamski sprzedaje krowl.
Pan Cichocki kupuje gazett.
Pan Karski pokazuje wannl.
Pan Adamski sprzedaje kurl.
Bolek zna siostrl.
Frame 2

I

Pan Adamski piaci za znaczek_.
Klient kupuje olOwek_.
Pani Grodecka kupuje kurczaka.

Pan Adamski piaci za znaczki.
Klient kupuje olowki.
Pani Grodecka kupuje kurczaki.

Pan Kowalski.czeka na corkl.
Basia bierze paczkl.
Ekspedient pokazuje skarpetkl.
Pan Adamski sprzedaje kaczkl.
Klient kupuje iyletkl.
Pan Cichocki piaci za iyletkl.
Zolnierz ma maskl.
Ekspedient sprzedaje fajki.

Pan Kowalski czeka na corki.
Basia bierze paczki.
Ekspedient pokazuje skarpetki.
Pan Adamski sprzedaje kaczki.
Klient kupuje zyletki.
Pan Cichocki piaci za iyletki.
Zolnierz ma maski.
Ekspedient sprzedaje fajki.
INN
i, t

Frame 3

af

Zolnierz ma nab6j_.
Pan Karski wynajmuje pok6j_.

Zolnierz ma naboje.
Pan Karski wynajmuje pokoje.

UrWniczka wypelnia for-

UrWniczka wypelnia for-

mularz_.
Pan Cichocki ma ju2 klucz_.

mularze.
Pan Cichocki ma jui klucze.

Adamski sprzedaje Awinil.
Klient kupuje koszull.
Pan Grodecki pokazuje fotografil.

Adamski sprzedaje Awinie.
Klient kupuje koszule.
Pan Grodecki pokazuje fotografie.

i

Frame 4

1

Pan Karski ma I6ika.
On wynajmuje mieszkania.
Pan Pawlak kupuje biurka.
Ekspedient pokazuje lustra.

Pan Karski ma 162ko.
On wynajmuje mieszkanie.
Pan Pawlak kupuje biurko.
Ekspedient pokazuje lustro.
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Frame 5

r

Ojciec czeka na synOw.
Ten nauczyciel uczy oficerOw.
Pan Nowak zna podolicerem.
Lekarz przyjmuje pacjedaw.
Nauczyciel pyta sieriantN.
Ekspedient przeprasza klientOw.

Ojciec czeka na syna.
Ten nauczyciel uczy of icera.
Pan Nowak zna podoficera.
Lekarz przyjmuje pacjenta.
Nauczyciel pyta siertanta.
Ekspedient przeprasza klienta.
Frame 6

Oficer czeka na zolnierza.
Major ma kucharza.
Pan Walczak ma lekarza.
Pan Adamski pytakolejarza.

Oficer czeka na :tolnierzE.
Major ma kucharzy.
Pan Walczak ma lekarzE.
Pan Adamski pyta kolejarzX.

Frame 7

Pan Nowak zna wlagciciela.
Bolek lubi nauczyciela.
Zolnierz czeka na kaprala.

Pan Nowak zna wlagcicieli.
Bolek lubi
Zolnierz czeka na kaprali.

Part II

Nominative Plural contrasted with A'cusative Plural.
Listen to statements containing cues and to the questions following them. Answer these questions using the cues from the
Then compare your responses with those of the
statemen!..s.
teacher on tape.
Frame 1

Na biurku s4 listE.
Co pan widzi na biurku?

Na biurku widzv listX.

W sklepie s4 dlugopisE.
Co sprzedaje ekspedient?

Ekspedient sprzedaje dlugopisE.

W sklepie s4 krawatE.
Co sprzedaje ekspedient?

Ekspedient sprzedaje krawaty.

Dzig na obiad s4 kotletE.
Co je teraz pan Cichocki?

Pan Cichocki je teraz kotletE.
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W skiepie s4 papierosE.
Co kupuje pan Walczak?

Pan Walczak kupuje pai:derosE.

W wspoldzielni s4 lampE.
Co klient kupuje?

Klient kupuje lampE.

W spOldzielni s4 wannE.
Co ekspedient pokazuje?

Ekspedient pokazuje wannE.

Na biurku s4 gazety.
Co pan widzi na biurku?

Na biurku widzg gazetE.

W skiepie s4 kopertE.
Co kupuje pan Cichocki?

Pan Cichocki kupuje kopertE.

Na tej fotografii s4 dwie
kobiety.
Kogo pan widzi na tej fotografii?

Na tej fotografii widzg dwie
kobiety.

Frame 2

Na biurku s4 znaczki.
Co pan widzi na biurku?

Na biurku widzg znaczki.

Na biurku s4 olowki.
Co pan widzi na biurku?

Na biurku widzg olowki.

W spOldzielni s4 indyki.
Co kupuj4 klienci?

Klienci kupuj4 indyki.

W skiepie s4 zegarki.
Co kupuj4 klienci?

Klienci kupuj4 zegarki.

W szkole s4 ksi42ki.
Co czytaj4 nauczyciele?

Nauczyciele czytaj4 ksi4iki.

W skiepie s4 fajki.
Co kupuj4 klienci?

Klienci kupuj4 fajki.

Na biurku s4 lornetki.
Co maj4 oficerowie?

Of icerowie maj4 lornetki.

W spoldzielni s4 iyletki.
Co kupuje pan Grodecki?

Pan Grodecki kupuje iyletki.
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Frame 3

Na biurku s4 formularze.
Co wypelnia pan Cichocki?

Pan Cichocki wypelnia formularze.

Na biurku s4 klucze.
Co pan widzi na biurku?

W spoldzielni s4 meble.
Co moina kupi6 w spoldzielni?

Na biurku widzy klucze.

W spoldzielni moina kupi6
meble.

Na biurku sot pieni4dze.

Co pan widzi na biurku?

Na biurku widzy pieni4dze.

W sklepie s4 koszule.
Co kupuj4 klienci?

Klienci kupuj4 koszule.

Na biurku s4 fotografie.
Co pokazuje pan Cichocki?

Pan Cichocki pokazuje fotografie.

Frame 4
Tt s4 biurka.
Co pan to widzi?

Tu widzy biurka.

Na tej fotografii s4 dziala.
Co pan widzi na tej fotografii?

Na tej fotografii widzy
dziala.

W spoldzielni s4 krzesla.
Co ekspedient pokazuje panu
Karskiemu?

Ekspedient pokazuje krzesla
panu Karskiemu.

W spoldzielni s4 take lustra.
Co klienci kupuj4?

Klienci kupuj4 lustra.

Frame 5

W szkole s4 oficerowie.
Kogo uczy ten nauci7Eiel?

Ten nauczyciel uczy oficer6w.

W szkole s4 podoficerowie.
Kogo uczy ten nauczyciel?

Ten nauczyciel uczy podoficerow.
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W szkole s4 majorowie.
Kogo uczy ten nauczyciel?

Ten nauczyciel uczy major w.

W szkole s4 kapitanowie.
Kogo uczy ten nauczireiZi?

Ten nauczyciel uczy kapitanow.

W szkole s4 porucznicy.
Kot) uczy ten nauczyciel?
W slcole s4 sierianci.
uczy ten nauczyciel?
Kc
;kole s4 chlopcx.
;o uczy ten nauczyciel?

Ten nauczyciel uczy porucznikOw.
Ten nauczyciel uczy sieriantow.
Ten nauczyciel uczy chlopc6w.

ame 6

kuchni pracuj4 kucharze.
Kogo pan widzi w kuchni?

W kuchni widzv kucharzX.

Na tej fotografii s4 1ekarze.
Kqp pan widzi na tej foto-grafii?

Na tej fotografii widzc lekarzy.

Na tej fotografii sq kolejarze.

Kogo pan widzi na tej fotografii?

Na tej fotografii widzv kolejarzy.

Frame 7

Na tej fotografii sq kaprale.
Kogo pan widzi na tej foto-grafii?

Na tej fotografii widzc kaprali.

Na tej fotografii s4 nauczyciele.
Kogo pan widzi na tej fotografii?

Na tej fotografii widzv nauczycieli.

W tym domu mieszkaj4 wiaficiciels.
Kogo pan zna w tym domu?

W tym domu znam wlaicicieli.
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GUIDED CONVERSATION
Part I - Questions on Dialogue

1. Kto mOwi do pana Kowalskiego: Co nowego slycha6 u pana?
Proszg siada6?" (pan Adamski)
2. Co mOwi pan Adamski do pana Kowaiskiego?
(Dzien dobry.
Co nowego u pana slycha6? Proszg siada6.)

3. Kto niestety nie ma czasu?

(pan Kowalski)

4. Dlaczego pan Kowalski nie ma czasu?
5. Dok4d pan Kowalski jedzie?
6. Kto jedzie na wczasy?

(bo wyjeidia)

(na wczasy)

(paristwo Kowalscy)

7. Czy panstwo Kowalscy jad4 na wczasy nad morze, czy w g6ry?
(w gory)

8. Kto jedzie na wczasy w gory?
9. Kto lubi lasy i gory?

(panstwo Kowalscy)

(pani Kowalska)

10. Dlaczego paristwo Kowaiscy jad4 na wczasy w gOry?
pana Kowaiskiego lubi lasy i gory)

11. Kto tei jedzie na wakacje?

(bo -2ona

(dzieci panstwa Kowalskich)

12. Co maj4 teraz dzieci paristwa Kowalskich?

(wakacje)

13. Na ile dni jad4 dzieci paristwa Kowalskich w gory?
(na cale wakacje)

14. Co ma pan Adamski?
15. Gdzie s4 te g6ry?

(mapy Or)
(na poludnie od Krakowa)

16. 0 co prosi pan Kowalski pana Adamskiego?
17. Co chce mieC pan Kowalski?
kowa)

(mapy g6r na poludnie od Kra-

18. Kiedy paristwo Kowalscy wyjeidiaj4?

19. Kto wyjeidia w poludnie?

(o te mapy)

(w poludnie)

(panstwo Kowaiscy)

20. Kto wigc naprawdg nie ma czasu?
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(naprawdv nie du2o)

21. Ile czasu ma pan Kowalski?
Part II . General Questions
1. Prosz

siadah. Czy pan ma czas?

2. Dok4d pan wyje2d2a?
3. Ile dni pan ma na wczasy?

4. Dlaczego pan jedzie w gory?
5. Czy pan lubi morze?
6. Dlaczego pan nie jedzie na wczasy nad morze?

7. Dok4d pan woli jechat na wczasy, nad morze czy w gory?
8. Czy tam, gdzie pan mieszka s4 lasy?
9. Dok4d pan chcialby jechat na wakacje?

10. Czy chcialby pan jecha6 na cale wakacje nad morze?
11. Jakie mapy chce pan kupi6?

12. Gdzie mo2na kupi6 mapy Or?
13. Czy blisko Krakowa s4 gory?
14. Czy pan wyjeid2a na poludnie?
15. Kiedy odchodzi pana poci4g?
Part III

One student asks other students questions based on dialogue.
Part IV - Directed Dialogue

Proszc zapytaC koleg,
1.

co slychae.

2.

czy wyje2dia jutro na wakacje.

3.

kiedy ma wczasy.
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Proszg zapyta6 kolegg,
4.

dok4d chcialby jecha6 na wczasy.

5.

czy mieszka blisko morza.

6.

czy chcialby jechae w gOry.

7.

czy lubi gory.

8.

czy chcialby i66 teraz nad morze.

9.

jakie lasy s4 tam, gdzie on mieszka.

10.

czy jego rodzina lubi lasy.

11.

co robi zwykle, kiedy ma wczasy.

12.

co robi caly dzien.

13.

jakie jest czasami morze.

14.

czy z okna domu mote widzie6 morze.

15.

czy wie, kiedy porucznik wyjetaa na
urlop.

16.

kiedy kapitan wraca z urlopu.

17.

ile dni urlopu on zwykle ma.

18.

czy na poludnie od Krakowa s4 lasy.

19.

co jest na poludnie od Krakowa.

20.

jakie mapy chcialby kupi6.

21.

czy chcialby kupiC mapy

22.

gdzie moina kupi6 mapy.

23.

dlaczego chce kupi6 mapy

24.

kiedy je zwykle obiad.

25.

czy on naprawdg jest mocny.

26.

co to jest Wisla.

27.

co to jest Odra.
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Prosz

zapytat kolegv,

28.

jak diuga jest Wisla.

29.

czy on ma czvsto urlop.

30.

czy on jedzie czasami nad rzekv.

31.

czy Odra to duia rzeka.

32.

czy blisko Warszawy sad gory.

33.

czy wie, jak siv nazywajq gory na poludnie od Krakowa.

34.

czy chcialby iLe do mapy i pokazat
Wislv i Odry.

35.

czy tam, gdzie mieszkajg jego rodzice
sad gOry, lasy i rzeki.
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NARRATION
Doktor Kwiatkowski

Doktor Kwiatkowski mieszka w Lublinie i ma gabinet na
ulicy Szopena. Z domu doktora do gabinetu jest bardzo daleko.

Doktor ma duo pracy, bo ma powodzenie i ludzie bardzo go lubig. Wszyscy w Lublinie znaj4 tego niskiego i trochg garba-

tego doktora, ktory lubi odwiedza pacjentow w domu. Doktor
Kwiatkowski zwykle przyjmuje pacjentow do czwartej, a potem
jeszcze odwiedza chorych. Wraca on do domu bardzo poino i to
je dobr4 kolacjg. 2ona i dzieci widz4 go tylko rano.
Doktor Kwiatkowski ma bardzo dobr4 i ladn4 2ong. Paristwo

Kwiatkowscy maj4 ladne dzieci, syna i corkg. Pani Kwiatkowska
"1*

czgsto sig boi, ie m4i za duo pracuje. Drugie Lniadania doktor zwykle je w restauracji na ulicy Szopena.
Panstwo Kwiatkowscy ma j4 samochod, ale ten samochod jest

jui dosyt stary i oprocz tego zepsuty. Doktor Kwiatkowski naturalnie chcialby kupiC nowy samochod, ale niestety nie ma
jeszcze dosyt pienigdzy. tiCo robiC, muszg chodzi

-

czlowiek,

ktOry duo chodzi, nie choruje" - mowi czgsto doktor do 2ony
i - naprawdg nie choruje.

LESSON 24 A
GENERALIZATIONS
Accusative Plural of Nouns
The accusative plural of all nouns (except nouns denoting male persons) is the same as the nominative plural,
-e, -a,
i.e.: -y,
1.

e.g.: a) masculine nouns denoting male animals
nom.-. Tu s4 koty.
Tu s4 indyki.
Tu s4 konie.

acc.: Tu widz
Tu widz
Tu widz

kotx.
indyki.
konie.

b) masculine nouns denoting things
nom.: Tu s4 stoly.
Tu s4
Tu s4 formularze.

acc.: Tu widz
Tu widz
Tu widz

stolE,

formularze.

c) feminine nouns

nom.: Tu s4 gazety.
Tu s4 skarpetki.
Tu s4 fotografis.

gazety.
Tu widz r skarpetki.
Tu widzc fotografie.

acc.: Tu widz

d) neuter nouns
nom.: Tu s4 okna.

acc.:

widzg okna.

The accusative plural endings of nouns denoting male
Eersons are -6w, -y, -i, zero,
2.

The accusative plural ending is automatically
-6w when the nominative plural is -owie,
a)

1.

e.g.:

nom. pl.: Tu s4 ojcowie

acc. pl.: Tu widzc ojc6w.

The accusative plural ending also is -6w
when the noun ends in the nominative singular in p, b, m, f, w,
1, k, g, ch, h, t, d, s, z, r, or n, regardless of the nominative plural,
2.

e.g.:

Tu jest porucznik.
nom. s.:
nom. pl.: Tu s4 porucznicy.

acc. pl.: Tu widz
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The accusative plural ending is -y when the noun
in the nominative singular ends in c, dz, sz, z, rz, cz, or di,
b)

e.g.:

nom. s.: Tu jest iolnierz.

acc. pl.: Tu widzv iolnierzz.

Note: Certain nouns have the ending -6w,
e.g.:

nom. s.: Tu jest chiopiec.

acc. pl.: Tu widzg chlopc6w.

The accusative plural ending is -i when the noun
ends in the nominative singular in A, il 6, di, ri, 1, or j,
c)

e.g.:

nom. s.: Tu jest nauczyciel.

acc. pl.: Tu widzg nauczycieli.

Note: Certain nouns have the ending -6w,
e.g.:

nom. s.: Tu jest czarodziel.

acc. pl.: Tu widzv czarodziej6w.

The accusative plural ending of certain exceptional nouns is zero,
d)

e.g.:

nom. s.: Tu jest przyjaciel.

acc. pl.: Tu widzv przyjaci61_.

Accusative of Certain Nouns
The accusative singular of Rarlathe (when it means Mr.
and Mrs.) is paristwa,
1.

e.g.:

nom.: Tu sq pafistwo Pawlakowie.
2.

acc.: Tu widzv panstwa Pawlalam.

The accusative plural forms of the following nouns are:
acc. pl.

nom. s.

czlowiek, m.
dziecko, n.
brat, m.
gvA, f.
oko, n.

ludzi
dzieci
brace
gvsi
oczy

- man
- child
- brother
- goose
- eye
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Accusative Plural of Nouns
(Summary)

1. All nouns (except male_persons)
Nom. Pl.

Acc. Pl.

Tu s4 koty.
Tu s4 stoly.

TV
TV
TV
Tu
TV
TV
TV
TV
TV

Tu s4 gazety..

Tu
Tu
Tu
Tu
Tu
Tu

s4
s4
s4
s4
s4
s4

indyki.
olowki.
skarpetki.
konie.
formularze.
okna.

widzg
widzg
widzg
widzv
widzv
widzg
widzv
widzv
widzv

koty.
stoly.
gazety.
indyki.
olowki.
skarpetki.
konie.
formularze.
okna.

2. Male persons only
Nom. Pl.

Acc. Pl.

Tu s4 ojcowie.

Tu widzv °jam.
TV widzg porucznikOw.
Tu widzg chlopcOw.

Tu jest porucznik.

Tu jest chlopiec.
Tu jest iolnierz.

Tu widzv 2olnierzy.

Tu jest nauczyciel.

Tu widzv nauczycieli.

Tu jest przyjaciel.

TV widzv przyjaci61_.
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EXPLANATORY NOTES
Fryderyk Chopin (Szopen)
Fryderyk Chopin (Szopen), the greatest of Polish composers,
was born on February 22, 1810, in Zelazowa Wola near Warsaw.
His father was Nicholas Chopin, a French emigrant, and his mother, Justyna Krzyianowska. From earliest childhood, Fryderyk
grew in Polish atmosphere. His father served in the Polish National Guard, and being married to a Polish woman, considered
himself a Pole.

The musical talent of Fryderyk reveals itself very early.
In 1817, Fryderyk had already written his first musical composition, a polonaise for piano. When Szopen was seventeen, his
talent was already mature. Numerous compositions, especially
polonaises, mazurkas and krakowiaks, which were inspired by
Polish folk music, made his name great, and brought him recognition from the greatest contemporary composers.
Szopen's creative works were abundant and varied, especially between his seventeenth and twentieth year. Successful concerts, in which Szopen also demonstrated unusual talent as a pianist, opened before him new vistas of opportunities abroad.
In 1831, after successes in Berlin, Vienna and Munich, Chopin
found himself in Paris, where he spent the second half of his
Yet, he remained a fervent Polish patriot to the end.
life.
Camille Bellaigue, a distinguished French musical essayist,
wrote about Chopin: "The heart of his nation beats in his
breast. I know of no other musician who was a greater patriot
than he. He was Pole in far greater degree than any Frenchman
was ever a Frenchman, any Italian an Italian, any German a German..."
The number of works composed by Chopin in Paris is, howThis
ever, modest as compared with that of the Warsaw period.
was because of Fryderyk's poor health. Tuberculbsis, which began to consume his body while he was still in his teens, made
his last years very hard and bitter. He died on October 17,
1849. The heart of this great composer, according to his last
wish, was taken to Warsaw and entombed in the wall of the Holy
Cross Church in Warsaw.
Recommended Further Reading:

Great Men and Women of Poland, edited by Stephen P. Mizwa, New
York, The MacMillan Company, 1943.
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HOMEWORK ASSIGNMENTS

1.

2.

3.

4.
1

Auditory

Speaking

Reading

Writing

-

a)
b)
c)

Listening to the recorded Dialogue.
Listening to Pattern Drills.
Listening to Questions on Narration.

a)

b)

Dialogue.
Pattern Drills.

a)
b)
c)
d)
e)

Dialogue.
Narration.
Generalizations.
Explanatory Notes.
Area Background, as assigned.

a)

Pattern Drill from tape.
Answer Questions on Narration
from tape.
Use new vocabulary items in
sentences.

-

-

-

b)
c)

LESSON 24 A
VOCABULARY
Dialogue
1. Co nowego slychat u pana?

- What's new with you?

2. siadat, i.
siadam
siada

- to sit down

si4gt, p.
si4dv
siqdzie

3. wyjeidiat, i.
wyjeidiam
wyjeidia

wyjechat, p.
wyjadc
wyjedzie

- to leave (by means of
transportation)

4. wczasy (plur. only)

- vacation, rest

5. nad (+ acc.)

- to, over, above

6. morze, n.

- sea

nad morze

- to the seaside

7. w (+ acc.)

- to, in, at, on

8. Ora, f.

- mountain

w gOry

- to the mountains

9. las, m.
lasu, gen.'s.

- woods, forest

10. caly, cala, cale

- entire, whole, all

11. slyszalem

- I heard

slyszet, i.
slyszy
slyszy

uslyszet, p.
uslyszy
uslyszy

- to hear

12. mapa, f.

- map

13. poludnie, n.

- south, noon

14. naprawdc

- really, truly

Dialogue Adjunct
15. urlop, m.
urlopu, gen. s,

- leave

16. rzeka, f.

-
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Narration

office (doctor, dentist,
lawyer), cabinet, study

17. gabinet, m.
gabinetu, gen. s.

-

18. powodzenie, n.

- success

19. garbaty, garbata, garbate

- hump-backed

20. pacjent, m.
pacjenta, gen. s.

- patient

21. chory, chora, chore

-

22. baC sir, i.
bojr sir
boi sir

- to fear, to be afraid

(imp. only)

sick, ill

23. drugie gniadanie

- lunch

24. zepsuty, zepsuta, zepsute

- broken, out of order,
spoiled, tainted

25. chorowae,
chorujr
choruje

- to be ill

zachorowat
zachorujr
zachoruje

- to become ill

Names of Places
26. Wisla, f.

- the main river of Poland

27. Odra, f.

- river in western Poland

28. Lublin, m.

- city in eastern part of
Poland

Names of Persons

29. Szopen (Chopin), Fryderyk

- Chopin, Frederick, Polish
pianist and composer

3C. Kwiatkowski

- family name
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LESSON 24 B
DIALOGUE

W fOrbisie"
U.: Urzydniczka
S.: Skowroriski
1.

U.: Czym mogy panu sluiy6?
S.: Czy mogy prosiC o dane co do Krynicy?

2.

U.: Proszy bardzo. Co chcialby pan wiedzieC?
S.: Proszy o wszystkie dane, jakie pani ma.

3.

U.: Czy pan wy.jeidia tam na wczasy?

S.: Tak. Otrzymalem kilka dni urlopu.
4.

U.: Kiedy pan wyjeidia?
S.: Mote jutro okolo poludnia, ale jeszcze
nie jestem pewny.

5.

U.: Czy pariscy koledzy tei jad4?

S.: Nie, tylko ja teraz otrzymalem urlop.
6.

U.: Tam pan mote pozna6 miodych, jak pan ludzi.
S.: Koledzy mowi4, ze tam moina siv dobrze
bawiC.

7.

U.: 0 tak, jeieli pan ma pieni4dze. Proszy,
to pan ma dokiadne informacje.
S.: Dziykujy i do widzenia.

LESSON 24 B

DIALOGUE
At the "Orbis"
U.: Woman clerk
S.: Skowrofiski
1.

U.: May I help you?
S.: May I ask for some data concerning Krynica?

2.

U.: Sure. What would you like to know?
S.:

3.

I would like all the information you have.

U.: Are you going there for a rest?
S.: Yes.

4.

I have a few days' leave.

U.: When do you leave?
S.: Maybe tomorrow around noon, but I'm not
sure yet.

5.

U.: Are your colleagues leaving also?
S.: No, I'm the only one that got leave now.

6.

U.: You can meet young people there, like
yourself.
S.: My colleagues say that one can have a good
time there.

7.

U.: 0 yes, if you have a lot of money. Here
you have the exact information, sir.
S.: Thank you and good bye.
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DIALOGUE ADJUNCT
A.:

Czy uczniowie majq jui zeszyty?

B.:

Tak, majq tez czarne olowki i dobre
piora.

LESSON 24 B
DIALOGUE ADJUNCT
A.:

Do the students have notebooks already?

B.:

Yes, they also have black pencils and
good pens.

h
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LESSON 24 B
PATTERN DRILLS
Accusative Plural of Adjectives
Repetition Drill

Listen to and repeat the following sentences:
Frame 1

f

Tu
Tu
Tu
Tu
Tu

s4
s4
s4
s4
s4

czarne
czarne
czarne
czarne
czarne

Tu
Tu
Tu
Tu
Tu

psy.
olowki.
krowy.
fajki.
biurka.

widzg
widz
widz
widzg
widz

czarne
czarne
czarne
czarne
czarne

psy.
olowki.
krowy.
fajki.
biurka.

Frame 2

Pan Karski wynajmuje umeblowane mieszkania.
Ta dziewczyna ma ladne

Tu s4 umeblowane mieszkania.
To s4 ladne wlosy.

wiosy.
Pan Karski ma takie nieumeblowane mieszkania.
Ta kobieta ma niebieskie
oczy.
Pan Cichocki kupuje zielone
koperty.
Zolnierze maj4 maski przeciwgazowe.
Zolnierze maj4 nowe maski
przeciwgazowe.

W tym domu s4 tylko nieumeblowane mieszkania.
Niebieskie oczy s4 ladne.
Na biurku s4 zielone koperty.
To s4 maski przeciwgazowe.

Te maski przeciwgazowe s4
nows.
To s4 nowe maski przeciwgazowe.

Wojsko ma nowe maski przeciwgazows.

ra
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Transformational Drill
1.

Cued Responses

Listen to the statements containing cues and to the questions
following them. Answer these questions using the cues from
the statements.
Then compare your responses with those of the
teacher on tape.
Part I

Accusative Plural contrasted with Nominative Plural
Frame 1

Tu s4 ladne psy.
Jakie psy pan tu widzi?

Tu widzg ladne psy.

Tu s4 ladne krawaty.
Jakie krawaty pan tu widzi?

Tu widzg ladne krawaty.

Tu s4 ladne lampy.
Jakie lampy pan tu widzi?

Tu widzg ladne lampy.

Tu s4 ladne koszule.
Jakie koszule pan tu widzi?

Tu widzg ladne koszule.

Tu s4 ladne krzesla.
Jakie krzesla pan tu widzi?

Tu widzg ladne krzesla.

Frame 2

Tu s4 dobre papierosy.
Jakie papierosy pali pan
Grodecki?

Pan Grodecki pali dobre
papierosy.

Tu s4 polskie papierosy.
Jakie papierosy pali pan
Grodecki?

Pan Grodecki pali polskie
papierosy.

Tu s4 angielskie papierosy.
Jakie papierosy pali pan
Grodecki?

Pan Grodecki pali angielskie
papierosy.

Tu s4 mocne papierosy.
Jakie papierosy pali pan
Grodecki?

Pan Grodecki pali mocne
papierosy.
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Tu s4 moje papierosy.
Jakie papierosy pall pan
Grodecki?

Pan Grodecki pall moje
papierosy.

Tu s4 nasze papierosy.
Jakie papierosy pall pan
Grodecki?

Pan Grodecki pall nasze
papierosy.

Frame 3

Tu s4 czerwone dlugopisy.
Jakie dlugopisy pokazuje
ekspedient?

Ekspedient pokazuje czerwone
dlugopisy.

Tu s4 czarne dlugopisy.
Jakie dlugopisy pokazuje
ekspedient?

Ekspedient pokazuje czarne
dlugopisy.

Tu s4 zielone dlugopisy.
Jakie dlugopisy pokazuje
ekspedient?

Ekspedient pokazuje zielone
dlugopisy.

Tu s4 niebieskie dlugopisy.
Jakie dlugopisy pokazuje
ekspedient?

Ekspedient pokazuje niebieskie dlugopisy.

Tu s4 biale dlugopisy.
Jakie dlugopisy pokazuje
ekspedient?

Ekspedient pokazuje biale
dlugopisy.

Tu s4 krotkie dlugopisy.
Jakie dlugopisy pokazuje
ekspedient?

Ekspedient pokazuje krotkie
dlugopisy.

Tu s4 dlugie dlugopisy.
Jakie dlugopisy pokazuje
ekspedient?

Ekspedient pokazuje dlugie
dlugopisy.

Frame 4

Tu s4 poiskie znaczki.
Jakie znaczki kupuje Bolek?

Bolek kupuje poiskie znaczki.

Tu s4 nowe znaczki.
Jakie znaczki kupuje Bolek?

Bolek kupuje nowe znaczki.
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Tu s4 stare znaczki.
Jakie znaczki kupuje Bolek?

Bolek kupuje stare znaczki.

Tu s4 angielskie znaczki.
Jakie znaczki kupuje Bolek?

Bolek kupuje angielskie
znaczki.

Frame 5

Tu s4 ziote zegarki.
Jakie zegarki kupuj4 klienci?

Klienci kupuj4 ziote zegarki.

Tu s4 ladne zegarki.
Jakie zegarki kupuj4 klienci?

Klienci kupuj4 ladne zegarki.

Tu s4 stare zegarki.
Jakie zegarki kupuj4 klienci?

Klienci kupuj4 stare zegarki.

Tu s4 male zegarki.
Jakie zegarki kupuj4 klienci?

Klienci kupuj4 male zegarki.

Tu s4 nowe zegarki.
Jakie zegarki kupuj4 klienci?

Klienci kupuj4 nowe zegarki.

Tu s4 dobre zegarki.
Jakie zegarki kupuj4 klienci?

Klienci kupuj4 dobre zegarki.

Tu s4 duke zegarki.
Jakie zegarki kupuj4 klienci?

Klienci kupuj4 duke zegarki.

Tu s4 polskie zegarki.
Jakie zegarki kupuj4 klienci?

Klienci kupuj4 polskie zegarki.

Frame 6

Tu s4 dokladne informacje.
Jakie informacje ma pan
Skowroliski?

Pan Skowroliski ma dokladne
informacje.

Tu s4 wszystkie dane.
0 jakie dane prosi pan
SkowroTski?

Pan Skowronski prosi o wszystkie dane.

Tu s4 ladne dziewczyny.
Jakie dziewczyny zna Bolek?

Bolek zna ladne dziewczyny.
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Co*

Tu s4 polskie gazety.
Jakie gazety czyta pan
Adamski?

Pan Adamski czyta polskie
gazety.

Tu s4 angielskie ksi4iki.
Jakie
lubi pan
Cichocki?

Pan Cichocki lubi angielskie
ksi42ki.

Tu s4 czarne skarpetki.
Jakie skarpetki wol4 klienci?

Klienci wol4 czarne skarpetki.

Tu s4 biale koszule.
Jakie koszule ma ekspedient?

Ekspedient ma biale koszule.

Tu s4 zielone koperty.
Jakie koperty ma Basia?

Basia ma zielone koperty.

Tu s4 lornetki polowe.
Jakie lornetki maj4 oficerowie?

Oficerowie ma j4 polowe lornetki.

Tu s4 lornetki teatralne.
Jakie lornetki kupuj4 kTienci?

Klienci kupuj4 lornetki teatralne.

Frame 7

Tu s4 du2e jajka.
Jakie jajka kupuje pani
Grodecka?

Pani Grodecka kupuje duke
jajka.

Tu s4 ladne lustra.
Jakie lustra pokazuje ekspedienci?

Aa

OS

Ekspedienci pokazuj4 ladne
lustra.

Tu s4 zwierzeta domowe.
Jakie zwierzeta ma pan Adamski?

mowe.

Tu s4 male pudelka.
Jakie pudElka maj4 to dzieci?

Te dzieci maj4 male pudelka.

Tu s4 dobre miejsca.
Jakie miejsca chc4 znaleiC
oficerowie?

Oficerowie chc4 znaleiC dobre
miejsca.

Pan Adamski ma zwierzeta do-

0
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Part II

Nominative Singular contrasted with Accusative Plural
Tu jest mlody oficer.
Jakich oficerow pan tu widzi?

Tu widzv mlodych oficerem.

Tu jest polski oficer.
Jakich oficer6w pan tu widzi?

Tu widzv polskich of icerow.

Tu jest mlody ekspedient.
Jakich ekspedientow pan tu
widzi?

Tu widzv mlodych ekspedien-

Tu jest niski ekspedient.
Jakich ekspedientow pan tu
widzi?

Tu widzv niskich ekspedien-

tow.

tow

Tu jest, ilobry. uczeri.

Jakich uczniow pan tu widzi?

Tu widzc dobrych uczniow.

Tu jest wysoki uczen.
Jakich uczniow pan tu widzi?

Tu widzg wysokich uczniow.

Tu jest znajomy, kolejarz.
Jakich kolejarzy pan tu widzi?

Tu widzv znajomych koleja-

Tu jest angielski kolejarz.
Jakich kolejarzy pan tu widzi?

Tu widzv angielskich koleja-

2.

rzy.

rzy.

Singular to Plural

Change the following sentences from singular to plural and
compare your responses with those of the teacher on tape.
Accusative Plural contrasted with Accusative Singular
Frame 1

--

Mam
Mam
Mam
Mam
Mam
Mam

Mam nowy. samochod.
Mam ladni dom.
Mam czerwony, krawat.

Mam diugi karabin.
Mam krotki bagnet.
Mam polski gran at.
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nowe samochody.
ladne domy.
czerwone krawaty.
diugie karabiny.
krOtkie bagnety.
polskie granaty.
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Frame 2

Mam now koszul.
Mam ladna fotografi.
Mam zielona kopertc.

Mam dobra ksi4ik.
Mam polska gazet.
Mam dokladna. maps.

Mam
Mam
Mam
Mam
Mam
Mam

nowe koszule.
ladne fotografie.
zielone koperty.
dobre
polskie gazety.
dokiadne mapy.

Mam
Mam
Mam
Mam
Mam
Mam

ladne mieszkania.
dobre 16ika.
dobre miejsca.
nieumeblowane mieszkania.
nowe krzesla.
male lustra.

Frame 3

Mam
Mam
Mam
Mam
Mam
Mam

ladne mieszkanie.
dobre Ioiko.
dobre miejsce.
nieumeblowane mieszkanie.
nowe krzeslo.
male lustro.

Frame 4

Mam dobrego psa.
Basia ma czarnego kota.
Pani Adamska sprzedaje
dusela indyka.
Pan Adamski lubi pailskiego
konia.

Mam dobre psy.
Basia ma czarne koty.
Pani Adamska sprzedaje duke
indyki.
Pan Adamski lubi paliskie
konie.

::::e dobrego mechanika.

Znam dobrych mechanikem.
lekarzy.
Znam dobrych kucharzy.
:::: :Obb: nauczycieli.
Znam tych ludzi.
Znam tych wysokich oficerow.
Znam tych niskich kaprali.
Znam tnh polsEina ±olnierzy.
Znam panskich uczniem.

dobrego

ucharza.

Znam tego czIowieka.
!Irl!

Eacerzg:oac.io efliace

ra.

Znam tego niskiego kaprala.
Znam teas.) polskim olnierza.
Znam panskisaa ucznia.

Frame 6

Doktor przyjmuje chorus!
pacjenta.
Nauczyciel uczy poiskiego
ucznia.

Doktor przyjmuje chorych
pacjentem.
Nauczyciel uczy polskich
uczniow.
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Nauczyciel lubi dobrego
ucznia.
Nauczyciel zna teao niskiego
ucznia.
Nauczyciel pyta o pafiskisao

Nauczyciel lubi dobrych
uczni6w.
Nauczyciel zna tych niskich
uczni6w.
Nauczyciel pyta o pariskich

syna.

synow.

Ekspedient czeka na dobrego
klienta.
Pan Grodecki czeka na naszsgo syna.
Kapitan zna tego sierzanta.
Oficer piaci za tego iolnie-

Ekspedient czeka na dobrych
klientow.
Pan Grodecki czeka na naszych

rza.

synow.
Kapitan zna tych sieriantOw.
Oficer piaci za tych 2olnierzy.
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GUIDED CONVERSATION
Part I - Questions on Dialogue
1. Gdzie jest Skowrofiski?

(w nOrbisie")

2. Co memi urzgdniczka do Skowronskiego?
3. 0 co prosi Skowronski?

(Czym mogg sluiy6?)

(o dane co do Krynicy)

4. 0 jakie dane prosi Skowronski?

(wszystkie dane)

5. Kogo Skowronski prosi o wszystkie dane?

(urzgdniczkg)

6. Dlaczego Skowronski prosi o dane co do Krynicy?
wyjealia na wczasy)

7. Dok4d Skowronski wyjealia na wczasy?
8. Ile dni urlopu otrzymal Skowronski?
9. Kto otrzymal kilka dni urlopu?
10. Kiedy on wyje2d2a?

(on tam

(do Krynicy)

(kilka dni urlopu)

(Skowrotiski)

(mote jutro kolo poludnia)

11. Czy Skowronski jest pewny, ie jedzie jutro kolo poludnia?
(nie, jeszcze nie jest pewny)
12. Czy koledzy Skowronskiego
13. Kto tylko otrzymal urlop?

jad4?

(nie)

(tylko Skowronski)

14. Wediug urzgdniczki, kogo tam pozna Skowronski?
jak on ludzi)

(miodych

15. Kto mowi, ie Skowronski pozna tam miodych jak on ludzi?
(urzgdniczka)
16. Co mOwi4 koledzy Skowronskiego?
bawi6)

(e tam mozna sig dobrze

17. Kto mOwil 2e tam mozna sig dobrze bawie?

(koledzy memi4)

18. Wediug urzedniczki, kto mote sig tam dobrze bawi6?
ma pieni4dze)
19. Jakie informacje ma teraz Skowronski co do Krynicy?
(dokiadne informacje)
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20. Kto otrzymal dokiadne informacje?

(Skowronski)

21. Co memi Skowrofiski do urzcdniczki, kiedy odchodzi?
(dzickujc i do widzenia)

E2ELIi:anSEALgaestions
1. Tt jest mapa:

proszc pokazaC, gdzie jest Krynica.

2. Co jest okoIo Krynicy?
3. Jakie dane co do Krynicy pan jut zna?

4. Gdzie moina otrzymaC wszystkie dane co do Krynicy, Warszawy i Krakowa?
5. Jakie informacje mo2na otrzymal w fOrbisie"?
6. Czy informacje jakie mo2na otrzyma6 w ,,Orbisie" sq dokiadne?

7. Czy Orbis" to jest biuro?
8. Dok4d ludzie z Krakowa i Warszawy jad4 na wczasy?
9. Czy pafiscy koledzy lubl4 sic bawiC?

10. Czy pan jest pewny, ie pan mote otrzymaC urlop, kiedy pan
tylko chce?
11. Kogo pan chcialby poznaC?

12. Co pan musi mieC, jeieli pan chce sic dobrze bawie?
13. Kiedy pan zwykle je obiad?

14. Kto zwykle prosi o informacje w nOrbisie"?

15. Co mo2na kupiC w Orbisie"?
Part III

One student asks other students questions based on dialogue.

208

LESSON 24 B
Zs

Part IV - Directed Dialogue
Proszg zapytaC kolegc,
1.

gdzie jest Krynica.

2.

czy kolo Krynicy s4 rzeki.

3,

czy moina powiedzieC, ie Krynica jest
na poludnie od Krakowa.

4.

czy mokna powiedzie6, ke Krynica jest
na poludnie od Wisly.
i

i

1

51,

Cr

,

5.

gdzie mokna otrzyma

6.

czy na poludnie od Krynicy s4 duke gory.

7.

czy ma adres dOrbisu" w Warszawie.

8.

gdzie, oprocz stacji kolejowej, mokna
kupiE bilety.

9.

czy Orbis" sprzedaje tei mapy.

dane co do Krynicy.

10.

jakie dane mokna otrzyma

11.

kto pracuje w flOrbisie".

12.

czy praca w ,,Orbisie" jest trudna.

13.

jakie informacje, wedlug ttTrybuny Ludu"
mokna otrzyma w tiOrbisie".

14.

czy w ttOrbisie" mokna otrzyma
tylko co do Krynicy.

15.

kiedy on wyjeidia na urlop.

16.

ile dni urlopu on otrzyma.

17.

gdzie jest mapa Polski.

18.

czy to jest dokiadna mapa Polski.

!

w uOrbisie".

dane

I

19.

dok4d ludzie z Krakowa lubi4 wyjekdka6
na wczasy.

20.

dok4d ludzie z Warszawy lubiq wyjeal-2a6
na wczasy.
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Proszc zapytaC kolegc,
21.

gdzie muszc igC, je2eli chcc pozna6
miodych ludzi.

22.

czy on ma czas jutro okolo poludnia.

23.

czy on jest pewny, ie Lublin jest na
poludnie od Warszawy.

24.

gdzie tu moina sic dobrze bawiC.

25.

czy ja muszc mieC duo pienicdzy, je2eli chcc sic tu dobrze bawi6.

26.

gdzie mo2na otrzymaC dokiadne informacje co do Krakowa.

27.

ile kosztuje zeszyt.

28.

gdzie mo2na kupi6 dobre zeszyty.

29.

czy uczniowie w szkole jczykOw to s4
zwykle 2olnierze.

30.

co musi miee uczeil, jeieli chce pisa6.

31.

gdzie moina kupiC czarne olowki.

32.

czy ma czerwony olowek.

33.

czy on woli olowek, czy pioro.

34.

czy wszyscy uczniowie w szkole maj4
zeszyty i olOwki.

35.

czy on ma wszystkie dane co do szkoly
jczykow.
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NARRATION
Boleslaw Skowrofiski
RP.

Boleslaw Skowroliski pracuje w biurze zatrudnieti w Warsza-

wie na ulicy Sklodowskiej Curie.

Jest to miody czlowiek, wy-

sokiego wzrostu, szczuply, moina powiedzie6 prawie chudy.
czy ma niebieskie, a wiosy ciemne.

0-

Pracuje on tam jut cztery

lata.

Boleslaw chciaiby jeszcze sic uczyC.

On ma dwadziegcia

lat i chcialby chodzi6 jeszcze na uniwersytet, ale to duo
kosztuje a w domu naprawdc tylko on jeden pracuje, bo rodzice
a.

4

nie czu,j4 sic zbyt dobrze i nie mog4 pracowaC.

juz siwy i stary i czcsto jest chory.
mioda.

Ojciec jest

Matka tee jui nie jest

Jest ona bardzo szczupla i te2 czcsto jest chora.

Czasami tylko pracuje ona dwa, trzy dni w spoldzielni i otrzymuje za to trzydzie6ci ziotych dziennie.
Boleslaw ma jeszcze siostrc.

M4i jej, krawiec, ma duio pracy.

Siostra jego jest zamOna.
Szyje on marynarki dla PDT.

Maj4 oni dui4 rodzinc, wicc Skowroliscy nic nie otrzymuj4 od

I

corki.

Boleslaw stale jest w domu, bo nie ma pienicdzy na rozaz

rywki.

Cieszy sic wicc teraz bardzo, ie mo2Le jecha6 do Kryni-

cy na wczasy.
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GENERALIZATIONS
Accusative Plural of Adjectives
The accusative plural of adjectives has three endings:
-e, -ych, and -ich.

The accusative plural form of adjectives qualifying
all nouns (except nouns denoting male persons) is the same as
the nominative plural form, i.e.: -e,
1.

masculine (animate - male persons excluded)
nom.pl.: Tu sq ladne koty.

acc.pl.: Tu widze ladne koty.

masculine (inanimate - things)
Tu widze ladne obrazy.

Tu sq ladne obrazy.
feminine

Tu widze stare gazety.

Tu s4 stare gazety.
neuter

Tu widze nowe biurka.

Tu sq nowe biurka.

The accusative plural form of adjectives modifying
nouns denoting male persons is -LEI) and -ich,
2.

e.g.:

nom.s.:

Tu jest mlodE
oficer.

acc.pl.: Tu widze mlodych of icerow.

Tu widze wysokich
oficerOw.

Tu jest wysoki
oficer.

Accusative Plural of ten, ta, to
The accusative plural forms are te and tych.

The accusative plural form te is the same as the noIt is used with nouns of all genders
minative plural form.
(except those denoting male persons).
1.
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v.

e.g.:

nom.pl.: Te konie s4 male.

tiO

acc.pl.: Lubig te konie:

Te diugopisy s4 dobre.

Biorg te diugopisy.

Te koperty s4 zielone.

Wolg te koperty.

Te krzesla s4 nowe.

Kupig te krzesla.

The accusative plural form tych is used with nouns
denoting male persons,
2.

o.

e.g.:

nom.pl.: Ci oficerowie s4
wysocy.

acc.pl.: Znam tych oficerow.

,kccusative Plural of jaki, jaka, jakie
a 1,

The accusative plural forms are jakie and latich.
The accusative plural form jakie is the same as the
nominative plural form and it is used with nouns of all genders (except nouns denoting male persons),
1.

e.g.:

nom.pl.: Jakie s4 to konie?

acc.pl.: Jakie konie ma
Adamski?

The accusative plural form latish is used with nouns
denoting male persons,
2.

nom.pl.: Jacy. to sq oficerowi.e?

acc.pl.: Jakich of icerow zna
pan Adamski?
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Nominative and Accusative Forms

Contrasted

Singular
Masculine

Nom.

Acc.

Plural
Feminine

Neuter

Male
Persons

All
Others

nowi

Animate

Inanimate

nowy
wysoki

nowy
wysoki

nowa
wysoka

nowe
wysokie

wysiicy

nowe
wysokie

nowego
wysoki ma

now
wysoki

now

nowe
wysokie

nowych
wysokich

nowe
wysokie

wysoki

(

Singular
Masculine
Animate

Nom.
kc.

Plural
Feminine

Neuter

Male
Persons

All
Others

Inanimate

ten

ten

to

to

ci

te

tego

ten

tg

to

tych

te
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Accusative Plural of Adjectives
(Summary)
1.

All Genders (except male persons)

Jakie tu s4 koty?

Jakie koty pan tu widzi?
Tu widzy czarne koty.

Tu s4 czarne koty.
Nom. Pl.

Acc. Pl.

Jakie tu s4 obrazy?

Jakie obrazy pan tu
widzi?
Tu widzy ladne obrazy.

Tu s4 ladne obrazy.

Jakie tu s4 gazety?

Jakie ga:ety pan tu
widzi?
Tu widzy stare gazety.

Tu s4 stare gazety.

Jakie tu s4 biurka?

Jakie biurka pan tu
widzi?
Tu widzy nowe biurka.

Tu s4 nowe biurka.

2.

Male Persons
Nom. S.

Acc. P1.

Jakich oficerow pan tu
widzi?
Tu widzy miodych oficerow.

Jaki tu jest oficer?
Tu jest mlody. officer

.

Nom. S.

Acc. Pl.

Jaki tu jest oficer?

Jakich of icerow pan tu
widzi?
Tu widzy wysokich oficerow.

Tu jest wysoki oficer
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EXPLANATORY NOTES
Maria Sklodowska-Curie

Maria Sklodowska was born in Warsaw, on November 7, 1857.
She was the fifth child of Wiadyslaw and Bronislawa, nee Boguska, both distinguished educators in Warsaw. Maria received her
first education in her native city. Being interested in physics
and chemistry, she left Poland to continue her studies abroad.
In 1891 she began her studies at Sorbonne in Paris. She graduated in 1893 in physics and in 1894 in chemistry. A year later
she married Pierre Curie, a physics professor at the City of
Paris School of Physics and Chemistry.
Together with her husband she began an intensive research
work which led to the discovery of polonium and radium in 1897.
Further successes in research in the field of radioactive elements brought her honors, rare for a woman of her time.
him
the
the
she

After the death of her husband she was asked to succeed
in professorship at the Sorbonne. She was twice awarded
Nobel Prize. The first time with her husband in 1903 for
work in the field of physics, the second time, in 1911,
herself was awarded the Nobel Prize in Chemistry.

Although absorbed greatly in her scientific work, she often gave proof of her loyalty and love for her native country.
She gave great assistance to the Scientific Society in Warsaw
in the establishment of a radium laboratory. She died in 1934,
two years after her last visit to Warsaw.
Recommended Reading:

Great Men and Women of Poland, edited by Stephen P. Mizwa, New
York, the MacMillan Company, 1943.
Madame Curie, by Eva Curie, New York, Doubleday Doran.

Krynica-ZdrOj

District of Krakow, near Nowy Sacz, 590 m. above sea level.
The largest and most modern Polish spa; at once a climatic
station of note and an important resort and sports center. Krynica mineral waters have been renowned for 160 years for their
unusual curative powers. The spa lies in the valley of the little Kryniczanka River, well screened by the mountains of Beskid
Sadecki, close to the Czechoslovakian border.
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HOMEWORK ASSIGNMENTS

1.

2.

3.

4.

T

Auditory -

Speaking

Reading

Writing

a)
b)
c)

Listening to the recorded Dialogue
Listening to Pattern Drills.
Listening to Questions on Narration.

a)

b)

Dialogue.
Pattern Drills.

a)
b)
c)
d)
e)

Dialogue.
Narration.
Generalizations.
Explanatory Notes.
Area Background, as assigned.

a)
b)

Pattern Drill from tape.
Answer Questions on Narration
from tape.
Use new vocabulary items in
sentences.

-

-

-

c)

LESSON 24 B
VOCABULARY

Dialogue
1. dane, nom. pl. (declined as
adj., very seldom used in

- data

s.)

danych, gen. pl.
2. co do (+ gen.)

- concerning
as to

3. wszystkie (modifies nouns
of all genders in pl.,
except male persons)

- all

4. otrzyma6, p.
otrzymam

- to receive

otrzymywat, i.
otrzymujg
otrzymuje

ot rzyma

5. okolo

- about, near, around

6. pewny, pewna, pewne

- sure, certain

7. pariskil paliskal paliskie

- your, yours

8. poznaC, p.
poznam
pozna

- to meet, to recognize

9. bawie sig,
bawig sig
bawi sig

poznawa61 i.
poznajg
pozn aje

i.

zabawi sig, p.
zabawig sig
zabawi sig

10. dokladny, dokladna, dokiadne
dokiadnie

- to have a good time,
to have fun, to play
exact, accurate, precise,
thorough

- exactly, thoroughly

11. informacja, f.

- information

Dialogue Adjunct
12. uczefi, m.

- student, pupil

ucznia, gen. s.

13. zeszyt, m.
zeszytu, gen. s.

- notebook
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14. pioro, n.

- pen

Narration

15. szczuply, szczupla, szczuple

- slender

16. prawie

- almost

17. chudy, chuda, chude

- skinny

18. ciemny, ciemna, ciemne

- dark

19. siwy, siwa, siwe

- gray, grizzly, hoary

20. dziennie

- daily (adv.)

21. krawiec, m.
krawca, gen. s.

-

22. szyC, i.
szyjv
szyje

- to sew

uszyE, p.
uszyjv
uszyje

tailor

23. marynarka, f.

- coat

24. stale

- always, constantly,
permanently

25. rozrywka, f.

- amusement, pastime,
recreation

Names of Institutions

- name of Polish travel
agency

26. ,,Orbis"

Names of Places

27. Krynica

- name of a Polish town

Names of Persons
28.

Boleslaw (diminutive Bolek)

-

first name

29.

Skowronski

-

family name

- Polish scientist

30. Sklodowska-Curie, Maria
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VOCABULARY TO LESSONS 20A - 24B
Skiodowska-Curiel Maria
- Polish scientist
- L.24B
czas, m. - time - L.22B
z czego - from what L.23B
Czego pan sobie Zyczy? what can I do for
you? - L.21A
czekak, i. - to wait L.22A
czgsto - often - L.23A
czterdzieAci - forty L.23A
o czwartej - at four (o'
clock) - L.21B

B

babka, f. - grandmother L.21B
- to fear, to
bat sig,
be afraid - L.24A
bagnet, m. - bayonet L.23B
Basia - first name (diminutive of Barbara) L.23A
bawiC sig, i. (zabawiC sig,
p.) - to have a good
time, to have fun, to
play - L.24B
Bednarski - family name L.23A
bialy - white - L.21A
bilet, m. - ticket - L.22B
biuro, n. - office - L.22A
L.21A
because
bo
bogaty - rich - L.21B
bojowy - combat (as adj.)
L.23B
Boleslaw (diminutive Bolek)
- first name - L.24B
brat, i. - to take - L.21B

D

dalej - farther - L.22B
daleko - far - L.218
dane, nom. pl. (declined
as adj. - very seldom used in s.) data - L.24B
diugi - long - L.22B
dobrze - well - L.22A
dok4d - where to - L.22A
dokiadnie (adv.) - exactly, thoroughly L.24B
dokiadny (adj.) - exact,
accurate, precise,
thorough - L.24B
to get dostat, p.
L.23A
dostawat, i. - to get L.23A
dosyt - quite, enough L.238
drugi - second, another L.22B
drugie iniadanie - lunch
- L.24A
dziecko, n. (dzieci, nom.
pl.) - child - L.21B

C
caly - entire, whole, all
- L.24A
chcialbym, i. - I would
like - L.21A
chodzie, i. fr. - to go,
to walk - L.21A
chory - sick, ill - L.24A
chudy - skinny - L.24B
ciemny - dark - L.24B
co do (+ gen.) - concerning, as to - L.24B
co dzien - every day _L.22B

Co nowego slychat u pana?
- what's new with you?
L.24A
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dziennie - daily (adv.) L.24B
co dzien - .every day L.22B
dziewczyna, f. - girl L.22A

ich - their - L.22A
informacja, f. - information - L.24B
J

E
Jadwiga - first name
(woman's) - L.21A
jajko, n. - egg - L.23A
Janek - first name (diminutive of Jan) L.22A
jechae, i. - to go (by
means of transportation), to ride L.22A
jeieli - if - L.23A
jvczmienny - barley (as
adj.) - L.22B
jutro - tomorrow - L.21B

elektrycznogE, f. - electricity - L.21A
F

fajka, f. - pipe - L.23A
fajkowy - pipe (as adj.)
- L.23A
Florczak - family name L.22B
G

I
1

'1-

gabinet, m. - office (doctor, dentist, lawyer),
cabinet, study - L.24A
Gajewski - family name L.23A
garbaty - hump-backed L.24A
gaz, m. - gas - L.21A
gotowa6, i. - to boil, to
cook - L.21B
gor4cy - hot - L.22A
era, f. - mountain - L.24A
w aLy. - to the mountains
L.24A
granat, m. - grenade L.23B
groch, m. - pea - L.22B
grosz, m. - groch (1/100 of
one zloty) - L.21A

K

kaliber, m. - caliber L.23B
kapusta, f. - cabbage L.22B
Kapusta - family name L.23B
karabin, m. - rifle L.23B
Karski - family name L.21A
kasza, f. - grits, groats
- L.22B
kiedy - when - L.21A
kielbasa, f. - sausage L.22B
kilka (+ gen.) - several
- L.22A
klasa, f. - class, classroom - L.22B
kobieta, f. - woman L.22A
Kolankowski - family name
- L.22B
kolejarz, m. (kolejarze,
nom. pl.) - railroad
man - L.22A

H

halas, m. - noise - L.21B
halas mi przeszkadza - noise
disturbs me - L.21B
I
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maska, f. - mask - L.23B
maska przeciwgazowa gas mask - L.23B
Mazurek - family name L.21A
mOca, f. - flour - L.21B
Mickiewicz, Adam - famous
Polish poet - L.23A
miejsce, n. - place,
spot, seat - L.22B
minuta, f. - minute L.22B
mlody - young - .L.23A
mocny - strong - L.23A
morze, n. - sea - L.24A
nad morze - to the seaL.24A
side
mona - one can, one may
- L.23A

komorne, n. rent - L.21B
kompletnie - completely
(niekompletnie - incompletely) - L.21A
Kopernik, Mikolaj - Nicolaus Copernicus, Polish astronomer - L.22B
kogciol, m. - church - L.23A
w kogciele - in the church L.23A
Kowalski - family name L.22A
Krakow, m. - city in Poland
- L.22A
krawiec, m. - tailor - L.24B
krOtki - short - L.23B
Krynica, f. - name of a Polish town - L.24B
kuchnia, f. - kitchen L.21A
kurczak, m. - chicken L.22B
Kwiatkowski - family name L.24A

N

na (+ acc.) - for - L.22A
czekaC na - to wait for L.22A
nabOj, m. - cartridge L.23B
nad
acc.) - to, over,
above, (up) on L.24A
napraw4.- really, truly
L.24A
nauczyC, p. (uczy6, 1.)
- to teach - L.23B
niekompletnie - incompletely; (kompletnie - completely) L.21A
nieumeblowany - unfurnished - L.21B

L
las, m. - woods, forest

-

L.24A
lekarz, m. - doctor - L.22A
lornetka, f. - (opera or
field) glasses - L.23B
Lublin, m. - city in eastern
Poland - L.24A
lufa, f. - barrel (gun) L.23B
M

Majewski - family name L.23A
major, m. - major - L.23B
Maliszewski - family name: L.22B
malo (+ gen.) - few - L.21A
mapa, f. - map - L.24A
marynarka, f. - coat L.24B

Co noim slychaC u pana?
- what's new with
you? - L.24A

0
obok - near, beside, next
L.22A
(to)
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o czwartej - at four (o'
clock) - L.21B
od (+ gen.) - from, since
L.21A
odchodzit, i. - to leave,
to depart, to walk away, to go away L.22A
Odra, f. - river in western Poland - L.24A
odwiedzat, i. - to visit
(person only) - L.23B
odwiedzit, p. - to visit
(person only) - L.23B
okienko, n. - window (teller's), small window
- L.22B
okolo - about, near, around - L.24B
one - they (male persons
excluded) - L.21B
oplata, f. - fee - L.21B
,Prbis" - name of Polish
travel agency - L.24B
osoba, f. - person - L.23A
ostatnio - lately, recently - L.22A
Ostrowski - family name L.22B
otrzyma6, p. - to receive
- L.24B
otrzymywae, i. - to receive - L.24B

pewny - sure, certain L.24B
pieni4dze, m. pl. - money - L.21B
pie6dziesiqt - fifty L.21A
pictnaAcie - fifteen L.23A
piens°, n. - pen - L.24B
po (+ acc.) - for L.23A
poci4g, m. - train L.22A
poczekalnia, f. - waiting room - L.22B
podloga, f. - floor L.21A
polowy - field (as adj.)
- L.23B
poludnie, n. - south,
noon - L.24A
pomaga6, i. - to help L.23A
pom6c, p. - to help L.23A
poniewai - because L.218
poprawia6, i. - to improve, to correct L.23B
poprawiC, p. - to improve, to correct L.23B
poprowadzi6, p. (prowadzi6, 1.) - to manage, to run something, to lead, to
drive (car), to
steer - L.23A
poradzit sig, p. (radzi6
sic, 1.) - to consult - L.21A
porz4dek, m. - order, tidiness - L.23A
posiedziee, p. (siedziet,
i.) - to sit - L.22A
posluchat, p. (sluchat'l
1.) - to listen, to
obey - L.22A
poszukat, p. (szukat, 1.)
- to look for, to
seek - L.21A

P

pacjent, m. - patient L.24A
palit, i. (zapaliC, p0) to smoke, to burn L.22B
paliski - your, yours L.24B
pare (+ gen.) - a few L.22B
park, m. - park - L.21A
Pawlak - family name L.21A
peron, m. - platform (here
track) - L.22A

223

potem - then - L.21B
potrzymaE, p. (trzymaE, i.)
- to keep, to hold L.23B
powodzenie, n. - successL.24A
poznaC, p. (poznawa6, i.) to meet, to recognize
- L.24B
Poznan, m. - city in Poland
- L.22A
poznawat, i. (poznaC, p.) to meet, to recognize
- L.24B
poj6C, p. - to go - L.22B
prowadzi6, i. (poprowadzie,
p.) - to manage, to run
something, to lead, to
drive (car), to steer L.23A
prysznic, m. - shower (bath)
- L.21A
przeciwgazowy - antigas L.23B
maska przeciwgazowa - gas mask
- L.2TB
przeszkadzaC, i. - to disturb,
to bother - L.21B
halas mi przeszkadza - noise
disturbs me - L.21B
Pulaski, Kazimierz - Casimir
Pulaski, Polish-American
hero - L.21B
R

radziC sig, i. (poradziC sie,
p.) - to consult - L.21A
rano - in the morning - L.23A
rodzice, pl. - parents - L.23B
rozkaz, m. - order - L.23B
rozrywka, f. - amusement, pastime, recreation - L.24B
rzecz, f. - thing - L.23A
rzeka, f. - river - L.24A
S

siada6, i. - to sit down L.24A
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sig6C, p. - to sit down L.24A
siedzieC, i. (posiedzieC,
p.) - to sit - L.22A
siwy - gray, grizzly,
hoary - L.24B
sk4d - where from - L.22A
Sklodowska-Curie, Maria Polish scientist L.24B
Skowronski - family name
- L.24B
sluchaC, i. (posluchaC,
p.) - to listen, to
obey - L.22A
Co nowego slychaC u pana?
- what's new with
you? - L.24A
slyszalem - I heard L.24A
slysze6, i. (uslyszeC, p.)
- to hear - L.24A
Czego pan sobie iyczy? what can I do for
you? - L.21A
stale - always, constantly,
permanently - L.24B
strzelaC, i. - to shoot -

L.23B
strzeli6, p. - to shoot L.23B
strzelnica, f. - rifle
range - L.23B
na strzelnicy - on the
rifle range - L.23B
sufit, m. - ceiling L.21A
szczuply - slender L.24B
szegCdziesiqt - sixty L.21A
Szopen (Chopin), Fryderyk
- Frederick Chopin,
Polish pianist and
composer - L.24A
szuka6, i. (poszukat, p.)
- to look for, to
seek - L.21A
szyC, i. (uszy6, p.) to sew - L.24B

<C

uszy6, p. (szy6, i.) to sew - L.24B
gciana, f. - wall - L.21A
drugie gniadanie - lunch
L.24A
gwiadczenie, n.; gwiadczenia, nom. pl. (mostly
used in plural form)
- services, utilities,
benefits - L.21B
gwietnie - splendidly L.21A

w (+ acc.) - to, in, at,
on - L.24A
Walczak - family name L.21B
wanna, f. - bathtub L.21A
wczasy (plur. only) vacation, rest L.24A
wedlug (+ gen.) - according to - (abbr. wg.)
- L.22B
wedlug mojego zegarka according to my
watch - L.22B
wiele - many - L.23A
Wisla, f. - main river
of Poland - L.24A
wlagciciel, m. (wlagciciele, nom. pl.) owner, proprietor
- L.21A
wlagnie - just (as adv.)
- L.22B
wprowadziC sir, p. - to
move in - L.21B
wracaC, i. - to return,
to come back - L.21B
wszyscy - all (persons)
- L.22A
wszystkie (modifies nouns
of all genders in
plural except male
persons) - all L.24B
w "Trybunie Ludu" - in
the "People's Trib-

T

take - also - L.23A
tamten (tamta, tamto) that one - L.23B
teatralny - theatrical
(lornetka teatralna opera glasses) - L.23B
telefonowaC, i. (zatelefonowaC, p.) - to phone
- L.21B
trochc (+ gen.) - some, a
little, a bit - L.21A
Trybuna Ludu" - "People's
Tribune" (name of Polish newspaper) - L.21B
trzymae, i. (potrzymaC, p.)
- to keep, to hold L.23B
tytori, m. - tobacco - L.23A
tytoniowy - tobacco (as adj.)
- L.23A
U

u (+ gen.) - at at somebody's place, home,
store - L.22B
uczen, m. - student, pupil
- L.24B
uczyC, i. (nauczy6, p.) to teach - L.23B
uniwersytet, m. - university - L.23A
urlop, m. - leave - L.24A
uslyszeC, p. (slyszeC, i.)
- to hear - L.24A
,

0

V

une" (Trybuna Ludu" - "People's
Tribune" - name of
Polish newspaper) L.21B
wyjechaC, p. (wyjeidia6,
i.) - to leave by
means of transportation - L.24A
225

Zosia - first name (diminutive of Zofia)

wyjeidia6, i. (wyjechaC,
p.) - to leave by
means of transportation - L.24A
wynaj46, p. (wynajmowat,
i.) - to rent, to hire
- L.21A
wynajmowat, i. (wynaj46, p.)
- to rent, to hire L.21A
wyr6b, m. - product - L.23A

-

L.22A
z widzenia - from sight -

L.23A
2
Czego pan sobie iyczy? what can I do for
you? - L.21A

Z

z (+ gen.) - from - L.22A
zabawi6 sir, p. (bawi6 sir,
i.) - to have fun, to
have a good time, to
play - L.24B
zadatek, m. - deposit L.21B
zamOna - married (woman
only) - L.21B
zapali6, p. (pali6, 1.) to smoke, to burn L.22B
zaraz - right now, right
away - L.228
zatelefonowa6, p. (teltfonowa61 i.) - to phone
- L.21B
Zawadzki - family name L.23B
zbyt (dobrze) - too (well)
- L.22A
z czego - from what - L.23B
zegarek, m. - watch - L.228
zepsuty - broken, out of
order, spoiled, tainted - L.24A
zeszyt, m. - notebook L.24B
znajomy, m. - acquaintance
(person), friend L.22A
znale6, p. - to find L.22B

t.
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PREFACE

A

This is Part 2 of Volume II of the Polish Basic Course
which consists of 160 lessons in fifteen volumes.
The purpose of this volume is to continue the implementaTwo hundred fifty-three new
tion of Basic Course objectives,
lexical items are introduced and after the completion of this
volume, students can be expected to be able to understand, speak,
read and write Polish sentences containing the morphological
structures and their syntactical implications of the genitive
and accusative cases of nouns and adjectives. Situationally,
students should be able to understand and generate Polish sentences within the framework of this volume.
Daily lesson units consist of the following parts:
1.
2.

PrN

3.
4.
5.

tr

6.

re\

7.
8.
9.

Grammar Perception Drill
Dialogue (Cartoons, Polish text with English translation)
Dialogue Adjunct (only if necessary)
Generalizations (on language structure)
Grammar Drill
Guided Conversation
Narration
Explanatory Notes (on area background)
Vocabulary (listed in the order of appearance in the
text)

H10.

Homework Assignments

The following schedule is recommended for the utilization
of the daily lesson unit:
0800

3.

Acting out and Application
of Dialogue

0900

4.

Grammar Drill

1000

5. I Guided Conversation

Narration

1300
1400

1.

Grammar Perception
Drill

1500

2.

Presentation of
Dialogue

Homework'

as assigned

i
1

Inquiries concerning this volume, including requests for
authorization to reproduce, should be addressed to the Director,
Defense Language Institute, U.S. Naval Section, Anacostia Annex,
Washington, D. C. 20390.
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Lesson 25 A

A

GRAMMAR PERCEPTION DRILL
Genitive Singular of Nouns
1.
2.
3.
4.
5.

1.

Genitive
Genitive
Genitive
Genitive
Genitive

(Endings: -a, -u

expressing possession
after negation
after nie ma
after words expressing quantity
after certain verbs

Genitive expressing possession

Model:

Instructor:

Student:

To jest samochOd doktora.
Czyj to jest samochod?

To jest samochod doktora.

Drill the above pattern using the following words in place of
of icer, podoficer, siertant, kapral, syn, brat.
doktora:
1.....=1...ANS
Model:

Instructor:

Student:

To jest samochOd siostrx.
Czyj to jest samochod?

To jest samochOd siostrx.

Drill the above pattern using the following words:
kobieta, iona.

dziewrzyna,

Model:

Instructor:

Student:

To jest samochOd matki.
Czyj to jest samochod?

To jest samochod matki.

Drill the above pattern using the following words:
urzOniczka, sekretarka, Basia, Zosia.
1

babka,

L. 25 A

Models:

Instructor:

Student:

To jest zegarek siostrE.
Czyj to jest zegarek?

To jest zegarek siostry.

To jest paczka brata.
Czyja to jest paczka?

To jest paczka brata.

To jest piOro urzedniczki.
Czyje to jest pioro?

To jest pioro urzedniczki.

Drill the above patterns using the following words:
gazeta, mydlo, formularz ksi42ka,

2.

adres,

Genitive after negation

Model:

Instructor:

Nie mam biletu.
bilet?

Student:

Czy pan ma
Nie, ja tei nie mam biletu.

Drill the above pattern using the following sentences:
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

mam urlopu.
lubie grochu.
sprzedaje domu.
lubie barszczu.
znam adresu.
jem deseru.
mam czasu.

Model:
Student:

Instructor:

Cichocki nie ma formularza.
Czy Cichocki ma formular0

Nie, Cichocki nie ma f ormularza.

Drill the above pattern using the following words: krawat,
koh., kot, En, brat, biurko, pioro, lustro.
klucz,
2

L. 25 A

Model:
Instructor:

Studr:At:

Pan Nowak nie lubi kaszE.
Czego nie lubi pan Nowak?

Pan Nowak nie lubi kaszX.

Drill the above pattern using the following words:
kawa, herbata, zupa, kielbasa, woda.

kapusta,

Model:
Student:

Instructor:

Pani Adamska nie kupuje m4ki.
Czy pani Adamska kupuje m4kg?

Nie, pani Adamska nie kupuje
m4ki.

Drill the above pattern using the following words:
koszula, %vodka, ksi4ika, s011

3.

szynka,

Genitive after nie ma

Model:
Instructor:

Student:

W sklepie nie ma mleka.
Czy w sklepie jest mleko?

Nie, w sklepie nie ma mleka.

Drill the above pattern using the following words: sysao,
chleb, groch, kasza, kielbasa, herbata, wodka, autka, TrAka.
Model:
Instructor:

Ptudent:

Na biurku nie ma telefonu.
Czy na biurku jest telefon?

Nie, na biurku nie ma telefonu.

Drill the above pattern using the following words:
diugopis, papier, lists saKsta.

3

22.cca,

L. 25 A

4.

Genitive after words expressing quantity

Model:
Instructor:

Student:

Prosig kilogram szynki.
Ile szynki pan sobie Tyczy?

Proszv kilogram-szynki.

Drill the above pattern using the following sentences:
-,

Ile
Ile
Ile
Ile
Ile
Ile
Ile

5.

mqki pan sobie iyczy?
soli pan sobie zyczy?
kiszy pan sobie 2yczy?
kielbasy pan sobie 2yczy?
herbaty pan sobie, 2yczy?
grochu pan sobie 2yczy?
cukru pan sobie iyczy?

Genitive after certain verbs

Model:

Instructor:

Student:

Szukam mieszkania.
Czego pan szuka?

Szukam mieszkania.

Drill the above pattern using the following words:
skiep, azeta, mapa, maska, karabin, lornetka,

EiOro,

Model:

Instructor:

Student:

Szukam nauczyciela.
Kogo pan szuka?

Szukam nauczyciela.

Dril] the above pattern using the following words:
sekretarka, mechanik.

kucharz,

L. 25.A
gFg

Model:

Instructor:

Pan Nowak potrzebuje sekretarki.
Kogo potrzebuje pan Nowak?

Student:

Pan Nowak potrzebuje
sekretarki.

Drill the above pattern using the following words:
niczka, lekarz, nauczyciel.

urad-

Model:

Instructor:

Student:

To dziecko boi sic psa.
Czego boi sic to dziecko?

To dziecko boi sic psa.

Drill the above pattern using the following words:

ail krowa,

Lwinia.
Model:

Instructor:

Student:

Dzieci sluchaj4 ojca.
Kogo sluchaj4 dzieci?

Dzieci Eluchaj4 ojca.

Drill the above pattern using the following words:
babka, nauczyciel.

matka,

c

,
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DIALOGUE

U rzenika
R.:
K.:

rzeinik
klient
1.

2.

3.

4.

5.

6.

K.:

Czy ma pan cielvcine

R.:

Owszem, mam.

K.:

Ile kosztuje kilogram cie4ciny?

R.:

Trzydziegci szeg6 ziotych.

K.:

Dlaczego zie4cina kosztuje teraz tak duio?

R.:

Nie motemy dosta6 cielakow.

K.:

Czy ma pan wieprzowiny?

R.:

Jeieli pan chce, mote pan dosta6 calego
prosiaka.

K.:

Proszv kilogram wieprzowiny.

R.:

Mamy te2 kurczaki.

K.:

Nie, dzigkuj.

Ile pan chce?

nie kurczaka.

7.

2ona chce cog upiec, ale
Czy jest wolowina?

Ile pan chce?

R.:

Naturalnie.

K.:

Proszc dwa kilogramy wolowiny.
Ile placv za wszystko?

R.:

Sto jedenagcie ziotych.
Tu jest rachunek.

7
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DIALOGUE
At the Butcher's
R.:
K.:

butcher
customer
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

K.:

Do you have veal?

R.:

Yes, I have.

K.:

How much does a kilogram of veal cost?

R.:

Thirty six zlotys.

K.:

Why does veal cost so much now?

R.:

We can not get calves.

K.:

Do you have pork meat?

R.:

If you wish, you can have a whole piglet.

K.:

One kilogram of pork, please.

R.:

We also have chickens.

K.:

No, thank you. My wife wants to roast
something, but not a chicken. Do you
have beef?

R.:

Naturally.

K.:

Two kilograms of beef, please.
How much do I pay for everything?

R.:

A hundred eleven zlotys.
Here is your bill.

How much do you want?

How much do you want?

L. 25 A
GENERALIZATIONS
Genitive

The main function of the genitive case is to express
possession. This type of genitive answers the question: czyj?
czyja? czyje? - whose?
1.

e.g.:

Czy4 to jest pok6j?
To jest pok6j pana Nowaka.

- Whose room is this?
- This is Mr. Nowak's room.

Another function of the genitive case is that it replaces the accusative case as the direct object whenever the
verb is preceded by the negation nie - not. Simply, the direct object, which in an affirmatV sentence is put in the
accusative, in a negative sentence must be put in the genitive.
This type of genitive answers the question: kogo? - (of) whom?
czego? - (of) what?
2.

e.g.:
acc.:
gen.:
acc.:

gen.:

Bolek ma siostrl.
Kogo nie ma Janek?
Janek nie ma siostrE.

- Bolek has a sister.
- What(Whom) doesn't Janek have?
- Janek doesn't have a sister.

Bolek pije kawl.
Czego nie pije Janek?
Janek nic pije kawE.

- Bolek drinks coffee.
- What doesn't Janek drink?
- Janek doesn't drink coffee.

The genitive case is used in connection with the expression nie ma - there is no;
3.

nom.:
gen.:

W sklepie jest migso.
W skiepie nie ma migsa.

- There is meat in the store.
- There is no meat in the store.

An important function of the genitive is to express
the idea of quantity;
4.

Ile kosztuje kilogram cielgci-

- How much does a kilogram of
veal cost?

nx?

9
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5.

The genitive fulfills also the function of the object
of certain verbs, like: szuka6--to look for, bal sig--to be
afraid, potrzebowa6--to need, slucha6--to listen; to obey,
.g.:

Szukam mieszkania.

- I am looking for an apartment.

Genitive Singular of Nouns
The genitive singular of nouns has four endings:
-It .1.

-a, -u,

1.
The following types of nouns have the ending -a in the
genitive singular:

a)

b)
c)

practically all neuter nouns,
practically all masculine animate nouns,
a certain number of masculine inanimate nouns.

Examples:

neuter nouns (except nouns which end in -um in the
nominative singular),
a)

Pan Nowak nie ma gospodarstwa.

- Mr. Nowak doesn't have a farm.

masculine animate nouns, i.e. denoting male persons
and male animals (except nouns which end in -a and family names
which end in -o in the nominative singular),
b)

e.g.:

- I don't know Mr. Nowak.
- I don't have a cat.

Nie znam pana Nowaka.
Ja nie mam kota.
Note:

The genitive singular form of masculine animate nouns is
the same as the accusative singular form of these nouns.
c)

some masculine inanimate nouns, i.e. denoting things,

e.g.:

- I don't have bread.

Nie mam chieba.

10
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2.

Some masculine inanimate nouns, i.e. denoting things,
have the ending -u in the genitive singular,
e.g.:

Nie mam telefonu.
Note:

- I don't have a telephone.

In case of masculine nouns denoting things, it is necessary to memorize which of them have the ending:
-u,
and which have the ending: -a.

3.

All feminine nouns in the genitive singular have either
the ending -i or -E.
a)
The ending is -i when the sound preceding the case
ending is h, 6, i, di, 1, j, k, or g,

.g.
Bolek nie ma fajki.
b)

- Bolek doesn't have a pipe.

Otherwise the ending is -Ey

e.g.:

Pan Walczak nie ma zony.

Note:

- Mr. Walczak doesn't have
a wife.

1.

To this group also belong masculine nouns which end
in -a and family names which end in -o in the nominative case, e.g.: kolega, Kogciuszko.

2.

It must be remembered that sounds: h,
E I Z, di I
when followed by a vowel, are represented in spelling by letters: ni, si, ci, zi, dzi, e.g .: kuchnia,
gen.: kuchni.

3.

However, when i is pronounced as I, e.g.: fotografia,
the genitive
fotografii.
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Genitive Singular of Nouns
(Summary)

Accusative

Genitive

Neuter Nouns
Tu nie widzy okna.
Nie mam mieszkania.
Tu nie widz? zwierzvcia.
Tu nie widzv liceum.

Tu widzc okno.
'Mam mieszkanie.
-41 widzt zwierzl.

Tu widzv liceum.
Masculine Nouns
a) animate nouns

Znam pana Wal-

Nie znam pana Wal-

czaka.
Mam konia.

Nie mam konia.

czaka.

b) inanimate nouns

Mam chleb_.

Nie mam chleba.

Main telefon_.

Nie mam telefonu.

Feminine Nouns

Pan Walczak nie ma
lonE.
Nie mam tej rzeczy.
Pan Walczak ma
±ont.
Ten iolnierz ma
lornetkt.
Mam t? rzecz_.
Lubic
Ten 2olnierz nie ma
lornetki.
Nie lubiv wsi.

12
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GRAMMAR DRILL
Genitive Singular of Nouns
1.

Genitive expreasing possession

Model:
Instructor:

Cue:

Student:

Czyj to jest krawat?

Zdzislaw

To jest krawat Zdzislawa.

Drill the above pattern using the following cue words:
Janek, Bolek, pan Walczak, pan Nowak.

ojciec,

Model:
Instructor:

Cue:

Student:

Czyja to jest fajka?

pan Pawlak

To jest fajk,;. pans

Pawlaka.

Drill the above pattern using the following cue words: an
Mazurek, porucznik, siertant, taull, major.
Model:
Instructor:

Cue:

Student:

Czyje to jest radio?

brat

To jest radio brata.

Drill the above pattern using the following cue words:
uczen, eksEedient, klient, nauczyciel.

am,

Model:
Instructor:

Student:

To jest papieros ucznia.

Czyj to jest papieros?

13
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Drill the above pattern using the following sentences:
To
To
To
To
To
To
To

jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest

samochod matki.
16iko ojca.
krzeslo Bolka.
pokOj siostry.
mydlo brata.
znaczek syna.
herbata babki.

Model:
Instructor:

Student:

Rzeinik ma skiep.
Czyj jest ten skiep?

Ten skiep jest rzeinika.

Drill the above pattern using the following sentences:
Brat ma pok6j.
Syn ma sklep.
Oficer ma samoched.
Kapral ma klucz.
Pan Walczak ma znaczek.
Nauczyciel ma formularz.
Doktor ma obraz.
Klient ma chleb.
Ojciec ma tyton.

Model:
Instructor:

Student:

Rzeinik ma fajkv.
Czyja jest to fajka?

Ta fajka jest rzeinika.

Drill the above pattern using the following sentences:
Brat ma lampg.
ma paczkg.
Of
Ojciec ma gazetg.
Klient ma kielbasg.
Kapral ma mapg.
Pan Walczak ma ksiqikg.
Syn ma fotografig.
Lekarz ma sekretarkg.
Major ma lornetkg.
14
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Model:
Instructor:

Student:

Rzeinik ma radio.
Czyje jest to radio?

To radio jest rzeinika.

Drill the above pattern using the following sentences:
Brat ma biurko.
Oficer ma mieszkanie.
Ojciec ma gospodarstwo.
Klient ma mydlo.
Kapral ma 162ko.
Pan Walczak ma biuro.
Syn ma lustro.
Lekarz ma pioro.
Major ma krzeslo.

2.

Genitive after negation

Model:

Instructor:

Student:

Nowak ma ojca.

Nowak nie ma ojca.

Drill the above pattern using the following sentences:
TV widzg oficera.
Znam sierianta,
TV widzg psa.
Bolek je indyka.
Pan Nowak trzyma kieliszek.
Pani Walczak ma znaczek.
Kupujg olowek.
Pan Adamski ma biurko.
Pan Walczak kupuje lustro.
Mam pioro.
Cichocki ma mieszkanie.
Zosia ma powodzenie.

15
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Model:
Instructor:

Student:

Pani Walczak kupuje obraz.

Pani Walczak nie kupuje
obrazu.

Drill the above pattern using the following sentences:
Pan Nowak ma skiep.
Mam pok6j.
Tu widzg st61.
Ten iolnierz ma karabin.
Model:
Instructor:

Student:

Bolek ma siostrg.

Bolek nie ma siostry.

Drill the above pattern using the following sentences:
Pan Grodecki ma tong.
Pan Walczak pije herbatg.
Pani Nowak pije kawg.
Lubig kapustg.
Zona kupuje kaszg.
Ja jem zupg.
Model:

Instructor:

Student:

Pan Walczak ma corkg.

Pan Walczak nie ma corki.

Drill the above pattern using the following sentences:
Tu widzg rest auracjg.
Znam wieg.
Tu mamy elektrycznogE.
Zona lubi kartoflankg.
Cichocki kupuje wodkg.

SS

Oficer ma lornetkg.
Ekspedient sprzedaje koszulg.
Pani Grodecka ma kuchnig.
Mam fotografig.
a
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1

3.
t,

Genitive after nie ma

II

Model:

Instructor:

Student:

Na ulicy Jasnej jest szkola.

Na ulicy Jasnej nie ma
szkoly.

Drill the above pattern using the following sentences:
Na
Na
Na
Na

ulicy
ulicy
ulicy
ulicy

Jasnej
Jasnej
Jasnej
Jasnej

jest
jest
jest
jest

koici61.
restauracja.
sklep.
speadzielnia.,

W tym domu jest.. mieszkanie.

W tym ogrodzie jest dom.
Na dole jest kuchnia.
Na garze jest biuro.
Na tej fotografii jest dziewczyna.
Na tej fotografii jest dziecko.
Na tej fotografii jest kobieta.

el

4.

_

k.

Genitive after words expressing quantity

Model:

Instructor:

Cue:

Student:

Ile wOdki pan sobie Zyczy?

kieliszek

Prosz

kieliszek wOdki.

Drill the above pattern using the following questions and cues:
Ile
Ile
Ile
Ile

tytoniu pan sobie Ayczy?
chleba pan sobie Ayczy?
zupy pan sobie iyczy?
kaszy pan sobie 2yczy?

paczka
bochenek
nieduio
kilo

L. 25 A

Complete the following sentences with the correct form:
Model:

Instructor:

Student:

towar
Ten sklep ma duty wybor

Ten sklep ma duty wybOr
towaru.

'Drill the above pattern using the following cues and sentences:

wodka
Na stole stoi kieliszek
m4ka
Cichocka ma jut malo
s61
Proszg kilo

cukier
PrOSZf sze

kilo

szynka
Proszg dwa kilo
zadatek
Chcg pigedziesiqt ziotych
tyton
Tu jest paczka

zupa
Proszg jeszcze trochg

,

pieprz
Proszg cztery dekagramy
mrdlo

Pani Cichocka kupuje dzig duo

18
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5.

Genitive after certain verbs

Model:
ti

Instructor:

Cue:

Student:

Czego szuka pan Cichocki?

fajka

Pan Cichocki szuka fajki.

tytofil
Drill the above pattern using the following cue words:
uniwersytet,
informacj,
zegarek, zeszyt, erynarka, rozrxwka,

kaarn, poczekalnia, bilet, miens_, Rasa, biuro.
Form sentences using the following verbs:
Model:

Instructor:

Student:

szukaa
potrzebowat

Uczefi szuka nauczyciela..

Pan Nowak potrzebuje sekretarki.
Dzieci boj4 sif lekarza.
Dzieci sluchaj4 ojca i matki.
Pan Karski radzi sic 2ony.

bad nig
sluchae
radziE sic

Complete the following sentences with the correct form according
to the pattern below:
Model:
Instructor:

Student:

mieszkanie
Cichocki szuka

Cichocki szuka mieszkania.

plot.°

Urzvdniczka szuka
radio
Czvsto slucham

19
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ojciec
Bolek slucha

nauczyciel
Janek radzi siv
matka
Zosia radzi siv
znaczek
-Potrzebujv

esionelm

sol
Kucharz potrzebuje

pies
Dziecko boi siy

,

*.

20
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GUIDED CONVERSATION
or

Part I

Questions on Dialogue

1.

Kto ma cielccinv?

2.

Co ma rzeinik?

3.

Czy rzeZnik ma cielccine

4.

0 co pyta klient?

5.

Kto pyta, ile kosztuje kilogram cie4ciny?

6.

Kto mowil Ze kilogram cielcciny kosztuje trzydzieaci
szeie ziotych? (rzeZnik)

7.

Kto mewl, ie cielccina kosztuje duio?

8.

Co kosztuje duio?

9.

Czego nie moina dostaC?

(rzeinik)

(cielvcinv)
(tak)

(ile kosztuje kilogram cielvciny)
(klient)

(klient)

O

(cielvcina)
(cielak6w)

10.

Kto mOwil Ze nie moina dosta6 cielakow?

11.

Czy klient kupuje cielvcine

12.

Czy klient pyta te2 o wieprzowiny?

13.

Co mote dosta6 klient?

14.

Kto mote dosta6 calego prosiaka?

15.

Ile wieprzowiny chce klient?

16.

Co jeszcze jest u rzeinika?

17.

Gdzie s4 kurczaki?

18.

Czy klient chce kurczaki?

19.

Kto chce upiec wolowine

20.

Czy w sklepie jest wolowina?

21.

Ile wolowiny chce klient?

siz

1-

(nie)

(tak)

(calego prosiaka)
(klient)

(kilogram)

(kurczaki)

(u rzeZnika)
(nie)

(iona klienta)
(tak)

(dwa kilogramy)

21
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22.

Kto chce dwa kilogramy wolowiny?

23.

Ile migso kosztuje?

24.

Kto dostaje rachunek?

25.

Co dostaje klient?

26.

Ile placi klient za migso?

(klient)

(sto jedenagcie zlotych)
(klient)

(rachunek)

(sto jedenagcie ziotych)

Part II - General Questions
1.

Czy pan czgsto je na obiad cielgcing?

2.

Co pan wolf --cielgcing, wolowing, czy wieprzowing?

3.

Czy pan wie, ile kosztuje kilogram wolowiny?

4.

Ile way prosiak?

5.

Gdzie motna dostat cielaka?

6.

Kto sprzedaje cielgcing, wieprzowing i wolowing?

7.

Czy pan lubi cielgcing?

8.

Czy w domu czgsto pan je kurczaki?

9.

Czy pan lubi wolowing?

10.

Kto w domu pana piaci rachunki?

11.

Ile cielakow zwykle ma bogaty wlagciciel gospodarstwa?

12.

Jakie migso pan lubi?

13.

Czy chiopiec, ktory ma jedenagcie lat, musi chodzit do
szkoly?

14.

Czego dzieci czgsto nie lubl4 jest?

15.

Czy pan lubi wieprzowing?

22
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Part III

One student asks other students questions based on the Dialogue.

Part IV - Directed Dialogue
Proszv zapytaE kolegv,
1.

czy lubi cielvcinv.

2.

gdzie moina kupil cielvcinv.

3.

czy cielvcina teraz dui() kosztuje.

4.

czy wie, ile kosztuje kilogram cielcciny.

5.

dlaczego cielvcina czasami duio kosztuje.

6.

czy ma jedenaicie ziotych.

7.

czy wie, kto chowa cielaki.

8.

ile kosztuje kilo cukru w spOldzielni.

9.

czy lubi wieprzowinv.

10.

ile kosztuje kilogram wieprzowiny.

11.

gdzie moina kupi6 prosiaka.

12.

czy zna restauracjv, gdzie dobry obiad
nie kosztuje duio.

13.

czy czvsto je kurczaki.

14.

czy jego matka czgsto piecze kurczaki.

15.

co wolf na obiad--kurczaki, czy indyka.

16.

ile kosztuje kilogram wolowiny.

17.

czy czvsto je wolowinv na obiad.

18.

gdzie moina kupiE mivso.

19.

czy lubi wolowinv.

4.
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Proszc zapyta6 koleu,
20.

ile kosztuje kilogram cukru.

21.

kto w domu zwykle piaci rachunki.

22.

jaki rachunek jest czvsto duty.

23.

co mowi ekspedient, kiedy w sklepie
nie ma cukru.

24.

co mowi rzeinik, gdy w sklepie nie ma
mivsa.

25.

gdzie kupuje micso.

L. G.)

Li

NARRATION
Na wsi

Adam Zargba ma dobry zaw6d.
.

Jest on mechanikiem, ale po-

niewal jego ojciec ma gospodarstwo i jest stary, Adam pracuje
na gospodarstwie.

Gospodarstwo to nie jest duie, ale pracy

Stary Zargba jui nie mo2e pracowaC, a na gospo-

jest tam duio.

darstwie s4 owce, konie i irebaki.

Ojciec i syn chowaj4 tei

kury i sprzedaj4 jajka, kurczaki i rasowe koguty.

Wigc Adam

pracuje od rana do wieczora i nie ma czasu odwiedza

starych

kolegOw w Warszawie.
"Praca na gospodarstwie nie bardzo mi sig podoba", me:owl

Adam czgsto do kolegi, ktory go czasami odwiedza, ,rate co ro.

bit... Ojciec jest ju2 stary i nie mo2e pracowat, a gospodarstwa szkoda.

Jem dobrze, bo stara kucharka dobrze gotuje, i

nie muszg placiC ani za pok6j, ani za elektryczno66.

A to te2

duo znaczy".
Dziewczyny we wsi lubi4 Adama, ale wszyscy wiedzq, ie Adam
jeszcze Tony nie szuka.

Mowi on, ie nie ma na to czasu;

siedzieC w domu i sIuchat radia.

woli

Komunikaty radiowe ostatnio

s4 zwykle dobre.

Koledzy 2aluj4 Adama i mowi4:

"Co za szkoda, 2e Adam

Zargba musi mieszkat na wsi i pracowat na gospodarstwie".
to Adam czasami odpowiada:

"Moie szkoda, ale muszg pomagat

ojcu".
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EXPLANATORY NOTES

Warszawa (Warsaw)

Warszawa, the capital of Poland, lies in the great belt
of the continental lowlands. Among the areas included in this
belt is the historical region of Mazowsze (Mazovia). The
Wisla (Vistula) River cuts across Mazovia from south to north
and divides Warsaw into the right-bank district, Praga, and
the left-bank district, which is the actual city of Warsaw.
It is situated on a characteristically high ledge running at
some distance along the river and dividing this part of the
city into a lower and upper terrace.
From the latest archeological findings it is evident that
the site on which Warsaw arose was settled since time immemorial. The exact time and circumstances of the city's founding
have not been established. From the privilege conferred by
Duke Francis I of Mazovia, in 1613, we learn that on the site
of the present Old Town, a town already existed possessing a
town hall, defense ramparts, wooden churches and a castle.
Adjacent lay newer settlements; among these Nowe Miasto (New
Town), which from 1708 constituted an independent municipality.
The development of a closer union between the great principality of Lithuania and Poland, fundamentally changed the position
of Warsaw, which became the center of the immense PolishLithuanian Commonwealth.

A turning point in the history of the city came when the
-royal seat was transferred from the Wawel castle in Krakow to
the Renaissance castle in Warsaw, in 1596.
The interwar period (1918-1939) was marked by a rapid exImmediately before the Nazi invasion, in
pansion of the city.
1939, the capital had 1,300,000 inhabitants. After a heroic
defense and a siege lasting almost a month, Warsaw had to capitulate. During the five years of Nazi occupation, tens of
thousands of the city's inhabitants were tortured to death in
penal camps and in prison, or were shot in mass executions.
The Nazis organized a Jewish ghetto in Warsaw, the population
of which (over 380,000) was completely annihilated.
In August 1944, the population of Warsaw took to arms.
In spite of its courage and patriotism, the city, exposed to
bombs, tanks and heavy artillery for 63 days, was obliged to
surrender once more. Over 250,000 people fell and the survivors were expelled from the city. The buildings which had
been spared were systematically burned by the Germans from the
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moment the insurrection ended to the day of liberation (Jan..
uary 17, 1945).

About 85% of the city's buildings were reduced to ruins,
90% of the industrial plants and 30% to 87% of the public
utilities. The material and cultural achievements of many
generations were destroyed. As soon as Warsaw was free from
the Nazis, the reconstruction of the city began, supported by
the whole nation. In a relatively short time spacious new
residential districts arose, and great public buildings were
erected. Numerous ancient monuments, among them the Old Town,
were carefully restored to their original appearance. Warsaw,
the national center for political, economic and cultural life,
again occupied its role in the development of the country.

Recommended Further Reading:
Poland, Travel Guide.

Warszawa, 1960,

4.
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VOCABULARY

Dialogue
1.

rzeinik, m.

-

butcher

2.

cielgcina, f.

-

veal

3.

kilogram, m.
kilograma, gen. s.

-

kilogram

4.

tak duo

- so much

5.

mOc,
mogg
moie

- can, to be able

6.

cielak, m.

-

7.

wieprzowina, f.

- pork

8.

prosiak, m.

-

piglet

9.

cog

-

something

piec,
piekg
piecze

calf

- to roast, to bake

10.

upiec, p.
upiekg
upiecze

11.

wolowina, f.

-

beef

12.

za wszystko

-

for everything

13.

jedenagcie

-

eleven

14.

rachunek, m.

-

bill

Narration
15.

owca, f.

-

sheep

16.

irebak, m.

-

foal

17.

chowa6,
chowam
chowa

18.

rasowy, rasowa, rasowe

wychowaC, p.
wychowam
wychowa

- to raise

-

28
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19.

kogut, m.

- rooster

20.

szkoda, f.

- harm, damage, mischief,
too bad

szkoda (+ gen.)
Szkoda gospodarstwa.

-

Too bad the farm would go
to waste.

21.

kucharka, f.

-

22.

ani... ani...

- neither... nor

23.

znaczy6, i.
(no perf.)
(1st pers. not used in
this sense)
znaczy

- to mean

24.

radio, n.

-

25.

komunikat, m.
komunikatu

- announcement, communique,
broadcast

26.

radiowy, radiowa, radiowe

- radio (as adj.)

27.

2alowaC, i.
2alujc
2aluje

- to regret, to pity, to be
sorry for, to feel sorry for

28.

Co za szkoda!

- What a pity!

29.

odpowiadal, i.
odpowiadam
odpowiada

- to answer

(female) cook

radio

odpowiedzie6, p.
odpowiem
odpowie

Names of Persons
30.

Adam

- Adam

31.

Zarcba

-

1.

29
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HOMEWORK ASSIGNMENTS

1.

Memorize the Dialogue.

2.

Transcribe the Dialogue from tape and compare it
with the printed text.

3.

Identify the new words of the Dialogue and Narration
by underlining them in the text with red pencil.

4.

Read the Generalizations.

5.

Illustrate the grammatical generalizations listed
in the portion of this lesson called Generalizations
by writing one sentence for each principle.

6.

Change the Dialogue into a story in writing.

7.

Read the Narration portion of this lesson (aloud).

8.

Transcribe Questions on Narration from tape and
answer them in writing.

9.

Use new vocabulary in sentences.
new item.

10.

Underline each

Read Explanatory Notes and other pertinent Area
Study materials.
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GRAMMAR PERCEPTION DRILL-

Genitive Singular of Adjectives
1. The Genitive Singular ending in -ego
a. Masculine Gender
b. Neuter Gender
The Genitive Singular ending in -el
2.
Feminine Gender

Part I

Part II

-

Genitive Singular of Some Pronouns
1. Genitive Singular of ten, tat to
Genitive Singular of czyjt czy3a,, czyje
2.
3. Genitive Singular of jakit )aka, jakle

Part III -

Genitive after Prepositions
1. do,
2. od,
3. z, 4. u

Part I

Genitive Singular o1 Adjectives
1.

The Genitive Singular ending in -se
a.

Masculine Gender

Model:

Instructor:

Cue:

Student:

Ja aie znam dobrego lekarza.
Czy pan zna dobrego lekarza?

nie

Nie, ja nie znam dobrego
lekarza.

Drill the above pattern using the following words:

dobry mechanik
stary sieri ant

nowy ekspedient
bogaty czlowiek
miody kolejarz
stary nauczyciel
maly chiopiec
dobry krawiec
31
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pan
pan
pan
pan
pan
pan
pan
pan
pan
pan

Cichocki
Grodecki
Adamski
Drotdiewski
Karski
Kowalski
Bednarski
Majewski
Zawadzki
Kwiatkowski

pan Skowroriski

Model:
Instructor:

Cue:

Student:

Ja nie mam dobrego zegarka.
Czy pan ma dobry zegarek?

nie

Nie, ja nie mam dobrego
zegarka.

Drill the above pattern using the following words:
polski zegarek
nowy zegarek
polski znaczek
czerwony oIemek
duty kotlet
jasny krawat
nowy formularz
nowy klucz
b.

Neuter Gender

Model:
Instructor:

Cue:

Student:

nie

Nie, ja nie mam czarnego piOra.

Ja nie mam czarnego piOra.
Czy pan ma czarne pie:fro?

Drill the above pattern using the following words:
duie lustro
duie mieszkanie
nowe biurko
ladne biurko
nowe lustro
male dziecko
dobre mydlo
stare 162ko
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2.

The Genitive Singular ending in -ej
Feminine Gender

Model:
Instructor:

Cue:

Student:

Ja nie lubiv zielonej
kanapy.
Czy pan lubi zielon4
kanapv?

nie

Nie, ja nie lubiv zielonej kanapy.

Drill the above pattern using the following sentences:
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Part II

-

nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie

mam nowej iyletki.
mam duiej lazienki.
mam nowej sekretarki.
mam jasnej kuchni.
mam zamOnej siostry.
kupujv nowej wanny.
biory zielonej koszuli.
mam nowej fajki.
lubiv gor4cej kielbasy.
kupujv nowej marynarki.

Genitive Singular of Some Pronouns
1.

Genitive Singular of ten, ta, to

Model:
Instructor:

Cue:

Student:

Ja nie znam tego chlopca.
Czy pan zna tego chlopca?

nie

Nie, ja nie znam tego
chlopca.

Drill the above pattern using the following words:
czlowiek, mechanik, ekspedient, iolnierz, nauczyciel, kucharz,
uczen, krawlec, pacjent, major
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Model:

Instructor:

Cue:

Student:

Ja nie chcg tego zegarka.
Czy pan chce ten zegarek?

nie

Nie, ja nie chcg tego
zegarka.

Drill the above pattern using the following words: obraz,
diugopis, papier, samochod, st61, zadatek, groch, tyton, karabin, nabed, bagnet, granat
Model:
Instructor:

Cue:

Student:

Ja nie kupujg tej wolowiny.
Czy pan kupuje tg wolowing?

nie

Nie, ja nie kupujg tej
wolowiny.

Drill the above pattern using the following words: Eielicina,
wieprzowina, marynarka, mapa, lornetka, maska, fajka, kielbasa,
kasza, outka

Model:

Instructor:

Cue:

Student:

Ja nie biorg tego biurka.
Czy pan bierze to biurko?

nie

Nie, ja nie biorg tego
biurka.

Drill the above pattern using the following words: radio, piOro,
krzeslo, lustro, mydlo, pudelko, migso, mleko, loiko
2.

Genitive Singular of czyj, czyja, czyje

Model:

Instructor:

Student:

Szukam samochodu cOrki.
Czyjego samochodu pan szuka?

Szukam samochodu cOrki.

Szukam ksi42ki syna.
Szukam ksi4iki syna.

Czyjej ksi#ki pan szuka?
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Model:
Instructor:

Student:

Szukam piora zony.
Czyjego piora pan szuka?

Szukam piora zony.

Require students to transform statements into questions according to the model below:
Model:
Instructor:

Student:

Szukam samochodu corki.

Czyjego samochodu pan
szuka?

Szukam ksigiki syna.

Czyjej ksi4iki pan
szuka?

Szukam picira zony.

Czyjego piora pan
szuka?

Drill the above pattern using the following sentences:
Szukam
Szukam
Szukam
Szukam
Szukam
3.

zeszytu ucznia.
marynarki ucznia.
gabinetu lekarza.
karabinu zolnierza.
gazety ojca.

Genitive Singular of jaki, jaka, jakie

Model:
Instructor:

Student:

Nie mam angielskiego samochodu.
Jakiego samochodu pan nie ma?
Nie mam zielonej koszuli.
Jakiej koszuli pan nie ma?

Nie mam angielskiego
samochodu.
Nie mam zielonej
koszuli.

Nie mam czarnego piora.
Jakiego piora pan nie ma?

Nie mam czarnego piora.
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Require students to transform statements into questions according to the model below:
Model:

Instructor:

Student:

Nie mam angielskiego samochodu.

Jakiego samochodu pan nie
ma?

Nie mam zielonej koszuli.

Jakiej koszuli pan nie ma?

Nie mam czarnego piora.

Jakiego piora pan nie ma?

Drill the above pattern using the following sentences:
Nie mam polskiego tytoniu.
Nie pijg angielskiej herbaty.
Nie jem drugiego Aniadania.
Part III

Genitive after PreRositions
1.

do

Model:

Instructor:

Student:

Jozef idzie do szkoly.
Dok4d JOzef idzie?

JOzef idzie do szkoly.

Drill the above pattern using the following stimuli:
Basia idzie do sklepu.
Pan Grodecki jedzie do Warszawy.
Jadwiga zaraz pojdzie do spoldzielni.
2.

od

Model:
Instructor:

Student:

Bolek wraca od nauczyciela.
Od kogo wraca Bolek?

Bolek wraca od nauczyciela.
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.

Drill the above pattern using the following stimuli:
Bolek dostaje pieni4dze od ojca.
Bolek kupuje samochod od kolegi.
Bolek bierze formularz od urzcdnika.
3.

z

Model:
Instructor:

Student:

Basia wraca z Poznania.
Sk4d wraca Basia?

Basia wraca z Poznania.

Drill the above pattern using the following stimuli:
Basia telefonuje z biura.
Zolnierz strzela z karabinu.
Zolnierze strzelaj4 z dzial.
4.

u

Model:

Instructor:

Student:

Janek pracuje u ojca.
U kogo Janek pracuje?

Janek pracuje u ojca.

Drill the above pattern using the following stimuli:
Jozef kupuje micso u rzeinika.
Matka jest teraz u doktora.
Cichocki kupuje tytoft u Majewskiego.

37

IESSiC10

2...n'-13

.

I

41.10

_

rc,

v 0::

Pi d'f

fOr

....

._

e via .4t.4 r1/

...

i

i

/

1I

t
.

,

41

4713(............;......

ft....._____Z-1.

,t? iirtd

IZ:(12
le-4,-Ir,

-Nil

1110i.
10

gl,i):1/44
Ade

az
_.....

....

0 .,-.,,;---i-_
.,,,....,..
4,.

I

.

.

ii,

or,

.i&.
. .2

0

2 DEKA

s

Arli

38

4.

L. 25 B
DIALOGUE

W skiepie
K.:
S.:

klient
sprzedawca
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

K..:

Proszg trzy. bochenki chleba
i dwanaicie bulek.

S.:

Dlaczego dzii tak duto?

K.:

Spodziewamy sig goLci.

S.:

O. tak?

K.:

Czy jut sq iwiete ciastka?

S.:

Owszem.

K.:

Po ile one se

S.:

Po pigt zlotych.

K.:

Proszg dziesigE z wiiniami
i dwanaicie z jabikami.

S.:

Czy jeszcze cod?

K.:

Proszg p61 kilo masla, litr mleka
i butelkg soku wianiowego.

S.:

Dobrze.

K.:

Tak:

S.:

Proszg bardzo.

To mote cos na deser?

Radzg to z wifiniami.

Mote jeszcze cot?

Jeszcze proszg kilo sera
szwajcarskiego, cztery cytryny
i dwa deka pieprzu.
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DIALOGUE
In a Store
K.:
S.:

customer
sales clerk
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

K.:

Three loaves of bread and twelve
rolls, please.

S.:

Why so many today?

K.:

We are expecting guests.

S.:

Is that so?
dessert?

K.:

Have you already got fresh pastries?

S.:

Sure.
I would recommend these with
cherries.

K.:

How much apiece?

S.:

Five zlotys each.

K.:

Ten of those with cherries and
a dozen with apples, please.

S.:

Something else?

K.:

Half a kilogram of butter, a liter of
milk and a bottle of cherry juice, please.

S.:

All right.

K.:

Yes.

S.:

Here you are.

Then maybe something for

Perhaps something else?

Also a kilogram of Swiss cheese,
two decagrams of pepper and four lemons,
please.
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DIALOGUE ADJUNCT
W skie2ie
K.:
S.:

pani Kowalska
sprzedawca
1.

K.:

Czy ma pan jeszcze ser szwajcarski?

S.:

Niestety dzig ju2 od rana sera szwajcarskiego nie marry.

2.

3.

4.

5.

6.

K.:

Czy jest pieprz?

S.:

Owszem.

K.:

Proszg jedno deka.

S.:

Proszg bardzo.

K.:

Dzigkujg, nie; ju2 mam wszystko.

S.:

Czy gogcie jeszcze s4 u pafistwa?

K.:

Tak, ale jutro rano wyje2d2aj4.

S.:

Przepraszam, czego pani szuka?

K.:

Nowej czapki syna.
jego czapki?

S.:

Bardzo Zalujg, ale to nie widzg jego
czapki.

Ile pani sobie iyczy?

41

Czy jeszcze cog?

Czy pan nie widzial
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DIALOGUE ADJUNCT
In the Store
.K.:

S.:

Mrs. Kowalski
Salesman
1.

2.

3.

4.

5.

6.

K.:

Do you still have Swiss cheese?

S.:

Unfortunately, today we haven't had
any Swiss cheese since morning.

K.:

Do you have pepper?

S.:

Yes.

K.:

One decagram, please.

S.:

Here you are.

K.:

Thank you, no; already I have everything.

S.:

Are your guests still with you?

K.:

Yes, but they are leaving tomorrow
morning.

S.:

Excuse me, what are you looking for,
Madam?

K.:

My son's new cap.
cap?

S.:

Sorry, but I don't see his cap here.

How much do you wish, Madam?

42
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GENERALIZATIONS
Part I - Genitive Singular of Adjectives
The genitive singular of adjectives has two endings:

1. The genitive singular ending of adjectives qualifying
masculine and neuter nouns is -ego,
.g.:

a. masculine gender

fat cook
- I don't like this fat

nom . : grubs kucharz
Nie lubic tego grubsga
gen
kucharza.

-

nom.: polski chleb,

-

cook.

gen.: Nie mon dostak polskilaa
chleba.

Polish bread
- I cannot get Polish
bread.

b. neuter gender,

nom.: Awiele maslo
gen.: Ile k-dsztuje kilo gwietego
masla?

- fresh butter

- How much does a kilogram
of fresh butter cost?

- lunch
nom.: drugie Aniadanie
gen.: Nie crcv drugiego Aniadania.- I don't want lunch.

The genitive singular ending of adjectives qualifying
feminine nouns is -lb
2.

e.g.:

nom.: dobra cielvcina
gen.: Ile rosztuje kilogram
dobrej cielvciny?

- good veal

nom.: wysoka kobieta
gen.: Nie lubic tej wysokiej
kobiety.

- tall woman
- I don't like this tall
woman.

- How much does a kilogram
of good veal cost?
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Part II - Genitive Singular of Some Pronouns
1.

Genitive Singular of ten, ta, to

The genitive singular of ten, ta, to is tego, tej, tego for
masculine, feminine and neuter gender respectively,
e.g.:

Nie znam Isaa czlowieka.

-

I don't know this man.

Nie znam tel kobiety.

-

I don't know this woman.

Nie znam to o dziecka.

-

I don't know this child.

2.

Genitive Singular of cal, saia, sale

The genitive singular of czyj, smia, Luis is czyjego,
czyjsi, czyjsao for masculine, feminine and neuter genders
respectively,
e .g.:

Czyjsaa syna pan nie zna?

- Whose son don't you know?

Czyjsl corki pan nie zna?

- Whose daughter don't you
know?

Czyjego dziecka pan nie zna?

- Whose child don't you know?

3.

Genitive Singular of ,kaki, jaka, jakie

The genitive singular of ,kaki, jaka, jakie is jakisao,
jakiego for masculine,Teminine and neuter gender
respectively,
e .g.:

Jakiego samochodu pan szuka?

- What kind of car are you
looking for?

Jakisi ksi42ki pan szuka?

- What kind of book are you
looking for?

Jakiego mydla pan szuka?

- What kind of soap are you
looking for?
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Part III - Genitive after Prepositions

Objects of certain prepositions are rendered in the
genitive case:
1.

do - to,

e .g.:

nom.:
gen.:
2.

szkola
Teraz idv do szkoly.

- school
- Now I am going to school.

od - from, for, of, since,

e .g.:

window
- I'm returning from the
window.

nom.:
gen.:

okno
Wracam od okna.

-

nom.:
gen.:

rano
Szukam tej ksiqiki od rana.

- morning
- I've been looking for this
book since morning.

nom.:
gen.:

Krakow

-

3.

Na poludnie od Krakowa sad
gory.

Krakow
- To the south of Krakow are
mountains.

z - from,

e .g.:

nom.:
gen.:

KrakOw
Rodzini wraca z Krakowa.

nom.:
gen.:

szkola
Synowie wracajq ze szkoly.

4.

-

Krakow
(My) family is returning
from Krakow.

- school
- (My) sons are returning
from school.

u - at someone's place,

e .g.:

nom.:
gen.:

doktor
Pan Adamski jest u doktora.

- doctor
- Mr. Adamski is at the
doctor's (place).

nom.:
gen.:

Majewski
Kupuj

- Majewski
- I'm buying tobacco at
Majewski's (place).

u Majewskiego.
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Genitive Singular of Adjectives
(Summary)

Nominative

Genitive

grubs kucharz

Nie lubiv tego
grubego kucharza.

polski chleb

Nie mam polskiego
chieba.

gwieie maslo

Ile kosztuje funt
gwieisgo masla?

drugie gniadanie

Nie chcv drugie lo
gniadania.

dobra cielvcina

Ile kosztuje kilogram dobrei cielvciny?

wysoka kobiety

Nie lubig wysokiel
kobiety.
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Genitive Singular of Adjectives
(Summary)

Genitive

Accusative

=

Animate

Animate

Znam dobreso lekarza.
Znam tego wysokiess oficera.

Nie znam dobrsga
lekarza.
Nie znam tego wyso-

.1
MIME,

kiego of icera.

Mam czarnego
kota.
Mam angielskiego
konia.

Nie mam czarnego
kota.
Nie mam angiels-

Inanimate

Inanimate

kite konia.

co

Mam now

Nie mam nowego zegarka.

zega-

rek.

Mam polski znaczek.

Nie mam polskime

Mam awiets maslo.

Nie mam Awieklgs

Jem drugie Aniadanie.

masla.
Nie jem drugiego
Aniadania.

znaczka.

Nie mam dobrei cielvciny.
Nie mam polskill
szynki.

Mam dobri cielvcinv.
Mam polski szynkv.

47

L. 25 B

GRAMMAR DRILL
Part I - Genitive Singular of Adjectives
1.

Genitive Singular ending in -ego

Model:
Instructor:

Student 1:

Student 2:

gruby kucharz

Czyj jest ten dom?

Ten dom jest tego grubego kucharza.

Drill the above pattern using the following words as cues:
stary nauczyciel
wysoki sieriant
mlody iolnierz
niski kapral
bogaty piekarz
pewny rzeinik
garbaty szewc
znajomy kolejarz

Drill the above pattern replacing the word dom with the following words:
samochod
pokoj
obiad
ksi4ika
paczka
gazeta
loiko
piOro
radio

Model:
Instructor:

Student:

maly syn
Walczak nie ma

Walczak nie ma malego syna.

Continue the exercise according to the pattern above.
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wysoki oficer
Nie widzv tu
chudy kucharz
Nie znam

___ .

__
IIMIIMINIIMI1

czarny kot
Nie lubic
1.111.10

e

stary kon
Nie kupujv

stary samochOd
Nie chcc
nowy krawat
Dzia nie mam
.

INIIMIXIIII11=111

_

male dziecko
Cichoccy nie maj4

.

Model:
Instructor:

Student:

Tu jest nowy znaczek.

Tu nie ma nowego znaczka.

Drill the above pattern using the following words:
miody oficer
stary sieriant
gruby kucharz
dobry lekarz
dobry gospodarz
czarny kot
stary pies
czerwony olowek
poiski chieb
malt' zegarek

dobry ser
male dziecko
duie okno
niskie krzeslo
ladne biurko
duie biuro
wolne miejsce
polskie dzialo
drugie aniadanie
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Model:

Instructor:

Student:

czarny pieprz
Proszv o dwa deka

Proszv o dwa deka czarnego
pieprzu.

Drill the above pattern using the following cues and utterances:

poiski chleb
Proszv o kilo
mocny tyton
proszv o paczkv
Model:
Student:

Instructor:

umeblowany
Cichocki szuka

Cichocki szuka umeblowanego
pokoju.

Drill the above pattern using the following cues and utterances:

stary nauczyciel
Bolek radzi siv
maly kapral
Ten Aolnierz boi siv
ladne mieszkanie
Rodzice szukaj4
czarny pieprz
Kucharz potrzebuje
2.

Genitive Singular ending in:

Model:

Instructor:

Student 1:

Student 2:

gruba kucharka

Czyj jest ten dom?

Ten dom jest tej
grubej kucharki.
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Drill the above pattern using the following words as cues:
ladna sekretarka
szczupla maszynistka
wysoka dziewczyna
niska kobieta

Drill the above pattern replacing the word don with:
klucz
pokoj
olowek
herbata
kawa
zupa
biurko
krzeslo
pioro
Model:

Instructor:

Student:

mala siostra
Bolek nie ma

Bolek nie ma alej siostry.

Continue the exercise according to the pattern above.
ladna sekretarka
Nowak nie ma

angielska kucharka
Paastwo Walczak nie majq
Model:
Instructor:

Student:

TU jest mloda urzvdniczka.

TU nie ma miodej urzcdniczki.

Continue this transformation exercise according to the pattern
above using the following sentences:
Tam jest gruba kucharka.
TU jest ladna sekretarka.
Tu jest dobra kielbasa.
Th jest polska szynka.
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Model:
Instructor:

Student:

dobra szynka
Proszg kilo

Proszg kilo dobrej szynki.

Drill the above pattern using the following cues and utterances:

polska kielbasa
Proszg dwa kilo
chuda wieprzowina
Proszg trzy kilo
Model:
Instructor:

Student:

nowa c "apka

Potrzebujg

Potrzebujg nowej czapki.

1111=1.1111111

Drill the above pattern using the following cues and utterances:

dobra wieprzowina
Pani Cichocka szuka
duia gg6
Dziecko boi sig

stara urzgdniczka
Mloda sekretarka slucha

181.1.

Part II - Genitive Singular of Some Pronouns
1.

Genitive Singular of ten, ta, to

Model:
Student:

Instructor:

ten iolnierz
Ten karabin jest

Ten karabin jest tego
2olnierza.

_____
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Drill the above pattern using the following cues and utterances:

ten nauczyciel
Ta ksi4ika jest

ten mechanik
Ten klucz jest
IMAINNINNI0111111011

ten krawat
Nie kupuje
ten kotlet
Nie chce

Ii1111

ten sok
Prosze butelke

to dobre mleko
Prosze litr
IIMINNINIOMMInwM1111111.111111.1.10

ten ekspedient
Potrzebuje

OMB

ten miody lekarz
Szukam

ten stary nauczyciel
Bolek slucha
ten pies
Boje sie

111011111M

ta sekretarka
To jest biurko

ta kucharka
To jest samochOd
ta kielbasa
Nie lubiv
ta szynka
Cichocki nie kupuje

ta dobra cielecina
Prosze dwa kilo
ta biala m4ka
Prosze piee kilo
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to mioda urzgdniczka
Potrzebujemy

1

to dziecko
To jest matka
to lustro
Nie lubi
to 161ko
Cichoccy nie chc4
.

to pihro
Nowak nie lubi
to mivso
Oni szukajg

to pudelko
Bolek potrzebuje

2.

Genitive Singular of jaki, jaka, jakie

Model:

Instructor:

Student:

J6zef szuka angielskiego
samochodu.

Jakiego samochodu J6zef
szuka?

Drill the above pattern using the following sentences:
Szukam dobrego mechanika.
Pani Cichocka chce kupiC kilo sera
szwajcarskiego.
Biuro potrzebuje dobrej sekretarki.
Ten uczen szuka polskiej ksigiki.
Walczak nie lubi zupy jarzynowej.
Cichoccy nie chc4 duiego mieszkania.
Zona szuka Awielego masla.
Potrzebujv dobrego radia.
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Part III - Genitive after Prepositions
1.

do

Model:
Student:

Instructor:
kapit an

Porucznik idzie do kapi-

Do kogo idzie porucznik?

tana.

Drill the above pattern using the following cues and questions:
lekarz
Dok4d pan idzie?

dom
Dok4d idzie pani Cichocka?
babka
Do kogo idzie Janek?
mapa
Dok4d idzie uczen?

dziecko
Do kogo idzie lekarz?
okno
Dok4d idzie nauczyciel?
2.

od

Model:
Instructor:

Student:

sieriant
Od kogo wraca 2olnierz?

2olnierz wraca od sierzanta.

Drill the above pattern using the following cues and questions:
ojciec
Od kogo Bolek dostaje pieni4dze?

Cichocki
Od kogo pan kupuje samoch6d?
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siostra
Od kogo pan ma tg ksiqikv?
urzcdniczka
Od kogo Janek ma formularz?
rano
Od kiedy pan szuka tej ksi4iki?

miesiqc
Od kiedy pan ma mieszkanie?
3.

z

Model:
Student:

Instructor:

karabin
Z czego strzela ten iolnierz?

Ten iolnierz strzela z karabinu.

Drill the above pattern using the following cues and questions:
Poznan
Skqd jedzie ten pociqg?
szkola
Skqd wraca Bolek?

dzialo
Z czego strzelaj4 iolnierze?
uniwersytet
Skqd pan zna papa Kwiatkowskiego?
wieprzowe
Z jakiego micsa jest to kielbasa?

park
Skqd wracajq, dzieci?
kie liszek

Z czego pan Cichocki

pije wodW
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Warszawa
Skqd jedzie pan Adamski do
Poznania?
4.

u

Model:

Instructor:

Student:

brat
U kogo Bolek pracuje?

Bolek pracuje u brata.

Drill the above pattern using the following cues and questions:
znajomy
Gdzie jest pan Cichocki?

Kowalski
U kogo pracuje Janek?
corka
U kogo mieszka stary Kowalski?

doktor
U kogo jest teraz pan Adamski?
rzeinik
U kogo pani Cichocka kupuje
wieprzowinc?

piekarz
U kogo pan Grodecki kupuje chleb?
Majewski
U kogo pan kupuje tyton i
papierosy?
lekarz
U kogo czekajq pacjenci?
1

krawiec
U kogo jest teraz pan Kowalski?
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GUIDED CONVERSATION

pasithiestions on Dialogue
1.

Ile chleba chce klient?

2.

Kto chce trzy bochenki chleba?

3.

Kto pyta, dlaczego klient dzig tak duo chleba kupuje?
(sprzedawca)

4.

0 co pyta sprzedawca?
kupuje)

5.

Kogo spodziewa siv klient?

6.

Kto spodziewa sig gaci?

7.

Kiedy klient spodziewa siv gogci?

8.

0 co jeszcze pyta klient?

(czy jui s4 ciastka)

9.

Kto pyta, czy s4 ciastka?

(klient)

(trzy bochenki)
(klient)

(dlaczego klient tak duo chleba
(gogci)
(klient)
(dzig)

10.

Co chce klient?

11.

Czy klient prosi o jedno, czy o dwa ciastka?

12.

Jakie ciastka radzi sprzedawca?

13.

Kto radzi ciastka z wigniami?

14.

Ile kosztuje jedno ciastko?

15.

Kto pyta, po ile s4 ciastka?

16.

Kto med, ie ciastka s4 po pigs ziotych?

17.

Ile ciastek z wigniami chce klient?

18.

A ile ciastek z jabikami chce klient?

19.

Co jeszcze chce klient? (p61 kilo masla, litr mleka
i butelkv soku wigniowego)

20.

Czy klient chce ser?

21.

Ile sera i ile cytryn chce klient?

(gwie2e ciastka)
(10 i 12)

(z wigniami)
(sprzedawca)

(pig ziotych)
(klient)

(sprzedawca)

(10)
(12)

(tak)
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22.

Czy klient chce sok?

23.

Jaki sok kupuje klient?

24.

Kto potrzebuje soku?

25.

Ile soku kupuje klient?

26.

Ile mleka kupuje klient?

(tak)

(wigniowy)

(klient)

(butelk0
(litr)

Part II - General Questions
1.

Co moina kupie w sklepie?

2.

Kiedy zwykle panie duo kupuj4 w sklepie?

3.

Czy pan ma czysto gogci w domu?

4.

Jakie ciastka pan lubi?

5.

Czy pan woli ciastka z wigniamit czy z jabikami?

6.

Kto zwykle lubi ciastka?

7.

Czy pan lubi kauT i ciastka?

8.

Ile dzig kosztuje litr mleka?

9.

Jakiego koloru s4 wignie?

10.

Czy pan woli jabika, czy ciastka z jabikami?

11.

Ile kilo zwykle ma bochenek chleba?

12.

Czy moina kupie p61 bochenka chleba?

13.

Czy pan lubi sok wigniowy7

14.

Jaki ser pan lubi?

15.

Jakie musi by

maslo?

Part III

One student asks other students questions based on the
Dialogue.
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Part IV - Directed Dialogue
Proszg zapytaC kolegg,
1.

czy wie, ile kilo ma bochenek chleba.

2.

gdzie moina kupi6 dobry chleb.

3.

czy lubi bialy, czy czarny chleo.

4.

ile kosztuje bochenek chleba.

5.

na kt6rej ulicy jest skiep.

6.

czy spodziewa sig gogci.

7.

czy spodziewa sig pienigdzy.

8.

czy lubi ciastka.

9.

jakie ciastka lubi.

10.

ile kosztuje zyletka.

11.

ile kosztuje litr soku wigniouego.

12.

gdzie moina dostae sok.

13.

czy w spoldzielni jest gwieie maslo.

14.

ile kosztuje kilo gwieiego masla.

15.

czy lubi wignie.

16.

gdzie moina kupie wignie.

17.

ile kilo ma p61 bochenka chleba.

18.

czy jego matka czgsto piecze ciastka.

19.

czy ciastka z wigniami sq dobre.

20,

czy ciastko z wigniami kosztuje duio.

21.

jaki sok lubi.

22.

jaki ser jest dobry.

23.

czy lubi ser szwajcarski.
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Proszg zapytaC koleg,
24.

ile kosztuje p61 kilograma sera
szwajcarskiego.

25.

gdzie mona kupiC ser szwajcarski.

26.

czy chce kupiC sok wiAniowy.

27.

czy chce kupie ser szwajcarski.
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NARRATION
Moje miasteczko

Pracujc w Warszawie w PDT, ale mieszkam w Brwinowie, pod
Warszaw4, bo w Warszawie nie moina dosta6 mieszkania.
maly dom niedaleko koaciola.

Mam tu

Wszystkie domy w Brwinowie s4

nieduie, ale ladne.

W miasteczku jest sklep, ale sklep'ten nie ma duiego wyboru towaru.

To nie szkodzi, bo do Warszawy jest blisko.

tu krawiec, szewc i piekarz.

Jest

Krawiec szyje tylko marynarki,

szewc robi buty dia pewnego skiepu w Warszawie, a piekarz piecze chleb.

Jest tu tei mechanik, ktory niestety nie ma dui()

pracy, bo w miasteczku s4 tylko trzy samochody; m6j, urzcdniczki z uniwersytetu i kapitana Sokolowskiego.

2ona kapitana

jest maszynistkq i pracuje w biurze zatrudnien w Warszawie.
Niestety nie ma w miasteczku doktora, a szkoda, gdyi dzieci
tu bardzo czcsto chorujq.

Moj syn chorowal na odrc.

Jest tu tei szkola, ktora ma osiem kias.
nie ma dosy6 miejsca dla wszystkich dzieci.
uczac sic, ale tei czcsto graj4 w pilkc.

Niestety w szkole

W szkole dzieci

Nauczyciele tei tu

mieszkajq i czcsto chodzimy razem na obiad do malej restauracji,
ktOra jest blisko ko6ciola.
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EXPLANATORY NOTES
Some Food Prices

According to the 1965 Polish Statistical Yearbook, a kilogram of butter costs up to 70 zlotys, a kilogram of lemons- 30 to 70 zlotys, and a liter of milk--2 z1.70 gr. Bread--3 zl.
50 gr. per kilogram, sugar--12 z". per kilogram.
Pork (shoulder)--36 zl. per kilogram, beef (with bone)- 26 zl. per kilogram, eggs-- 2 z1.50 gr, per egg.

The average monthly salary of an office or manual worker
is about 1,000 zl. (East Europe, October 1966)
Health
The small town mentioned in today's story doesn't have a
doctor, although he is badly needed. Poland had, according to
the 1964 Polish Statistical Yearbook, 12.0 physicians and 3.5
dentists per 10,000 inhabitants. The latest available statistics (Polska, vol.II, 1956-1965) show for 1963:
Poland

Doctors
Dentists

United States

11.4
3.4

13.1
5.1

(per 10,000
inhabitants)

In 1961, only about 5.5% of all physicians lived and worked
in rural areas, although half of Poland's population lives there.
(World aark Encyclopedia of the Nations, 1965)
Schools

There is still a shortage of school buildings in Poland.
The Polish Government has been successful in raising enough
so-called "voluntary" contributions to build 1,000 schools
over the last 7 years (i.e. since 1958), as well as to reconstruct 10,000 war torn buildings. This plan was originally
conceived as a way of celebrating the millenium of the Polish
State (966-1966).
In January of 1966, the All-Poland Committee
of the Front for National Unity decided to merge the Millenium
School Fund and the .Social Fund for Reconstruction of the
Capital and the Country into a fund-raising organization for
new schools, under the slogan, "the whole nation for youth."
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Recommended Further Reading:
East Europe, current issues.
Poland, vol.I, 1945-1955, and vol.II, 1956-1966.
The Polish Statistical Yearbook.
Woridmark Encyclopedia of the Nations.
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VOCABULARY

Dialo&us
1.

sprzedawca, m.
sprzedawcy, gen. s.

- salesman

2.

dwanagcie

- twelve

3.

bulka, f.

- roll

4.

spodziewa sir, i.
spodziewam sir
spodziewa sir

- to expect

5.

gog6, m.

- guest

6.

gwieAy, gwieAa, gwieAe

-

7.

ciastko, n.

- pastry

8.

radziC, i.
radzr
radzi

9.

wignia, f.

- cherry

10.

Po ile one sq?

-

11.

Po pig ziotych.

- Five zlotys each.

12.

jablko, n.

- apple

13.

p61

- half

14.

maslo, n.

- butter

15.

litr, m.
litra, gen. s.

- liter

16.

butelka, 1.

- bottle

17.

sok, m.
soku, gen. s.

- juice

18.

wigniowy, wigniowa, wigniowe - cherry (as adj.)

19.

ser, m.
sera, gen. s.

fresh

- to advise

poradzi6, p.
poradzr
poradzi

How much apiece?

- cheese
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szwajcarski, szwajcarska,
szwajcarskie

- Swiss

21.

cytryna, f.

- lemon

22.

deka, indeclinable
abbreviation for:
dekagram, m.
dekagrama, gen. s.

- decagram

23.

pieprz, m.
pieprzu, gen. s.

- pepper

20.

Dialogue Adjunct
24.

od (+ gen.)

- since

25.

czapka, f.

- cap

Narration
26.

miasteczko, n.

- small town

27.

To nie szkodzi.

- It doesn't matter.

28.

szewc, m.

- shoemaker

29.

piekarz, m.

- baker

30.

but, m.
buta, gen. s.

- boot, shoe

maszynistka, f.

- typist (female)

chorowa6, i.
chorujv
choruje

33.

zachorowa6, p.
zachorujv
zachoruje

- to be ill, to become ill

chorowaC na odre
chorowal

- to have measles
- he was ill

odra, f.

- measles
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34.

,
35.

grad, i.
gram
gra

- to play (cards, game,
music, a part)

zagral, p.
zagram
zagra

grad w pillw

- to play (foot) ball

pinta, f.

-

ball

Names of Places
36.

- a small town near Warsaw

Brwinow, m.
Brwinowa, gen. s.

a

i

i

k

i

'.

67

M.1.6...

L. 25 B

HOMEWORK ASSIGNMENTS

1.

Memorize the Dialogue

2.

Transcribe the Dialogue from tape and compare
it with the printed text.

3.

Identify the new words of the Dialogue and
Narration by underlining them in the text
with red pencil.

4.

Read the Generalizations.

5.

Illustrate the grammatical generalizations
listed in he portion of this lesson called
Generalizations by writing one sentence for
each principle.

6.

Change the Dialogue into a story in writing.

7.

Read the Narration portion of this lesson (aloud).

8.

Transcribe Questions on Narration from tape
and answer them in writing.

9.

Use new vocabulary in sentences.
each new item.

10.

Underline

Read Explanatory Notes and other pertinent
Area Study materials.
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GRAMMAR PERCEPTION DRILL
Part I

-

Genitive Plural of Nouns
1.
2.
3.
4.

Part II

Nouns
Nouns
Nouns
Nouns

requiring
requiring
requiring
requiring

the
the
the
the

ending:
ending:
ending:
ending:

-Ow
"zero"
-i

-y

- Genitive after ile

Part III - Genitive after Prepositions
1.

Part I

-

obok,

2.

dla

Genitive Plural of Nouns
1.

Nouns requiring the ending: -Ow

Model:
Instructor:

Cue:

Student:

Na tej fotografii s4
oficerowie.
Czy pan tu widzi oficerOw?

tak

Tak, tu widzy oficerOw.

Na tej fotografii nie ma
oficerOw.
Czy pan tu widzi oficerOw?

nie

Nie, tu nie widzv oficerOw.

Drill the above pattern using the following words:
podoficerowie
kapitanowie
majorowie
prof esorowie

uczniowie
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chlopcy
szewcy
krawcy
mechanicy
porucznicy
koledzy
doktorzy
siertanci
klienci
pacjenci
ekspedienci
Model:
Instructor:

Cue:

Student:

Na tej fotografii sq koty.
Czy pan tu widzi koty?

tak

Tak, tu widzg koty.

Na tej fotografii nie ma
kotow.
Czy pan tu widzi koty?

nie

Nie, tu nie widzg kot6w.

Drill the above pattern using the following words:
PsY
koguty
krawaty
listy
dlugopisy
kotlety
irebaki
indyki
prosiaki
cielaki
olowki
kieliszki
zegarki
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2.

t

Nouns requiring the ending: -"zero"

Model:

Instructor:

Cue:

Student:

Chcv teraz pisa6 listy, ale
nie mam kopert.
Czy pan ma koperty?

nie

Nie, nie mam kopert.

Drill the above pattern using the following sentences:
Nie
Nie
Nie
Nie

mam
mam
mam
mam

gazet. Czy pan ma gazety?
koszul. Czy pan ma koszule?
map. Czy pan ma mapy?
zapalek. Czy pan ma zapalki?

.

Nie main pi6r.

Nie
Nie
Nie
Nie

mam
mam
mam
mam

Czy pan ma piOra?
ciastek. Czy pan ma ciastka?
jablek. Czy pan ma jai:aka?
krzesel. Czy pan ma krzesia?
pudelek. Czy pan ma pudelka?
3.

Nouns requiring the ending: -i

Model:
Instructor:

Cue:

Student:

Czy to s4 goAcie?

tak
tak

Tak, to sit goAcie.
Tak, mam goAci.

nie

Nie, nie mam goAci.

Czy prin ma goAci?

Drill the above pattern using the following words:

kaprale
nauczyciele
wlaAciciele

,.
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Model:

Instructor:

Cue:

Student:

Ja nie mam koni.
Czy pan ma konie?

tak

Tak, mam konie.

nie

Nie, nie mam koni.

Drill the above pattern using the following words:
meble
informacje
fotograf ie

4.

Nouns requiring the e ding: -y

Model:
Instructor:

Cue:

Student:

Czy to s4 iolnierze?
Czy pan uczy Zolnierzy?

tak
tak

Tak, to sq iolnierze.
Tak, uczy iolnierzy.

nie

Nie, nie uczy iolnierzy.

Drill the above pattern using the following sentences:
To s4 lekarze. Czy pan zna lekarzy?
To s4 kucharze. Czy pan zna kucharzy?
Model:
Instructor:

Cue:

Student:

Ja nie mam pienicdzy,
Czy pan ma pieni4dze?

tak

Tak, mam pieni4dze.

nie

Nie, nie mam pienicdzy.

Drill the above pattern using the following words: klucze,
formularze.
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P-Irt II - Genitive after ile
Model:

Instructor:

Cue:

Student:

Tu jest pi0

Ile tu jest stolOw?

Drill the above pattern using the following sentences:
Ile tu jest ksi4tek?
Ile tu jest pior?
Model:

Instructor:

Cue:

Student:

Ile tu jest masla?

kilo

Tu jest kilo masla.

Drill the above pattern using the following sentences:
Ile tu jest cukru?
Ile tu jest soli?
Model:
Instructor:

Student:

Tu jest pig: stolOw.

Ile tu jest stolOw?

Drill the above pattern using the following sentences:

Tu jest pi0 ksiqiek.
Tu jest pi0 piOr.
Tu jest kilogram masla.
Tu jest kilogram cukru.
Tu jest kilogram soli.
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Part III - Genitive after Prepositions
1.

obok

Model:

Instructor:

Cue:

Student:

Czy pan siedzi obok
porucznika?

tak

Tak, siedzy obok porucznika.

Drill the above pattern using the following words: kapitan,
kapral, tolnierz sieriant.
Model:
Instructor:

Cue:

Student:

Czy pan siedzi obok kolegi?
Obok kogo pan siedzi?

tak

Tak, siedzc obok kolegi.
Siedzv obok kolegi.

Drill the above pattern using the following words:
siostra, urzvdniczka.
2.

matka,

dla

Model:
Instructor:

Cue:

Student:

Czy ten list jest dla
kapitana?

tak

Tak, ten list jest dla
kapitana.
Ten list jest dla
kapitana.

Dla kogo jest ten list?

kapitan

Drill the above pattern using the following words:
porucznik
major
brat
ojciec

urzvdniczka
sekretarka
matka
siostra
74-75
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DIALOGUE
W
Z.:
K.:

restauracii

Zielinski, gog6 w restauracji
Kubiak, wIagciciel restauracji
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Z.:

Ten barszcz jest naprawdg dobry.

K.t

Bardzo sig cieszg, 2e panu smakuje.

Z.:

Pana kucharz gwietnie gotuje!

K.:

Nie marry kucharza; to 2ona i corka
tak gotujq.

Z.:

Czy u palia czgsto jest barszcz?

K.:

Owszem. Ale tee czgsto jest zupa
jarzynowa albo ros(51.

Z.:

Rosol jest dla mnie za tiusty.

K.:

Tak, ale nasz ros6I nie jest za busty.

Z.:

Co jest dzig na drugie danie?

K.:

Radzg pieczen cielgc4, kartofle
i salatkg r ogorkOw.

Z.:

Nie lubig kartofli.

K.:

A to mote zamiast kartofli ry2?
t

7.

Z.:

Swietnie, ale najpierw proszg
jeszcze trochg barszczu.

K.:

Proszg bardzo.
przyniesie.
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DIALOGUE
In the Restaurant
Z.:
K.:

Zielinski, guest
Kubiak, restaurant owner
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Z.:

This red beet soup is really good.

K.:

I'm glad you like it.

Z.:

Your cook is splendid.

K.:

We don't have a cook; my wife and
my daughter do the cooking.

Z.:

Do y,u often serve beet soup?

K.:

Yes.

Z.:

Broth is too greasy for me.

K.:

Yes, but our broth is not greasy.

Z.:

What do you have for a second
course today?

K.:

I suggest roast veal, potatoes and
cucumber salad.

Z.:

I don't like potatoes.

K.:

Then perhaps rice instead of potatoes?

Z.:

Splendid, but first a little more beet
soup, please.

K.:

Surely. The waitress will bring it
right away.

But we also often serve
vegetable soup or broth.
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GENERALIZATIONS
Part I.

Genitive Plural of Nouns

The genitive plural of nouns has four endings: 1. -61w,
2. -zero, 3. -i, 4. -E.
1.

The genitive plural ending of most masculine nouns

is -6w,
e.g.:

Proszg paczkv papierosem.

- A package of cigarettes,
please.

Most nouns of feminine and neuter genders have no
ending ("zero" ending) in the genitive plural. Only very few
masculine nouns have a "zero" ending,
2.

e.g.:

Bolek nie czyta gazet_. (fem.)

- Bolek does not read newspapers.

Basia nie ma pielor_. (neuter)

- Basia does not have pens.

Pan Pawlak nie ma przyjaci61.

- Mr. Pawlak does not have
friends.

(masc.)
3.

Some nouns may have the ending -i in the genitive

plural,
e.g.:

Pan Adamski ma malo koni. (m.)

- Mr.Adamski has few horses.

Pani Adamska nie ma gysi. (f.)

- Mrs. Adamski does not have
geese.

Ja nie mam dzieci. (n.)

- I don't have children.

Note: The sound preceding the ending -i must be one of the
following: di, 6, is A, ti, 1, 3.
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4.

Some nouns may have the ending -y in the genitive

plural,
.g.:

Ja nie mam pienigdzy.

- I don't have money.

(m.)

Mona tam dosta6 wiele
rzeczy. (f.)

- One can get many things
there.

TU nie widzg pojezierzy. (n.)

- I don't see lakelands here.

Note:

The sond preceding the ending -y must be one of the
following: di, cz, dz, c, z, rz, sz.

Part II.

Genitive after ile

IIm

MEM=

Whenever the word ile (which means: how much, how many)
is used, the noun accompanying it must be in the genitive case,

Ile dlugopisow pan chce?

Part III.

- How many ballpoint pens
do you want?

Genitive after Prepositions

Objects of certain prepositions are rendered in the
genitive case:
1.

obok - near, beside, next to,

nom.: m4i_
gen.: Pani Kowalska siedzi
obok meta.
2.

- husband
- Mrs. Kowalski is sitting
next to her husband.

dla - for,

- Mr. Nowak
- This letter is for Mr.
Nowak.

nom.: pan_ Nowak
gen.: Ten list jest dla pana
Nowaka.
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Genitive Plural of Nouns
(Summary)

Genitive Singular

Genitive Plural

Tu nie widzy

Tu nie widzy

oficera,
kota,
krawata.

oficerow,
kotow,
krawatow.

Tu nie widzy

Tu nie widzy

domu.

domow.

TV nie widzy
przyjaciela

Tu nie widzy
przyjaci61_, Cm.)
pior_,
(n.)
mieszkan_.
(n.)

mieszkania.
Tu nie widzy
rzeki,
koszuli.

TV nie widzy

Tu nie widzy
gazety,
ulicy.

Tu nie widzy
gazet
ulic_.

Tu nie widzy
gogcia,
konia,
dziecka.

Tu nie widzy
gogci,
koni,
dzieci.

Tu nie widzy
stacji,
gysi.

Tu nie widzy
stacji,

Tu nie widzy
kucharza,

Tu nie widzy
kucharzy,
pojezierzy.

rzek_,
koszul_.

gysi.

pojezie rza.

Tu nie widzy
rzeczy.

Tu nie widzy
rzeczy.
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GRAMMAR DRILL
Part I - Genitive Plural of Nouns
1.

Genitive Plural ending: -6w

Model:
Instructor:

Cue:

Student:

Czyje to s4 mieszkania?

oficerowie

To s4 mieszkania
oficerow.

Drill the above pattern substituting for oficerowie the
following words:
kapit anowie

klienci
majorowie
mechanicy
podof ice rowie
pac jenci

sprzedawcy

Drill the above pattern substituting for mieszkanie the
following words:
lornetki
162ka
naboje
paczki
pieni4dze
pokoje
samochody
Model:

Instructor:

Student:

papierosy
Nie mam

Nie mam papierosow.

Drill the above pattern using the following cues and sentences:
krawaty
Ten sklep dzii nie ma
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Instructor:

Student:

karabiny
Uczniowie tej szkoly nie majq
buty
Ten sklep nie sprzedaje
psy
Nowak nie chows
koty
Pan Nowak nie lubi
indyki
Cichocki nie ma

klienci
Ten urzcdnik nie ma teraz
Model:
Instructor:

Student:

Tu s4 oficerowie.

Tu nie ma oficer6w.

Drill the above pattern using the following words:
ojcowie
synowie
podoficerowie
kapit anowie

krawcy
szewcy
mechanicy

urzOnicy
porucznicy
ekspedienci
siertanci
koty
psy
buty
sery

zegarki
olowki
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Model:
Instructor:

Student:

bochenek

Prosze pig

Prosze pigs bochenkow.

Complete the following sentences using the cues according
to the pattern above:
litr
Prosze sze66

dekagram
Prosze osiem
kilogram
Prosze dziesiee

---

.

.

_____ .

Model:

Instructor:

Student:

sprzedawcy
Ten sklep szuka

Ten sklep szuka sprzedawc 6w.

Complete the following sentences using the cues according
to the pattern above:
mechanicy
Potrzebujemy
psy
Koty bojq sie

_

.

IONIN.1111

jezyki
Uczniowie uczq sie

O
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2.

Genitive Plural ending: "zero"

Model:

Student:

Instructor:

sekretarki
Czyje-to s4 samochody?

To s4 samochody sekretarek.

Drill the above pattern substituting the word sekretarki
with the following words: urzvdniczki, kucharki.
Model:

Instructor:

Student:

zupy
Pani Adamska nie lubi

Pani Adamska nie lubi
zup

Complete the following sentences using the cues according
to the above pattern:
kaczki
Cichocki nie chowa
mapy
Uczniowie nie majet

marynarki
Kobiety nie nosz4
krowy
Adamski nie chowa

okna
Ta gciana nie ma
piora
W tym sklepie nie ma
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Model:
Instructor:

Student:

Tit s4 sekretarki.

Th nie ma sekretarek.

Drill the above pattern using the following words:
kucharki
urzfdniczki
kaczki
krowy
marynarki
gazety
ksi42ki
koszule

piora
dziala
krzes Ia
pude Ika

okna
Model:
Instructor:

Student:

szynki
Wlagciciel restauracji kupuje
piVE

Wiagciciel restauracji
kupuje
szynek.

Complete the following sentences according to the model
above:

butelki
Mam w domu duio

fajki
Ten sklep ma duty wybor
marynarki
W tym sklepie maj4 nieduio
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Model:
Instructor:

Student:

sekretarki
Nasze biuro szuka

Nasze biuro szuka
sekretarek.

Complete the following sentences according to the model above:
kucharki
Ta restauracji szuka
urzgdniczki
To biuro potrzebuje
gazety
Szukam
mapy
Oficerowie potrzebuj4

piora
Potrzebujf
pudelka
Szukam

3.

Genitive Plural ending: -i

Model:
Instructor:

Student:

kaprale
To s4 karabiny

To sq karabiny kaprali.

Complete the following sentences according to the pattern
above:

pokoje
To mieszkanie ma pigs
ludzie
Bolek nie zna to dui()
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fotografie
Nie widzg to
ggsi
.P4ni Grodecka. nie chOwa

dzieci--Panstwo Nowak nie majq
Model:

Instructor:

Student:

Tu s4 kaprale.

Tam nie ma kaprali.

Drill the above pattern using the following words:
nauczyciele
ludzie
naboje
konie
fotografie
ggsi
dzieci
Model:
Student:

Instructor:

kaprale
Mlodzi iolnierze boj4 sig

Mlodzi zolnierze bojki sig
kaprali.

Complete the following sentences according to the pattern
above:

nauczyciele
Szkola potrzebuje
ggsi.

Pani Adamska szuka
konie
Pan Adamski no gospodarstwie potrzebuje

ojciec
Palistwo Nowak szukajq

.
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...

4.

Genitive Plural ending: -y

Model:
Instructor:

pieni4dze
Dzia nie mam

Student:

DziL nie mam pienivdzy.

.

Complete the following sentences according to the pattern
above:

pojezierza
Tu na maple nie widzg

.

rzeczy
Uczeil w klasie potrzebuje dui()

.

.

0

Part II - Genitive after ile
Model:
Instructor:

Student:

Tu s4 dwa samochody.

Ile samochodow tu jest?

Transform the following statements into questions using the
word ile:
Tu s4 trzy stoly.
Na Jasnej s4 cztery sklepy.
Nowak kupuje dwa krawaty.
Tu jest dziesiv6 karabinow.

Widzg tu duo granatow.
Bolek ma trzy siostry.
Cichoccy maj4 dwie corki.
To biuro ma cztery sekretarki.
Widzc tu trzy lampy.
Tu mam dwie mapy.
Cichoccy maj4 cztery krowy.
Tu sa dwa okna.
Klient kupuje cztery piora.
Tam widzc cztery dziala.
89
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Part III - Genitive after Prepositions
1.

obok

Model:
Instructor:

Student:

kapitan
Miestkam obok

Mieszkam obok kapitana.

Complete the following sentences using cues according to the
above pattern:
major
Kapitan stoi obok
pac jent

Lekarz siedzi obok
koici61
Szkola jest obok
pok6j
Lazienka jest obok

matka
Siostra siedzi obok
pan Nowak
Pani Grodecka stoi obok
mapa
Nauczyciel stoi obok
szkola
Skiep jest obok
dziecko
Matka siedzi obok

dzialo
Kapral stoi obok
pude lko

Ta lornetka jest obok
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2.

dla

Model:

Instructor:

ojciec
Mam ksigikg dla

Student:

Mam ksigikv dia ojca.

.

Complete the following sentences using the cues according
to the above model:
brat
Kupujg gazetc dla

.

m4i

Pani'Cichocka robi Aniadanie dla
pies
To jest migso dla

.

sekretarka
To jest biurko dla

Iona
Pan Nowak kupuje samochod dla

.

restauracja
Walczak kupuje towar dia
dziecko
To jest pokoj dia

.

.

Stanislaw
Ten barszcz jest dla

.

corka
To wieczne piOro jest dla

mechanik
Ta pieczen jest dia
pacjent
Ten rosol jest dla

pan Kubiak
Ta salatka jest dla

.
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kelnerka
Te pieni4dze s4 dla
gogC
Ten ryi jest dla

pan-Zielinski
To danie jest dla

;
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GUIDED CONVERSATION

PartImgasstions on Dialogue
1.

Kto mowi, ie ten barszcz jest naprawdg dobry?

2.

Co memi pan Zielinski?
dobry)

(ie ten barszcz jest naprawdg

3.

Jaki jest ten barszcz?

(naprawdg dobry)

4.

Co memi wlagciciel restauracji?
panu smakuje.)

5.

Co potem mend pan Zielinski?

6.

Kto wedlug Zielifiskiego gwietnie gotuje?

7.

Kto nie ma kucharza?

8.

Czy pan Kubiak ma kucharza?

9.

Kto gwietnie gotuje?

(Zielinski)

(Cieszg sig bardzo, ie

(ie kucharz gwietnie gotuje)
(kucharz)

(wlagciciel restauracji, p. Kubiak)
(nie)

(iona i corka pana Kubiaka)

10.

Czyja iona gwietnie gotuje?

11.

Kto pyta, czy u pana Kubiaka jest czgsto barszcz?
(Zielinski)

12.

U kogo jest czgsto barszcz?

13.

Co jeszcze jest czgsto na obiad w restauracji?
jarzynowa, ros61)

14.

Kto mend, ie ros61 jest za tlusty?

15.

Dla kogo ros61 jest za tlusty?

16.

Co jest za tluste?

17.

Czyj ros61 nie jest tlusty?

18.

Kto pyta, co jest dzig na drugie danie?

19.

0 co pyta Zielinski?

20.

Co radzi wlagciciel restauracji na drugie danie?
cielgcq, kartofle i salatkg z ogork6w)

(pana Kubiaka)

(u pana Kubiaka)
(zupa

(Zielinski)

(dla Zielifiskiego)

(ros61)

(Kubiaka)
(Zielinski)

(co jest dzig na drugie danie)
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21.

Kto radzi na drugie danie pieczen cielcc4, kartofle i
salatkv z ogorkow? (Kubiak)

22.

Czy Zielinski lubi kartofle?

23.

Kto nie lubi kartof ii?

24.

Czy Zielinski lubi ryt?

25.

Czy zamiast kartofli jest ryt?

26.

0 co najpierw prosi jeszcze Zielinski?
barszczu)

27.

Kto zaraz przyniesie barszcz?

(kelnerka)

28.

Co zaraz kelnerka przyniesie?

(barszcz)

(nie)

(Zielinski)
(tak)
(tak)

(jeszcze o trochy

Part II - General Questions
1.

Czy pan czasami je barszcz w domu?

2.

Jakiego koloru jest barszcz?

3.

Czy umie pan gotowa6 barszcz?

4.

Czego kucharz potrzebuje, kiedy gotuje zupg jarzynowil?

5.

Czy pan je czvsto ros61 z kury?

6.

Dlaczego czasami ludzie nie lubi

7.

Czy pan lubi tluste micso?

8.

Co pan lubi jest na drugie gniadanie?

9.

Czy pan czgsto je na obiad pieczen cielyce

10.

Co moina robi6 z °Orb:5w?

11.

Co pan woli do micsa, ryi czy kartofle?

12.

Kiedy pan je ryi zamiast kartofli na obiad?

13.

Co pan je najpierw, zupc czy micso?

14.

Kto podaje do stolu?
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Part III

One student asks other students questions based on the Dialogue.
Part IV - Directed Dialogue
Proszc zapytaE kolegc,
1.

jaki jest ten barszcz.

2.

jaka zupa jest dobra.

3.

czy lubi barszcz.

4.

czy woli barszcz, czy kartoflankv.

5.

jak gotuje jego Iona.

6.

co jego iona czcsto gotuje.

7.

czy Bolek jui Awietnie m6wi po angielsku.

8.

czy wie, gdzie jest dobra restauracja.

9.

czy jego Iona lubi chodzi6 do restauracji.

11.

10.

jakie zupy oprocz barszczu ma wlaiciciel
restauracji.

11.

czy jego matka umie robi

12.

czy wie, z czego kucharz robi ros61.

13.

ile dan on je na obiad.

14.

co lubi na drugie danie.

15.

z czego kucharz robi pieczen cielvc4.

16.

czy woli pieczen cielvc4, czy wieprzow4.

17.

czy kotlety cielyce s4 tluste.

18.

jakq salatkv lubi.

19.

czy woli ryi, czy kartofle.

20.

czy je najpierw salatkv, czy zupg.
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Proszg zapytaC kolegg,
21.

czy lubi ry2.

22.

gdzie moina kupi6 dobre wiAnie.

23.

czy ma fotografig siostry.

24.

czy zna Iadn4 kelnerkg.

25.

kto przyniesie obiad.

26.

czy on przyniesie jutro ksiqikg
dla pans.

27.

co on zwykle przynosi do szkoly.

28.

co jego iona przynosi ze skiepu.

29.

co dzieci lubiq na deser.

30.

co moina jest zamiast deseru.

31.

co moina piC zamiast kawy.

32.

czy dzieci jego znajomego pijq kawg.

33.

co moina jeAC do migsa zamiast ryiu.

34.

czy bierze cukier do kawy.
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NARRATION

BUdownicaZisliristi
Pan Stanislaw Zielinski nie lubi chodzie na obiad do
restauracji.

2ona je go nie gotuje ile i zwykle je on na

obiad to co lubi.

Nie lubi tei pan Zielinski chodziC do

bar6w, ale od czasu do czasu, kiedy jest w Warszawie, musi
i tam wejg6.

Zielinski jest budowniczym i czgsto wyjeidia z Radomia
do Warszawy, Poznania, a czasami do Gdanska.

Tam odwiedza

on duo znajomych, a znajomi czgsto prosz4 go do baru na
wodkg.

Teraz pan Zielinski jest w Warszawie, bo chce dosta6

na czas dziesigC tablic do nowej szkoly, kt6r4 buduje niedaleko Radomia.
Zielinski to dobry m4i i ojciec.

Kiedy jest w Warszawie

kilka dni, czgsto pisze listy do iony i corki, bo wie, ie one
czekaj4 chociaiby tylko na kartkg z pozdrowieniami.
chce kupi

Dzia on

cos dla corki, ktora ma jedenaicie lat i uczy sig

bardzo dobrze.

Zdaje sig, ie w PDT kupi on dla corki ladne

wieczne piOro.

Jutro o czwartej Zielinski wraca z Warszawy do Radomia.
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EXPLANATORY NOTES
Privately Managed Restaurants

According-to an article in the newspaper qycie Warszawy" (Warsaw, August 12, 1966), 1,300 catering establishments throughout Poland, which have not shown themselves capable of working at a profit, have been handed over to private management. Why does such an arrangement prove to be
more profitable? The majority of private managers, says "Zycie Warszawy," run the restaurants with their families. The
kitchen is usually managed by the wife, the sons or daughters
wait on customers and the husband is in charge, arranging
supplies, calculating costs etc.
A privately managed restaurant is more flexible; if need
be, the family works till late at night. The private agent
does not have to wait for delivery from a central storeroom
but buys many items - such as vegetables, fruit, poultry and
fresh fish - on the market.
Recommended Further Reading:
East Europe, current issues.

Radom (145,000 inhabitants)
Located approximately 100 km south of Warsaw, Radom
was known as a fortified settlement as early as the 12th
century. It is now an important industrial center (mainly
tanneries, footwear and metal factories). Among its old
architectural monuments the most interesting are the Bernardine church built in the 15th century and St. John's
church dating from the 14th century.

Gdansk (320,000 inhabitants)
Gdansk is an important trading port lying at the mouth
of the Vistula river. As early as the 10th century, Gdansk
was known as a Slavonic center of overseas trade. In a record of the year 997, it appears under the Slav name of Gyddanyzc, and is described as "urbs" (Lat. "town").
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Until the 14th century Gdansk belonged to Poland and
was then conquered by the Teutonic Knights. It was returned to Poland in the 15th century, took over practically
all of Poland's overseas trade and became very prosperous.
After the second partition of Poland (1793), Gdansk was annexed by Prussia. After World War I, the Free City of Gdansk
was created by the Versailles Treaty. Gdansk was occupied
by the Nazis in 1939. In the last months of 1945 Gdansk was
returned to Poland, but the town - especially the historic
central district - was in ruins and the harbor devastated.
Since that time the port and all industrial plants have been
rebuilt and historical buildings reconstructed to their original appearance.
Gdansk's shipyards now rank among the largest in the
world. Of the 53 vessels launched and 47 commissioned in
Polish shipyards in 1964 a great number were built in Gdansk.
Poland exports vessels primarily to the Soviet Union, also
to Brazil, Czechoslovakia, Red China and several other countries.

Gdansk has a polytechnic Institute, a Medical Academy,
a Maritime Institute, an Institute of Maritime and Tropical
Medicine and an Institute of Maritime Construction.
Among the city's many historical monuments, one of the
most interesting is the early Gothic cathedral (13th to 14th
century) in the suburb of Oliwa, containing a famous 18th
century organ.
Recommended Further Reading:
Poland - Travel Guide,

Warszawa, 1960.

Booklet no. 3.
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VOCABULARY

Dialogue
1.

barszcz, m.
barszczu, gen. s.

- beet soup

2.

smakowae, i. (imp. only)
(1st pers. not used)
smakuje

- to like the taste,
to taste
- it tastes

3.

jarzynowy, jarzynowa,
jarzynowe

- vegetable (as adj.)

4.

ros61, m.
rosolu, gen. S.

- broth, bouillon

5.

za

- too

6.

tlusty, tiusta, tiuste

- greasy, fat

7.

danie, n.

- course (of a meal)

8.

pieczeil, f.

- roast

9.

cielycy, cielyca, cielyce

- veal (as adj.)

10.

kartofel, m.
kartofla, gen. s.

- potato

11.

salatka, f.

- salad

12.

ogorek, m.
ogOrka, gen. s.

- cucumber

13.

zamiast

- instead

14.

ry, m.

-

rice

first (as adv.)

ryiu, gen. s.
15.

najpierw

-

16.

kelnerka, f.

- waitress

17.

przynieLe, p.
przyniosy
przyniesie

przynosiC, 1.
przynoszy
przynosi
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Narration
.

builder

18.

budowniczy, m.

-

19.

bar, m.
baru, gen. s.

- bar

20.

i

- also
- to enter, to come in

21.

wejg6, p.
wejdv
wejdzie

22.

prosiC, i.
proszv
prosi

23.

tablica, f.

- blackboard

24.

ktory, kt6ra, ktore

- which, that

25.

budowa6, i.
budujv
buduje

26.

chociaiby

- even if, at least

27.

kartka, f.

- card

28.

pozdrowienie, no

- greeting

29.

wieczne pioro

-

fountain pen

wchodzie, i.
wchodzv
wchodzi

- to invite

poprosi6, p.
poprosz
poprosi

wybudowa6, p.
wybudujv
wybuduje

- to build

Names of Persons
30.

Stanislaw

-

Stanislaus

31.

Zielinski

-

(family name)

32.

Kubiak

-

(family name)

Names of Places
33.

Gdafisk, m.
Gdariska, gen. s.

-

(city in Poland)

34.

Radom, m.
Radomia, gen. s.

-

(town in Poland)
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HOMEWORK ASSIGNMENTS

1.

Memorize the Dialogue.

2.

Transcribe the Dialogue from tape and compare it with
the printed text.

3.

Identify the new words of the Dialogue and Narration
by underlining them in the text with red pencil.

4.

Read the Generalizations.

5.

Illustrate the grammatical generalizations listed in
the portion of this lesson called Generalizations by
writing one sentence for each principle.

6.

Change the Dialogue into a story in writing.

7.

Read the Narration portion of this lesson (aloud).

8.

Transcribe Questions on Narration from tape and answer
them in writing.

9.

Use new vocabulary in sentences.
item.

10.

Underline each new

Read Explanatory Notes and other pertinent Area Study
materials.
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Lesson 26 B
GRAMMAR PERCEPTION DRILL
Part I

. Genitive Plural of Adjectives
1.
2.

Part II

The Genitive Plural ending: -la
The Genitive Plural ending: -ich

- Genitive Plural of ten, ta, to

Part III - Genitive Plural of jaki, ,aka, jakie

Part IV

-

Part I

- Genitive Plural of Adjectives

Genitive Plural of czyj, czyja,

1.

sale

The Genitive Plural ending: -all

Model:
Instructor:

Cue:

Student:

Ja nie znam nowych oficer6w.
Czy pan zna nowych oficerow

nie

Nie, ja (tet) nie znam
nowych oficerow.

Drill the above pattern using the following words:
nowi pacjenci
nowi uczniowie
nowi klienci
mali chlopcy
bogaci ludzie
dobrzy lekarze
lysi doktorzy
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Model:

Instructor:

Cue:

Student:

Ja nie mam rasowych koni.
Czy pan ma rasowe konie?

nie

Nie, ja (tei) nie znam
rasowych koni.

Drill the above pattern using the following words:
duke irebaki
male cielaki
czerwone krawaty
zielone krawaty
czarne krawaty
stare samochody
miode kartofle
nowe buty
nowe komunikaty
cielcce kotlety
zielone koszule
czerwone koszule
biale koszule
stare mapy
dobre kyletki
6wieke bulki
dobre cytryny
duke jabika
gwieie ciastka
dobre piora
nowe krzesla
wieczne piOra
2.

The Genitive Plural ending: -ich

Model:

Instructor:

Cue:

Student:

nie

Nie, ja (tei) nie znam
polskich oficerow.

Ja nie znam polskich
oficeremr.

Czy pan zna polskich
oficerem?
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Drill the above pattern using the following words:
angielscy oficerowie
szwajcarscy nauczyciele
wszyscy uczniowie
polscy profesorowie
Model:
Instructor:

Cue:

Student:

Ja nie lubic diugich
krawatOw.
Czy pan lubi dlugie
krawaty?

nie

Nie, ja (te2) nie lubiv
diugich krawatOw.

.

Drill the above pattern using the following sentences:
.

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie

kupuj angielskich mebli.
sprzedajv szwajcarskich zegarkOw.
znam tu wszystkich kobiet.
znam wysokich kobiet.
widzv tu polskich ksi4lek.
mam polskich map.
lubic diugich plot..
mam polskich ciastek.

Part II

-

Genitive Plural of ten, ta, to

The Genitive Plural ending: -Ech
Model:

Instructor:

Cue:

Student:

Ja nie znam tych oficerem.
Czy pan zna tych oficerOw?

nie

Nie, ja (tei) nie znam
tych oficerOw.

Drill the above pattern using the following words:
*

ci podoficerowie
ci Zolnierze
ci lekarze
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ci
ci
ci
ci

kolejarze
sprzedawcy
szewcy
piekarze

ci gacie
ci ludzie
Model:
Instructor:

Cue:

Student:

Ja nie mam tych zeszytOw.
Czy pan ma to zeszyty?

nie

Niel ja (te2) nie mam
tych zeszyt6w.

Drill the above pattern using the following sentences:

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie

mam tych karabinow.
sprzedajg tych zegark6w.
mam tych bilet6w.
znam tych adres6w.
znam tych jgzykOw.
znam tych kobiet.
znam tych dziewczyn.
znam tych sekretarek.
znam tych urzgdniczek.
czytam tych gazet.
czytam tych ksiOek.
lubig tych jablek.

Part III - Genitive Plural of jaki, jaka, jakie
The Genitive Plural ending: -ich
Model:

Instructor:

Student:

Major szuka angielskich
oficer6w.

Jakich oficerow szuka
major?

Have students form questions to the sentences given below:
Major szuka mocnych chlopc6w.
Biuro potrzebuje dobrych sekretarek.
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Restauracja potrzebuje miodych kelnerek.
W tym sklepie nie ma zielonych kanap.
W sklepie nie ma bialych koszul.
Klient nie chce czarnych krzesel.
W sklepie nie ma dtdych luster.
JOzef nie lubi czarnych samochod6w.
J6zef nie zna angielskich oficerow.
W biurze nie ma dobrych urzydniczek.
Kowalski nie ma miodych corek.
Bolek nie lubi czarnych kot6w.
Janek nie lubi angielskich papierosOw.
Ekspedient nie ma ladnych kanap.
W sklepie nie ma zielonych koszul.
Cichocki nie ma bialych krzesel.
Grodecki nie ma Awieiych ciastek.

Part IV - Genitive Plural of czyj, czyja, czyje
The Genitive Plural ending: -ich
Model:

Instructor:

Student:

Nowak nie zna nauczycieli
Janka.

Czyich nauczycieli nie
zna Nowak?

Have students form questions according to the pattern above:
Nowak
Nowak
Nowak
Nowak
Bolek
Bolek
Bolek
Bolek
Bolek
Bolek
Bolek

nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie

zna klientow Kubiaka.
zna synOw kolegi.
zna si6str Cichockiego.
zna dzieci Grodeckiego.
widzial olowkOw brata.
widzial papierosow J6zefa.
widzial pior Janka.
zna pacjentow ojca.
zna kolegow ojca.
zna urzvdniczek ojca.
zna sekretarek ojca.
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DIALOGUE

Rozmowaz_gospodarzem
J.: Jablonski
G.: gospodarz
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

J.:

Czy to prawda, ze pan ma doi6 duke
gospodarstwo?

G.:

Tak, mam kilka morgOw dobrej ziemi.

J.:

Mam kupca, kt6ry chcialby kupi6
gospodarstwo.

G.:

MOj dobry znajomy z wojska chce sprzedae
gospodarstwo niedaleko Warszawy.

J.:

A jakie jest jegO gospodarstwo?

G.:

Dziesig6 morgOw. OprOcz domu jest parg
zabudowan gospodarskich.

J.:

A jakie zwierzgta domowe on chowa?

G.:

Ma pig6 holenderskich kr6w, kilka rasowych
swirl i do66 duo kur.

J.:

Dlaczego on sprzedaje to gospodarstwo?

G.:

Nie mote jui pracowat i potrzebuje pienigdzy
dla starych rodzicOw w Warszawie.

J.:

Gospodarstwo ma naturalnie tei maszyny
rolnicze.

G.:

Tak, zdaje sig, ze jest tam parg polskich
maszyn rolniczych.

J.:

Czy pan wie, ile podatku on piaci?

G.:

Tak, jak my wszyscy, to znaczy bardzo duio.
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DIALOGUE
Conversation with a Farmer
J.:
G.:

Jablonski
Farmer
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

J.:

Is it true, that you have quite a big farm?

G.:

Yes, I have several acres of good land.

J.:

I have a buyer who would like to buy a farm.

G.:

An old friend of mine from the army wants
to sell his farm not far from Warsaw.

J.:

What kind of farm is it?

G.:

Ten acres. There are a few farm buildings
besides the house.

J.:

What kind of farm animals does he raise?

G.:

He has five Dutch cows, several purebred
pigs and a lot of chickens.

J.:

Why is he selling this farm?

G.:

He cannot work any more and he needs money
for his old parents in Warsaw.

J.:

The farm naturally has agricultural machines.

G.:

Yes, I think there are a few Polish agricultural machines.

J.:

Do you know how much tax he is paying?

G.:

Yes, like all of us--a lot.
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DIALOGUE ADJUNCT
1.

2.

3.

4.

A.:

Dlaczego pan kupuje to torebki?

B.:

Chcv kupie troche ziarna dia kur i golvbi.

A.:

Gdzie pan kupuje to ziarno?

B.:

U znajomego gospodarza na wsi.

A.:

Czy lubi pan chleb z maslem?

B.:

Nie, wolv bez masia.

A.:

Jakiego pan jest wzrostu?

B.:

Bez butow, metr siedemdziesi4t
centymetrOw.

L. 26 B

DIALOGUE ADJUNCT
1.

2.

3.

4.

A.:

Why are you buying those bags?

B.:

I want to buy some grain for my
chickens and pigeons.

A.:

Where are you going to buy this grain?

B.:

From a farmer I know in the village.

A.:

Do you like bread with butter?

B.:

No, I prefer it without butter.

A.:

How tall are you?

B.:

Without shoes (in my stocking feet), one
meter seventy (centimeters,).
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GENERALIZATIONS
Part I - Genitive Plural of Adjectives

The genitive plural endings of adjectives modifying all
nouns, regardless of gender, are -Ech and -ich,
e.g.:

To jest start samoch6d.

- This is an old car.

Nie sprzedajg starych
samochodow.

-

To jest polski samoch6d.

- This is a Polish car.

Nie sprzedajg polskich
samochodow.

-

Note:

I don't sell old cars.

I don't sell Polish cars.

When the masculine nominative singular is -E, the genitive
plural ending for all genders is -ych. However, when the
masculine nominative singular is -1, the genitive plural
ending for all genders is -ich.

Thus:

polski
Nie mam polskich dlugopisOw.

(m.)

- I don't have Polish
ballpoint pens.

Nie mam polskich ksi4Zek.

(f.)

- I don't have Polish
books.

Nie mam polskich ciastek

(n.)

-

Klient nie chce zielonych
krawatOw.

(ma)

- The customer doesn't
want green ties.

Klient nie chce zielonych
koszul.

(f.)

- The customer doesn't
want green shirts.

Klient nie chce zielonych
biurek.

(n.)

- The customer doesn't
want green desks.

I don't have Polish
pastries.

zielonE
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Part II - Genitive Plural of ten, ta, to

The genitive plural form for all genders is tych,
e.g.:

Nie znam tych ekspedientem.

(m.)

- I don't know these
salesmen.

Nie potrzebujg tych map.

(f.)

- I don't need these maps.

Nie lubig tych ciastek.

(n.)

- I don't like these
pastries.

Note:

The genitive plural tych is identical with the accusative
plural used with nouns denoting male persons.

Part III - Genitive Plural of jaki, jaka, jakie
The genitive plural for all genders is Jakich,
e.g.:

Jakich samochodow pan nie
sprzedaje?

(m.)

- What kind of cars don't
you sell?

Jakich koszul pan nie lubi?

(f.)

- What kind of shirts don't
you like?

Jakich ciastek pan nie je?

(n.)

- What kind of pastries
don't you eat?

Note:

The genitive plural jakich is identical with the accusative
plural used with nouns denoting male persons.

Part IV - Genitive Plural of szyj, czyja, czyje
The genitive plural for all genders is czyich,
e.g.:

Czyich synow pan nie zna?

(m.)

- Whose sons don't you know?

Czyich corek pan nie zna?

(f.)

- Whose daughters don't you
know?

Czyich ciastek pan nie lubi?

(n.)

- Whose pastries don't you
like?
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Note:

The nominative plural used with nouns denoting malepersons is czyi and with all other nouns it is czyje.

Thus:

Czyi synowie chodz4 do
szkoly?

Whose sons go to
school?

But:

Czyje diugopisy s4 na
biurku?

Whose ballpoint pens
are on the desk?
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GRAMMAR DRILL
Part I - Genitive Plural of Adjectives
1.

Genitive Plural ending: -yh

Model:
Instructor:

Student:

Klient kupuje czerwone krawaty.

Klient nie kupuje czerwonych krawatOw.

Have students transform the following sentences according
to the above pattern:
Sprzedawca ma jasne krawaty.
Cichocki pali mocne papierosy.
Widzy tu ladne domy.
Ten sprzedawca sprzedaje stare samochody.
Oni lubi4 jasne meble.
a

Zosia ma dobre fotografie.
Tu s4 jasne lampy.
W sklepie s4 ladne fajki.
Adamska ma rasowe kury.
TV sq stare gazety.
Walczak lubi tluste zupy.
Widzy w klasie male dzieci.
W biurze s4 ladne biurka.
W klasie s4 duke lustra.
Lubiy stare mieszkania.
Pod Warszaw4 sq male gospodarstwa.
Cichoccy maj4 biale 162ka.
Widzy tu nowe krzesla.
Model:
Instructor:

Student:

nowi uczniowie
Kogo spodziewa sly szkola?

Szkola spodziewa sly
nowych uczni6w.
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Drill the above pattern using the following cues and questions:
ladne meble
Czego nie ma ekspedient?

rasowe konie
Czego gospodarz szuka?

nowi koledzy
Do kogo pan memi?
dobre zegarki
Czego nie ma ten sklep?
miode zrebaki
Czego gospodarz potrzebuje?
stare samochody
Czego bogaci ludzie nie kupujq?

dobre urzcdniczki
Kogo potrzebuje dobre biuro?
nowe szkoly
Czego potrzebujemy?
tluste kaczki
Czego szuka kucharz?

gwieie cytryny
Czego pani Cichocka nie moie dostaC?
ladne sekretarki
Kogo szuka nasze biuro?

dobre restauracje
Czego jest duio w Warszawie?

gwieie ciastka
Czego nie ma w sklepie?

male dzieci
Kogo nie ma w klasie?
zwierzcta domowe
Czego nie ma Cichocki?
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male krzesla
Czego nie chce klient?

czerwone jabika
Czego szuka pang. Cichocka?
male pudelka
Czego potrzebuje sprzedawca?
2.

Genitive Plural ending: -ich

Model:
Instructor:

Student:

Tu sq angielscy kupcy.

Tu nie ma angielskich
kupcow.

Transform the following sentences according to the pattern
above:

Bolek lubi niebieskie krawaty.
Tu widzg wszystkich kolegOw.
Tam sq polskie samochody.
Lubig niskie stoly.
Sprzedawca ma polskie papierosy.
Klient chce dlugie
Nowak lubi holenderskie meble.
W Warszawie sq bardzo wysokie domy.

f.

W tym biurze sq polskie sekretarki.
W tej restauracji sq szwajcarskie kucharki.
Tu na gospodarstwie sq holenderskie krowy.
Cichoccy lubiq niebieskie kanapy.
Ten sklep sprzedaje polskie szynki.
Tu sq polskie dzieci.
Wojsko Polskie ma polskie dziala.
Lubig niskie biurka.
Znam to wszystkie biura.
Te dzieci majq niebieskie oczy.
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Model:

Instructor:

Student:

Tu s4 polscy of icerowie.

Do kogo major mOwi?

Major mend do polskich
oficerenv.

Transform the following sentences according to the above
pattern:
To s4 angielscy kupcy.
Kogo pan szuka?
Tu s4 wszyscy koledzy.
Do kogo pan m6wi?
To s4 szwajcarscy nauczyciele.
Kogo szkola potrzebuje?
Te konie s4 niskie.
Czego pan nie lubi?
Tu s4 kr6tkie
Jakich olOwkow pan nie chce?

Tu s4 polskie towary.
Jakich towarow nie ma Adamski?
Szwajcarskie sery s4 dobre.
Czego nie ma w sklepie?
Tu s4 polskie samochody.
Jakich samochodOw pan nie zna?

Szwajcarskie kucharki s4 dobre.
Kogo szuka to restauracja?
To s4 polskie sekretarki.
Kogo potrzebuje szkola?
Tu s4 wszystkie urzcdniczki.
Dla kogo jest ten rozkaz?
To s4 polskie mapy.
Czego nie moiemy dolt ac?
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To s4 holenderskie krowy.
Czego gospodarz szuka?
To s4 drogie rzeczy.
Czego Cichocki nie lubi kupowae?

To s4 angielskie biurka.
Czego Cichocki nie chce kupiE?

W tej szkole s4 polskie dzieci.
Kogo pan nie zna w tej szkole?
Tu sq szwajcarskie ciastka.
Czego szuka klient?
Tu s4 polskie jablka.
Czego pan nie zna?
Tu s4 angielskie dziala.
Czego pan nie zna?

Part II - Genitive Plural of ten,_,.......__.=
ta, to

1101111
1.

Genitive Plural of ten: -tych

Model:
Instructor:

Student:

Ci kupcy s4 bogaci.

Nie znam tych kupcow.

Transform the following sentences according to the above
pattern:
Ci
Ci
Ci
Ci
Ci
Ci

chlopcy sq mocni.
oficerowie s4 niscy.
lekarze s4 dobrzy.
mechanicy s4 mlodzi.
kucharze s4 grubi.
nauczyciele s4 nowi.
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Model:
Instructor:

Student:

Te samochody s4 duie.

Nie chce tych samochodOw.

Transform the following sentences according to the above
pattern:
Te
Te
Te
Te
Te

domy s4 stare.
kieliszki s4 ladne.
stoly s4 wysokie.
olOwki s4 dobre.
krawaty s4 ladne.
2.

Genitive Plural of ta: -tych

Model:

Instructor:

Student:

Te urzedniczki s4 mlode.

Nie znam tych urzcdniczek.

Transform the following sentences according to the above
pattern:
Te panie s4 wysokie.
Te sekretarki s4 ladne.
Te kucharki s4 grube.
Model:

C

Instructor:

Student:

Te koszule s4 zielone.

Nie kupie tych koszul.

Transform the following sentences according to the above
pattern:
Te
Te
Te
Te

kanapy s4 stare.
mapy s4 du2e.
krowy s4 rasowe.
gwinie s4 tluste.
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3.

Genitive Plural of to: -tych

Model:
Instructor:

Student:

Te piora s4 zepsute.

Nie chcy tych pi6r.

Transform the following sentences according to the above
pattern:
Te
Te
Te
Te

ciastka s4 smaczne.
krzesla s4 stare.
pudelka s4 male.
jajka s4 Awiele.

Part III - Genitive Plural of jaki, laittiatiE
The Genitive Plural ending is: -ich.
Model:

Instructor:

Student:

Szukam angielskich oficer6w.

Jakich oficer6w pan
szuka?

Transform the following statements into questions according
to the above pattern:
Widzy to polskich oficer6w.
On szuka niebieskich samochod6w.
Ta restauracja potrzebuje angielskich kucharzy.
Dzieci boj4 sly starych nauczycieli.

Gospodarze nie kupuj, starych koni.
W Warszawie nie ma niskich dom6w.
Nie lubiy malych pokoi.
Nowak nie sprzedaje angielskich samochod6w.
Nie widzialem polskich karabinOw.
Biuro potrzebuje dobrych sekretarek.
Ta restauracja szuka szwajcarskich kucharek.
W tym biurze nie ma mlodych urzydniczek.
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Ekspedient nie ma niebieskich kanap.
W tym sklepie nie ma ladnych koszul.
Nie lubig malych lazienek.
Adamski nie ma holenderskich krow.
Restauracja nie mole dostat tiustych kaczek.
W tej szkole nie ma polskich dzieci.
Nie mogg dosta6 Awielych ciastek.
W klasie nie ma malych krzesel?
Ten klient nie chce duiych luster.
Biuro potrzebuje nowych biurek.
Ten zolnierz nie zna duiych

Part IV

-

Genitive Plural of czyj, czyja, czyje,

The Genitive Plural ending is: -ich.
Model:
Instructor:

Student:

Nie znam przyjaci61 ojca.

Czyich przyjaci61 pan
nie zna?

Transform the following statements into questions according
to the above pattern:
Nie
Nie
Nie
Nie

czytam list6w syna.
pale papierosow goici.
potrzebujg samochodow uczni6w.
mam zeszytow uczni6w.

Nie
Hie
Nie
Nie
Nie
Nie

znam siostr matki.
znam rzeczy kucharek.
znam corek pana Walczaka.
znam urzgdniczek ojca.
znam sekretarek brata.
lubig koszul siostry.

Nie mam piOr dzieci.
Nie wynajmujg mieszkan of icerow.
Nie sprzedajg biurek dzieci.
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GUIDED CONVERSATION
Part I - questions on Dialogue
1.

Kto pyta, czy to prawda, ie gospodarz ma dog6 duke
gospodarstwo? (Jablonski)

2.

Ile morgow ziemi ma gospodarstwo?

3.

Jaka jest to ziemia?

4.

Kto ma kilka morgow dobrej ziemi?

5.

Co ma gospodarz?

6.

Kto ma kupca, ktory chcialby kupiC gospodarstwo?
(Jablonski)

7.

Kogo ma Jablonski?

8.

Jakiego kupca ma Jablonski?

(kilka)

(dobra)

(gospodarz)

(kilka morgOw dobrej ziemi)

(kupca)

(kupca, ktory chcialby

kupie, gospodarstwo)
9.

Czyj dobry znajomy z wojska chce sprzedaC gospodarstwo?
(dobry znajomy gospodarza)

10.

Co chce sprzeda6 znajomy gospodarza?

11.

Gdzie jest to gospodarstwo?

12.

Czyje gospodarstwo jest niedaleko Warszawy?
stwo znajomego gospodarza)

13.

Ile morgOw ziemi ma to gospodarstwo?

14.

Co ma dziesie6 morgow ziemi?
gospodarza)

15.

Co ma to gospodarstwo oprocz domu?
gospodarskich)

16.

Ile zabudowan gospodarskich ma to gospodarstwo?

17.

Kto chowa zwierzeta domowe?

18.

Co chowa dobry znajomy gospodarza?

(gospodarstwo)

(niedaleko Warszawy)
(gospodar-

(dziesieC)

(gospodarstwo znajomego
(pare zabudowan
(pare)

(dobry znajomy gospodarza)
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19.

Kto ma holenderskie krowy?

20.

Ile holenderskich krow ma znajomy gospodarza?

21.

Kto ma rasowe gwinie?

22.

Ile gwiii ma znajomy gospodarza?

23.

Ile kur ma znajomy gospodarza?

24.

Kto nie mote jut pracowaE?

25.

Dla kogo potrzebuje pienivdzy znajomy gospodarza?
starych rodzicem w Warszawie)

26.

(znajomy gospodarza)

(pig)

(znajomy gospodarza)
(kilka)

(dog6 duto)

(znajomy gospodarza)
(dla

Dlaczego znajomy gospodarza sprzedaje gospodarstwo? (bo
.nie mote jut pracowal i potrzebuje pienicdzy dia starych
rodzicow w Warszawie)

27.

Czy gospodarstwo ma maszyny rolnicze?

28.

Kto piaci bardzo duo podatku?

29.

Czy tyiko znajomy gospodarza piaci bardzo duto podatku?
(nie, wszyscy)

(tak, zdaje

(wszyscy)

Part II - General Questions
1.

Ile morgOw ziemi ma duke gospodarstwo?

2.

Jaka ziemia jest dobra?

3.

Co ma zwykle kupiec?

4.

Kto to jest kupiec?

5.

Ile zabudowari gospodarskich ma duke gospodarstwo?

6.

Dlaczego holenderskie krowy s4 dobre?

7.

Czy pan wie, jakiego koloru s4 holenderskie krowy?

8.

Jakie gwinie maj4 wlagciciele gospodarstw pod Warszaw4?

9.

Jakie zabudowania motna widzieC na wsi?

10.

Czy pan ma rasowego psa?
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11.

Czy pan placi duo podatku?

12.

Na co sprzedawca potrzebuje torebek?

13.

Czy pan chowa w domu golgbie?

14.

Co jeft4 kury i golgbie?

15.

Jak sig nazywa czlowiek, ktOry ma gospodarstwo i tam
pracuje?

Part III
One student asks other students questions based on the Dialogue.
Part IV - Directed Dialogue
Proszg zapytal kolegg,
1.

czy ma gospodarstwo.

2.

kto ma gospodarstwo.

3.

czy zna gospodarstwo Adamskiego.

4.

czy wie, ile morgow ziemi ma Adamski.

5.

czy widzial zabudowania gospodarskie.

6.

gdzie on widzial gospodarstwo.

7.

jakie zna zwierzgta domowe.

8.

co mo2na robiC z mleka.

9.

czy on lubi holenderskie sery.

10.

czy gospodarz ma rasowe konie.

11.

czy on ma rasowego psa.

12.

czy ten gospodarz ma wielkie gospodarstwo.

13.

czy on zna kupca w Warszawie.

14.

co sprzedaj4 kupcy.
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Proszg zapytak kolegy,
z miysa gwini.

15.

co moina robi

16.

czy gospodarz sprzedaje jajka.

17.

ile gwili ma gospodarz.

18.

czy gospodarz robi kielbasc.

19.

czy kolega lubi kielbasc.

20.

jakie micso on lubi.

21.

jakie maszyny on zna.

22.

gdzie jest szkola rolnicza.

23.

czy ma znajomego w szkole rolniczej.

24.

czy to jest dobra szkola.

25.

czy w tej szkole jest duo uczni6w.

26.

czy on piaci podatki.

27.

ile podatku on piaci.

28.

kto piaci podatki.

29.

czy gospodarstwo Adamskiego jest
daleko od Warszawy.

30.

co jedz4 ptaki.

31.

czy to s4 golybie.

32.

jakiego koloru s4 golcbie.

33.

czy jego 2ona ma torebkv.

34.

ile torebek ma jego iona.
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NARRATION
Babka

Pani Jablonska jest jui babk4 i--jak zwykle babki--nie
jest jui mioda.

COrka,

Jej dzieci ma j4 wiasne rodziny.

Barbara Walecka, jest zamcina; jej m42, Wojciech, jest kolejarzem i pracuje na malej stacji pod Warszaw4.

Maj4 oni

male dzieci; jedno ma rok, a drugie miesiqc.
Pani Jablonska mcia jui nie ma, wicc mieszka u zamcinej
corki, na wsi, niedaleko stacji kolejowej.
Syn pani Jablonskiej, Boleslaw, jest ekspedientem w sp61dzielni w Warszawie.
Warszawie.

Jest on 2onaty i mieszka z rodziny w

Jego rodzina, to Iona Zofia i synowie.

Jeden,

Wiadek, ma jui dwanagcie lat, a drugi, Janek, jedenagcie.
Jablonski z

on

i synami czcsto odwiedza matkc i siostrc.

Wiadek i Janek bardzo kochaj4 babkc i bardzo lubiq, wieg.
sic tam gwietnie:

Bawiq

graj4 w pilkc, chodzq do lasu, k4piq sic w

rzece.

Dzig chlopcy cog buduj4, ale nikt nie wie co.

--Co to jest?--pyta babka--Ptak?
- -Nie--m6wiq

chlopcy--to samolot.

- -O -- chlopcy

pokazujq--tu s4 skrzydla, ale jest tee i

gmiglo.

Ptaki gmigiel nie majq!

Babka cieszy sic z wizyty chIopcow jak na pewno nikt inny.
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EXPLANATORY NOTES
Taxes

While wages and salary taxes in Poland are relatively
small, those levied on business-license fees tend to discourage private enterprise. Farmers working in collectives, for
instance, are favored over private farmers. However, the
trend seems to be changing: in the February 1966 issue of
the monthly East Europe, we read that in an effort to develop
a better system of service and handicraft enterprises the
Ministry of Finance announced tax allowances to private
enterprises.
Agriculture

Here are some excerpts from Gomulka's speech at the
annual harvest festival held in Warsaw, September 4, 1966,
in which he outlined the Polish government's agricultural
policy.
"Our policy is directed to ... the raising of production
of cereals to 18 million tons per year and with that end in
view we are extending, growing assistance to the farmers.

Each year more agricultural machinery is being supplied
to both the state farms and to individual farmers.
...

For next year's harvest our farmers will obtain 20,000
new tractors, 8,000 binders, 2,000 combine harvesters and many
other types of machinery.
...

... The State will provide greater credit facilities to
supplement the farmer's own resources. At the same time we
shall help the farmers through a wider application of land tax
reliefs for those holdings investing in building and repairs."

Recommended Further Reading:

Polish Pers ectives, Warsaw, November, 1966, p. 59, "Five-year
Plan 966-70.
A.

4
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VOCABULARY

Dialogue
1.

morg, m.
morga, gen. s.

- acre

2.

ziemia, f.
ziemi, gen. S.

- land, soil, earth, ground

3.

kupiec, m.
kupca, gen. S.

- buyer, merchant

4.

ktOry, ktora, ktore

- who

5.

zabudowania, n. (pl.)

- buildings, premises

6.

gospodarski, gospodarska,
gospodarskie

- farm (as adj.)

7.

holenderski, holenderska,
holenderskie

- Dutch (as adj.)

8.

maszyna, f.

- machine

9.

rolniczy, rolnicza,
rolnicze

- agricultural (pertaining
to farming)

podatek, m.

- tax

10.

podatku, gen.. s.

Dialogue Adjunct
11.

torebka, f.

- bag

12.

ziarno, n.

-

13.

gol4b, m.
golvbia, gen. s.

- pigeon

14.

gospodarz, m.

- farmer

15.

bez (+ gen.)

- without

16.

centymetr, m.
centymetra, gen. s.

- centimeter

130.

grain
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Narration
17.

wlasny, wiasna, wiasne

- own

18.

rok, m.
roku, gen. s.
lata, nom. pl.
lat, gen. pl.

- year

19.

ionaty

- married (man only)

20.

kocha6, i.
kocham
kocha

21.

k4pa6 (sir), i.
kqpir (sir)

pokocha61 p.
pokocham
pokocha

- to love

- to bathe

kqpie (s.,71r)

wykqpa6 (sir), p.
wykgpir (sir)
wykgpie (sir)
22.

nikt

- nobody

23.

ptak, m.

- bird

24.

samolot, m.
samolotul gen. s

- airplane

25.

skrzydlo, n.

- wing

26.

gmiglo, n.

- propeller

27.

wizyta, f.

- visit

28.

na pewno

- certainly, for sure

Names of Persons
29.

Jablonski

- (family name)

30.

Wojciech

-

31.

Wladek (Wladyslaw)

- (first name)
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HOMEWORK ASSIGNMENTS

1.

Memorize the Dialogue.

2.

Transcribe the Dialogue from tape and compare it with
the printed text.

3.

Identify the new words of the Dialogue and Narration
by underlining them in the text with red pencil.

4.

Read the Generalizations.

5.

Illustrate the grammatical generalizations listed in
the portion of this lesson called Generalizations by
writing one sentence for each principle.

6.

Change the Dialogue into a story in writing.

7.

Read the Narration portion of this lesson (aloud).

8.

Transcribe Questions on Narration from tape and answer
them in writing.

9.

Use new vocabulary in sentences.

Underline each new

item.
10.

Read Explanatory Notes and other pertinent Area Study
materials.
)
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Lesson 27 A
GRAMMAR PERCEPTION DRILL
Accusative Singular of Nouns and Adjectives
Part I

- Masculine Gender
a.

inanimate
1.
2.

B.

animate (male persons and male animals)
1.
2.

Part II

Adjectives: like Nom. Sing. ( -y, -i)
Nouns: like Nom. Sing. (a consonant)

Adjectives: -ego
Nouns: -a, -z

- Feminine Gender
1.
2.

Adjectives: -1
Nouns:
like Nom. Sing. (a consonant)

Part III - Neuter Gender
1.
2.

Part I

Adjectives: like Nom. Sing. (-e)
Nouns: like Nom. Sing. (-o, -e, -1, -um)

- Masculine Gender
a.

inanimate:

Model:

Instructor:

Cue:

Student:

Jaki jest ten st61?
Jaki st61 pan to widzi?

duly

Ten st61 jest duly.
Tu widz duly st61.
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Drill the above pattern using the following words:
maly
stary
nowy
krotki
dlugi
zie10,4
bialy
czarny
czerwony
niebieski
jasny
ciemny
ladny
niski
wysoki
Model:

Instructor:

Cue:

Student:

Jaki jest ten zegarek?
Jaki zegarek ma
pan
?

ladny

Ten zegarek jest ladny.
Pan

TRUIMETUFERIli

TRINNE1711177

ma ladny zegarek.

Drill the above pattern using the following words:
nowy
stary
dobry
maly
duty
b.

animate:

Model:
Instructor:

Cue:

mlody
Jaki jest ten kon?
Jakiego konia pan to widzi?

Student:

Ten kon jest mlody.
TU widzg mlodego konia.

Drill the above pattern using the following words:
stary
ladny
rasowy
chudy
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Model:
Instructor:

Cue:

Student:

Jaki jest ten kot?
Jakiego kota pan tu widzi?

czarny

Ten kot jest czarny.
TU widzy czarnego kota.

Drill the above pattern using the following words:
bialy
malt'

duty
rasowy
chudy
tlusty
gruby
Model:

InstruCtor:

Cue:

Student:

Jaki jest ten tolnierz?
Jakiego tolnierza pan
tu widzi?

miody

Ten tolnierz jest mlody.
Tu widzc mlodego
tolnierza.

Drill the above pattern using the following words:
wysoki
niski
szczuply
chudy
polski
Model:
Instructor:

Cue:

Student:

Jaki jest ten kucharz?
Jakiego kucharza pan zna?

dobry

Ten kucharz jest dobry.
Znam dobrego kucharza.

Drill the above pattern using the following words:
gruby
niski
wysoki
szczuply
miody
stary
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Model:
Instructor:

Cue:

Student:

Jaki.jest ten kolega?
Jakiego pan ma kolege

dobry

Ten kolega jest dobry.
Mam dobrego kolege.

Make student generate new sentences. according to the above.

Part II - Feminine Gender
Model:
Instructor:

Cue:

Student:

Jaka jest ta kucharka?
Jakq kucharkg pan
tu widzi?

mioda

Ta kucharka jest mioda.
Tu widzv mlodq kucharkv.

Drill the above pattern using the following words:
stara
szczupla
gruba
ladna
niska
wysoka
Model:
Instructor:

Cue:

Student:

Jaka jest ta kobieta?
Jakq kobietv pan tu widzi?

wysoka

Ta kobieta jest wysoka.
Tu widze wysokq kobiete.

Drill the above pattern using the following words:
niska
stara
mioda
ladna
gruba
szczupla
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Model:

Instructor:

Cue:

Student:

Jaka jest ta koszula?
Jak4 koszulg pan ma?

biala

Ta koszula jest biala.
Mam bialq koszulg.

Drill the above pattern using the following words:

nowa
stare
ladna
zielona
ciemna
duia
mala
Model:

Instructor:

Cue:

Student:

Jaka jest ta lazienka?
Jak4 lazienkg pan ma?

duia

Ta lazienka jest duia.
Mam du24 lazienkg.

Drill the above pattern using the following words:

mala
ladna
jasna
ciemna
Model:

Instructor:

Cue:

Student:

Jaka jest ta ggg?
Jak4 ggg pan kupuje?

biala

Ta ggg jest biala.
Kupujg biaI4 ggg.

Drill the above pattern using the following words:

duia
mala
tiusta
chuda
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Part III - Neuter Gender
Model:
Instructor:

Cue:

Student:

Jakie jest to krzeslo?
Jakie krzeslo pan ma?

duke

To krzeslo jest duke.
Mam duke krzeslo.

Drill the above pattern using the following words:
male
nowe
stare
ciemne
zielone
ladne
wysokie
niskie

t

Model:
Instructor:

Cue:

Student:

Jakie jest to mieszkanie?
Jakie mieszkanie pan ma?

duke

To mieszkanie jest duke.
Mam duke mieszkanie.

Drill the above pattern using the following words:
male
rvowe

stare

umeblowane
nieumeblowane
jasne
ciemne

Model:
Instructor:

Cue:

Student:

polskie

To jest polskie imig.
Mam polskie imig.

Boleslaw", jakie to
jest imig?
Jakie imig pan ma?
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Model:
Instructor:

Cue:

Student:

Jakie to jest liceum?
Jakie liceum pan zna?

poiskie

To jest poiskie liceum.
Znam poiskie liceum,
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DIALOGUE

W drodze do WKR
G.: Gorecki
B.: Bialy
1.

G.: Przepraszam pana, gdzie to jest Wojskowa
Komenda Rejonowa?
B.: Blisko parku miejskiego.

2.

G.: Czy to jest daleko st4d?
B.: Dog6 daleko. Proszc siadaC do samochodu,
ja tam wlagnie jadc.

AS

3.

G.: Czy pan tet musi ig6 do wojska?

B.: Nie. Jadc teraz na stacjc obsiugi. Dzig duo
miodych ludzi pyta o Wojskow4 Komendy Rejonow4.
4.

G.: Dzig i jutro wszyscy, ktOrzy maj4 dwadzieacia
lat tuusz4 sic tam zglosi6. A ile lat pan may?
B.: Dziewictnagcie. Za rok ja tet muszc sic tam
zglosi6. Chcc wst4pie do broni pancernej.

5.

G.: MOj brat tez wstcpuje do tego rodzaju broni,
ale ja wolc piechotc.
B.: Co pan mOwi? Na piechotc to mnie nikt nie
namowi.

6.

G.: A ja lubic chodzie i karabin dla mnie nie
jest cictki.
B.: Czy moZna wiedzie6, jaki jest pana zawed?

7.

G.: Jestem mechanikiem i pracujc w stoczni.
B.: A to pan wie, co to znaczy cicika praca.
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DIALOGUE
On the way to the Recruiting Main Station
G.: Gorecki
B.: Bialy
1.

G.: Excuse me, Sir, where is the Recruiting Main
Station?
B.: Near the municipal park.

2.

G.: Is that far from here?

B.: Quite far. Please get in the car, I'm just
going there.
3.

G.: Do you have to go into the army too?
B.: No, I'm going to the service station now.
Today a lot of young men are asking about
the Recruiting Main Station.

4.

G.: Everybody who is 20 years old must report
there today and tomorrow. How old are you?
B.: Nineteen. In a year I have tc report there
too. I want to join the armored forces.

5.

G.: My brother is also joining that branch of the
army, but I prefer the infantry.
B.: What are you saying? Nobody will talk me into
joining the infantry.

6.

G.: But I like to walk, and a rifle isn't heavy
for me.
B.: May I ask what is your occupation?

7.

G.: I'm a mechanic and I work in the shipyard.
B.: Then you know what hard work means.
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GENERALIZATIONS
Accusative Sin ular of Nouns and Adjectives
1.

Masculine Nouns and Adjectives

The accusative singular of masculine inanimate
nouns has the same ending as the nominative singular. The
accusative singular of adjectives qualifying masculine inanimate nouns has the same ending as the nominative singular,
a.

nom.s.:
acc.s.:

Tu jest dlugi
Tu widzg dlugi olowek_.

nom.s.:
acc.s.:

Tu jest czarny
Tu widzg czarny olowek_.

The accusative singular of masculine nouns denoting male persons ending in -a and family names ending in -o
has the ending -t. The accusative singular ending of adjectives qualifying masculine nouns denoting male persons is -ego,
b.

e.g.:

nom.s.:
acc.s.:

To jest mlody kolega.
Tu widzg miodego kolegt.

nom.s.:
acc.s.:

Tu jest mlody Koaciuszko.

Tu widzgmlodegoKaciuszki.

c.
The accusative singular of all other animate masculine nouns has the ending -a. The accusative singuliYRalig
of adjectives qualifying masculine animate nouns (male persons
and male animals) is -ego,

e.g.:

2.

nom.s.:
acc.s.:

Tu jest mlody oficer_.
Tu widzg miodego oficera.

nom.s.:
acc.s.:

Tu jest maly. Jasio.

nom.s.:
acc.s.:

Tu jest mlody kot_.
Tu widzg miodego kota.

Tu widzg maim Jasia.

Feminine Nouns and Adjectives

The accusative singular of feminine nouns ending
in -a and -i has ending -1. The accusative singular of adjectives qualifying all feminine nouns is -12
a.

143

L. 27 A
e.g.:

acc.s.

Tu jest stara matka.
Tu widzv start matki.

nom.s.:
acc.s.:

Tu jest czerwona kanapa.
Tu widzc czerwona kanape

nom.s.:
acc.s.:

Tu jest mioda gospodyni.

nom.s.:

Exception:

Tu widzy mod gospodynil.

The accusative of pani is panic.

The accusative singular of feminine nouns ending
in a consonant has the same erling as the nominative singular.
The accusative singular ending of adjectives qualifying all
feminine nouns is -1,
b.

e.g.:

3.

nom.s.:
acc.s.:

Tu jest biala gykr.
Tu widzv biall gds_.

nom.s.:
acc.s.:

To jest mall rzecz_.
Widzg mall rzecz_.

Neuter Nouns and Adjectives

The accusative singular of neuter nouns; has the
same ending as the nominative singular. The accusative singular of adjectives qualifying all neuter nouns has the same
ending as the nominative singular,
a.

e.g.:

nom.s.:
acc.s.:

Tu jest duke okno.
Widz duie okno.

The accusative singular of patistwo (when it means
Mr. and Mrs.) is pafistwa,
b.

e.g.:

nom.s.:
acc.s.:

Tu sq pafistwo Cichoccy.

Widzv to paatwa Cichockich.

L. 27 A

Accusative Singular of Nouns and AdjectiVes
(Summary)

Nouns denoting:

Thc. Accusative
'

'

Singular ending
of Nouns is:

'

'

The Accusative
Singular.ending
of Adjectives is:

1

M

inanimate

a-11111.jillih

(

like
1

> nom.$)

A
du2E st61_
S

C

U

male persons
ending in -a

dobrego kolegl

family names
ending in -o

miodego Koeciuszk2

all other
animate

bialsgo kota
malego Jasia

L
I

N

Nouns ending in Nom-'
inative Singular in

start matk2
mIoda gospodyni2

F

I

N
I

N

tlusta gvg_
mall rzecz_

czerwona krew

N
U
T

all nouns

R

dobre Amiglo
duke zwierz2
dobre liceum
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GRAMMAR DRILL

Accusative Singular of Nouns and Adjectives
Part I - Masculine Gender
Model:
Instructor:

Cue:

Student:

Co pan tu widzi?
Jaki stol pan tu widzi?

stary stol

Tu widzy stary st61.

Drill the above pattern using the following words:
krotki olowek
duty dom
ladny zegarek
czarny krawat
maly karabin
Model:
Instructor:

Cue:

Student:

Co je Wladek?

Awiety chieb

Wiadek je fiwiety chleb.

Drill the above pattern using the following words:
bialy ser
kotlet wieprzowy
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Model:

Instructor:

Cue:

Student:

Co sprzedaje J6zef?

stary samochod

J6zef sprzedaje
stary samoch6d.

Jaki samochod J6zef
sprzedaje?
Drill the above pattern using the following words:
ladny obraz
maly samolot
angielski samochod
polski samochod
Model:
Instructor:

Cue:

Student:

Za co piaci klient?

ten szwajcarski
zegarek
Klient piaci za ten
szwajcarski zegarek.

Drill the above pattern using the following words:
ten
ten
ten
ten

angielski krawat
stary obraz
nowy samoched
ladny st61

Model:
Instructor:

Cue:

Student:

Co kupuje J6zef?

ladny kofi

J6zef kupuje ladnego
konia.

Jakiego konia kupuje
J6zef?
Drill the above pattern using the following words:
maly irebak
duty pies
rasowy kot
miody kogut

147

L. 27 A
Model:

Instructor:

Cue:

Student:

Za co Bolek placi?

ten maly pies

Bolek piaci za tego
malego psa.

Drill the above pattern using the following words:
ten czarny kot
ten rasowy zrebak
ten angielski km"'
Model:
Instructor:

Cue:

Student:

Kogo zna JOzef?

dobry doktor

JOzef zna dobrego
doktora.

Drill the above pattern using the following words:
miody nauczyciel
bogaty kupiec
polski of ricer

Adam Rapacki
pan Grodecki
Stanislaw Cichocki
Wiadyslaw Pulaski

nowy kolega
stary kolega
maly Jasio
Model:

Instructor:

Cue:

Student:

Na kogo czeka Jemef?

pan Adamski

JOzef czeka na pana
Adamskiego.

Drill the above pattern using the following words:
pan
pan
pan
pan
pan
pan

Chichocki
Kwiatkowski
Grodecki
Karski
DroZdiewski
Kowalski
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Model:
4

Instructor:

Cue:

Student:

Kogo lubi Adam?

ten stary nauczyciel

Adam lubi tego
starego nauczyciela.

Drill the above pattern using the following words:
ten
ten
ten
ten

angielski oficer
bogaty kupiec
stary szewc
miody kucharz

ten now wlaAciciel
Part TI - Feminine Gender

4

Model:
Instructor:

Cue:

Student:

Kogo zna J6zef?
Jak4 dziewczyng
zna Jozef?

ladna dziewczyna

Jcizef zna Iadn4

dziewczync.

Drill the above pattern using the following words:
dobra kucharka
polska maszynistka
mloda urzvdniczka
Model:
I

Instructor:

Cue:

Student:

pani Cichocka

Bolek czeka na paniq
Cichock4.

Na kogo czeka
Bolek?

Drill the above pattern using the following words:
pani Adamska
pani Grodecka
pani Pulaska
pani Zielifiska

pani Bednarska
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Model:
Cue:

Student:

stara gospodyni

Bolek czeka na stars
gospodynig.

Instructor:

Cue:

Student:

Po kogo jedzie
J6zef?

pani Cichocka

azef jedzie po panic

Instructor:

Na kogo czeka
Bolek?

Model:

Cichocks.

Drill the above pattern using the following words:
pani Karska
pani Droidiewska
pani Rapacka
Model:
Instructor:

Cue:

Student:

Kogo lubi azef?

ta ladna sekretarka

azef lubi.tg ladns
sekretarkg.

Drill the above pattern using the following words:
ta
ta
ta
ta
ta
ta

nowa urzgdniczka
ladna kucharka
stara gospodyni
polska maszynistka
mloda kobieta
mloda pani

Model:

Instructor:

Co kupuje
Adamski?
',Yaks kanapg kupuje
Adamski?

Cue:

Student:

zielona kanapa.

Adamski kupuje zielons
kanapg.
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Drill the above pattern using the following words:
dobra hsi4tka
polska gazeta
ladna lamps
biala koszula
angielska czapka
nowa mapa
Model:

Instructor:

Cue:

Student:

0 co prosi klient?

dobra wieprzowina

Klient prosi o dobr4
wieprzowinc.

Drill the above pattern using the following words:
dobra cielvcina
dobra wolowina
biala m4ka
iwieia salatka
zupa jarzynowa
pieczea cielvca
nowa Iopatka
dobra manierka

r.

Model:

Instructor:

Student:

Cue:

Za co p/aci klient? ta duia 110

Klient piaci za tv
du24 ggi.

Drill the above pattern using the following words:
ta ladna rzecz
ta pieczefi cielvca
Model:

Instructor:

Cue:

Student:

ta owca

Gospodarz sprzedaje
tv owcg.

Co sprzedaje

gospodara
irs

151

L. 27 A
Drill the above pattern using the following words:
holenderska krowa
rasowa Lwinia
Model:
Instructor:

Cue:

Student:

Co je Adam?

zupa jarzynowa

Adam je zupc
jarzynowq.

Drill the above pattern using the following words:
pieczen wieprzowa
pieczen cielcca
dobra kartoflanka
Model:
Instructor:

Cue:

Student:

Na co czeka Bolek?

zupa jarzynowa

Bolek czeka na zupc
jarzynowq.

Drill the above pattern using the following words:
pieczen wieprzowa
pieczen cielcca

Part III - Neuter Gender
Model:
Instructor:

Cue:

Student:

Co kupuje Jozef?

czarne pioro

Jozef kupuje czarne
pioro.

Drill the above pattern using the following words:
nowe krzeslo
holenderskie maslo
duke biurko
ladne mieszkanie
male lustro
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Model:
Instructor:

Cue:

Student:

0 co prosi klient?

Awieie maslo

Klient prosi o Awiete
maslo.

Drill the above pattern using the following words:

male pudelko
czerwone pis:5r°

dobre ciastko
gor4ce danie
Model:

Instructor:

Cue:

Student:

Na co czeka Adam?

drugie Aniadanie

Adam czeka na drugie
Aniadanie.

Drill the above pattern using the following words:
Awieie maslo
dobre ciastko
drugie danie
nowe ziarno
nowe piOro
nowe radio

Part IV

-

Masculine

Feminine and Neuter Genders

Model:

Instructor:

Student:

Nowak kupuje duty st61.

Jaki st61 kupuje Nowak?

Drill the above pattern requiring students to form questions
to the following statements:
Nowak
Nowak
Nowak
Nowak
Nowak

kupuje
kupuje
kupuje
kupuje
kupuje

szwajcarski zegarek.
nowy dom.
ladny samoch6d.
stary dom.
czerwony krawat.
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Nowak kupuje Lwieiy chleb.
azef ma ladnego konia.
Adam zna dobrego kucharza.
Bolek sprzedaje starq kanapg.
Kwiatkowski ma mlodq sekretarky.
azef prosi o nowe pioro.
Adamski sprzedaje migso wieprzowe.
Bolek kupuje nowe radio.
Wiadek je polskie ciastko.
Cichocki odwiedza chorego przyjaciela.
Nauczyciel poprawia nowego ucznia.
Grodecki ma now fajkg.
Model:
Instructor:

Student:

Bolek czeka na paastwa Nowickich.

Na kogo czeka Bolek?

Drill the above pattern by transforming the following
statements into questions:
Adam czeka na pafistwa Cichockich.
azef zna panstwa Zielifiskich.
Nowak odwiedza pafistwa Bednarskich.
Wiadek lubi pafistwa Adamskich.
Model:

Instructor:

Student:

Bolek czeka na nowe biurko.

Na co czeka Bolek?

Drill the above pattern by transforming the following
statements into questions:
Klient czeka na iwieie maslo.
Pan Cichocki czeka na gor4c4 zupg.
Zolnierz trzyma nowy karabin.
Pan Karski wynajmuje nowe mieszkanie.
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GUIDED CONVERSATION
Part I - Questions on Dialogue
a.

1. 0 co pyta pan Gorecki?

(o Wojskow4 Komendg Rejonow4)

2. Kto pyta o Wojskow4 Komendg Rejonow4?

(pan Gorecki)

3. Kogo pyta pan Gorecki o Wojskow4 Komendg Rejonow4?
(pana Bialego)
4. Czy pan Bialy wie, gdzie jest Wojskowa Komenda Rejonowa?
(tak)

5. Blisko czego jest Wojskowa Komenda Rejonowa?
parku miejskiego)
.11

(blisko

6. Blisko jakiego parku jest Wojskowa Komenda Rejonowa?
(blisko parku miejskiego)

7. Jak daleko st4d jest Wojskowa Komenda Rejonowa?
daleko)
8. Co jest doi6 daleko st4d?
9. Kto tam jedzie?

(doge

(Wojskowa Komenda Rejonowa)

(pan Bialy)

10. Kogo prosi pan Bialy do samochodu?

(pana GOreckiego)

11. Kto prosi pana GOreckiego do samochodu?

(pan Bialy)

12. Czy pan Bialy musi 1.66 teraz do wojska?

(nie)

13. Kto nie musi ii6 teraz do wojska?
14. Dok4d jedzie teraz pan Bialy?

(pan Bialy)

(na stacjg obsiugi)

15. Kto jedzie teraz na stacjg obsiugi?

(pan Bialy)

16. Kto dzifi pyta o Wojskow4 Komendg Rejonow4?
ludzi)

17. 0 co dzifi pyta duo mlodych ludzi?
Rejonow4)

(duzo mlodych

(o Wojskow4 Komendg

18. Kto musi sig zglosi6 dzii i jutro do Wojskowej Komendy
Rejonowej? (wszyscy, ktOrzy majq dwadzieficia lat)
19. Ile lat ma pan Bialy?

(diewigtnaficie)
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20. Kto ma dziewigtnagcie lat?

(pan Bialy)

21. Kto musi sig zglosi6 za rok do Wojskowej Komendy Rejonowej? (pan Bialy)
22. Kiedy musi sig zglosi6 pan Bialy do Wojskowej Komendy Rejonowej? (za rok)
23. Do jakiego rodzajv broni chce wst4p16 pan Bialy?
broni pancernej)

(do

24. Kto mOwi, ie brat jego wstgpuje tez do broni pancernej?
(pan Gorecki)
25. Kto woli piechotg?

(pan GOrecki)

26. Kto nie namOwi pana Bialego na piechotg?
27. Kto lubi chodzi6?

(nikt)

(pan Gorecki)

28. Dia kogo karabin nie jest cigiki?

(dia pana GOreckiego)

29. Jaki jest zawOd pana GOreckiego?
chanikiem.
30. Gdzie pracuje pan Gorecki?

(pan Gorecki jest me-

(w stoczni)

31. Kto wie co znaczy cigika praca?

(pan Gorecki)

Part II - General Questions
1. Czy pan wie, gdzie jest w Warszawie Wojskowa Komenda Rejonowa?
2. Jak daleko staid jest miejski park?

3. Dokld pan jedzie, kiedy pan potrzebuje mechanika?
4. Dok4d musi sig zglosi6 mlody czlowiek, kt6ry ma dwadziegcia lat?
5. Ile lat ma miody czlowiek, kiedy wstgpuje do wojska?
6. Czy sig panu podoba bron pancerna?
7. Co to jest broxi pancerna?

8. Jaki rodzaj broni sig panu podoba?
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9. Czy pan wie, jak daleko jest stqd do Warszawy?
10. Co pan woli, piechotv czy broil pancern4?

11. Czy piechota to tez rodzaj broni?
12. Czy moina pana namOwiC na kieliszek wodki?
13. Czy karabin jest civiki?
14. Co jest cieikie?

15. Kto pracuje w stoczni?
Part III

One student asks other students questions based on the Dialogue.

Part IV - Directed Dialogue
Proszg zapyta6 kolegc,
1.

ile ma lat.

2.

jaki jest jego zaw6d.

3.

czy w Monterey jest Wojskowa Komenda
Rejonowa.

4.

czy stqd jest blisko do Wojskowej Komendy Rejonowej.

5.

czy stqd jest daleko do parku.

6.

czy on czvsto chodzi do parku.

7.

czy jego dzieci chodzq do parku miejskiego.

8.

czy jest stacja obslugi to w szkole?

9.

gdzie on musi siv zglosie.

10.

czy jego brat musi sig zglosil do
Wojskowej Komendy Rejonowej.

11.

czy z jego domu jest daleko do Wojskowej Komendy Rejonowej.
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Proszg zapytaE kolegc,
12.

kiedy on musi zglosiC siv do nauczyciela.

13.

czy jego brat wstui do wojska.

14.

do jakiego rodzaju broni wstui jego
brat.

15.

jakiego rodzaju ksi42ki on lubi.

16.

czy on lubi piechotv.

17.

czy on woli broil pancern4.

18.

czy duo miodych ludzi wstvpuje do
broni pancernej.

19.

jak4 broil ma zolnierz.

20.

czy jego karabin jest ciOki.

21.

czy to ksi42ki s4

22.

czy on ma civ2k4 pracc.

23.

czy on lubi chodziE.

24.

czy jego 2ona lubi chodziE.

25.

na co on chce namowiE brata.

26.

na co chc4 go nam6w16 koledzy.

27.

jak4 on ma broil.

28.

czy wie, kto pracuje w stoczni.

29.

czy w Warszawie jest stocznia.

30.

gdzie pracuj4 mechanicy.

31.

dlaczego on uczy sic jczyka poiskiego.

32.

kto go uczy jvzyka polskiego.
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NARRATION

GOrecliechot
Stanislaw Gorecki ma dwadzieicia lat i ma IA6 do wojska.
Gorecki chce wst4pi6 do piechoty.

Wie on jut doLe duo 0

wojsku, bo miasto, gdzie on mieszka ma duty garnizon.

Duo szkolnych kolegow Goreckiego ma tel ifi6 do wojska,
ale wszyscy chc4 i66 do broni pancernej.

Boj4 sig oni piecho-

ty, bo wiedz4, 2e iolnierz piechoty musi nosi6 karabin,

bagnets naboje, manierkg, maskg p..xeciwgazow, lopatkg i inne
rzeczy, a wszystko to razem jest ciglkie.
i lubi chodziC.

Gorecki jest zdrowy

W czasie pracy nie mole on duo chodzi6.

lubi strzela6 i strzela dobrze z karabinu.

On

Cieszy sig wife

Gorecki, le ma ig6 do wojska.
Gorecki nie wie jeszcze, ze tego roku on nie pojdzie do
wojska.

Ojciec jegos sprzedawca, od kilku dni nie pracuje, bo

ma ziamane zebra.
sigcy.

Wedlug lekarza musi, on by6 w domu kilka nie-

Musimy to powiedziee, ze oprOcz ojca i matki, ktOra tel

jest choral w domu jest jeszcze mala siostra Stanislawa, ktora

chodzi do szkoly i brat, ktory ma pig lat.
musi utrzymywa6 calq rodziny.

Tak wife Stanislaw

Wszystkie dane co do rodziny

Stanislawa ma jut officer WKR-u.
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EXPLANATORY NOTES
The Draft in Poland
The conscription law of January, 1959, provides for registration of 18 year olds. At 20 these men are called up,
given a physical examination and, if found fit, inducted into
the military service. The length of service depends upon the
branch to which the recruit is assigned.
Service is two years for the air force and antiaircraft
units, three years for the navy and two years for the army.
The length of service may be shortened by one year for those
who possess adequate training in paramilitary and sports organizations, but it can also be extended by three months.
Automobile Servicing in Poland
Poland has some 115,000 km of hard surface roads. Staterun servicing stations (TOS - Techniczna Obsluga Samochodowa)
There
are to be'found in larger towns and on tourist routes.
are also servicing stations run by cooperatives or owned privately. Some filling stations also do a certain amount of
servicing.
Gasoline costs approximately 4.80 to 7.00 zl. per litre.
Recommended Further Reading:

Poland - A Guidebook for Tourists,

Warsaw, 1966.
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VOCABULARY

Dialogue
1.

- to excuse oneself, to beg
pardon, to apologize

przeprasza6,
przepraszam
przeprasza
przeprosi6, p.
przeproszr
przeprosi

2.

Wojskowa Komenda Rejonowa

- Recruiting Main Station
(literally: Military
District Command)

3.

miejski, miejska, miejskie

- municipal

4.

staid

-

5.

stacja obslugi

- service station

6.

zglosiC (sir), p.
zgloszr (sir)
zglosi (sir)

- to report, to apply for

from here, hence

zglaszaE (sir), i.
zglaszam (sir)
zglasza (sir)
7.

dziewirtnaicie

- nineteen

8.

za

-

9.

wst4piC, p.
wst4pir
wst4pi

wstypowaC, 1.
wstcpuj
wstgpuje

in

- to enter, to join, to
drop in

10.

brozi pancerna
f.

- armored force
- weapon

11.

rodzaj broni
rodzaj, m.
rodzaju, gen. s.

-

12.

piechota, f.

-

13.

namOwier p.
namowic
namowi

- branch of service
kind, sort

infantry

- to persuade, to induce,
to talk somebody into

namawia6,
namawiam
namawia
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14.

cigiki, cigika, cigikie

- heavy, hard (work)

15.

stocznia, f.

-

shipyard

Narration
16.

miasto, n.

- town, city

17.

garnizon, m.
garnizonu, gen. s.

-

18.

szkolny, szkolna, szkolne

- school (as adj.)

19.

nosie, i.
noszg
nosi

- to carry, to wear

20.

manierka, f.

- canteen

21.

lopatka, E.

- entrenching tool, small
shovel

22.

zdrowy, zdrowa, zdrowe

- healthy

23.

w czasie

- during

24.

zlamany, zlamana, ziamane

- broken

25.

iebro, n.

-

26.

utrzyma61 p.
utrzymam
utrzyma

garrison

rib

utrzymywa6, i.- to support, to maintain,
to hold
utrzymujg
utrzymuje

Names of Persons
27.

Gorecki

-

(family name)

28.

Bialy

-

(family name)
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HOMEWORK ASSIGNMENTS

a

1.

Memorize the Dialogue.

2.

Transcribe the Dialogue from tape and compare it with
the printed text.

3.

Identify the new words of the Dialogue and Narration
by underlining them in the text with red pencil.

4.

Read the Generalizations.

5.

Illustrate the grammatical generalizations listed in
the portion of this lesson called Generalizations by
writing one sentence for each principle.

6.

Change the Dialogue into a story in writing.

7.

Read the Narration portion of this lesson (aloud).

8.

Transcribe Questions on Narration from tape and answer
them in writing.

9.

Use new vocabulary in sentences.

Underline each new

item.
10.

Read Explanatory Notes and other pertinent Area Study
materials.

Lesson 27 B
GRAMMAR PERCEPTION DRILL

Accusative Plural of Nouns and Adjectives
1.

Male Persons
a.
b.

2.

All Others (except male persons)
a.

b.

1.

Adjectives: like Genitive Plural (-Est, -ich)
Nouns: like Genitive Plural (-6w,
zero)

Adjectives:
like Nominative Plural (-e)
Nouns: like Nominative Plural (-x,
-e, -a)

Male Persons

Model:

Instructor:
(Require affirmative answers)

Student:

Czy pan zna dobrych oficerOw?

Tak, znam dobrych oficerom?

Drill the above pattern using the following questions:
Czy
Czy
Czy
Czy
Czy
Czy
Czy
Czy
Czy
Czy
Czy
Czy
Czy
Czy
Czy
Czy

pan
pan
pan
pan
pan
pan
pan
pan
pan
pan
pan
pan
pan
pan
pan
pan

zna dobrych doktor6w?
zna dobrych mechanik6w?
zna dobrych klientOw?
zna dobrych ekspedientOw?
zna poiskich kupc6w?
zna starych rodzicow?
zna poiskich oficer6w?
zna nowych pacjentOw?
zna nowych uczniow?
zna nowych klient6w?
zna nowych profesorow?
czeka na nowych sprzedawc6w?
czeka na nowych rzeinikow?
prosi nowych podoficerOw?
lubi starych WalczakOw?
dostaje nowych pacjent6w?
165

L. 27 B
Czy
Czy
Czy
Czy
Czy
Czy
Czy
Czy
Czy

pan
pan
pan
pan
pan
pan
pan
pan
pan

uczy nowych ekspedientoug
zna ionatych uczniow?
poprawia wszystkich uczniow?
odwiedza wszystkich klientOw?
wolf starych doktorow?
zna wszystkich krawcow?
zna wszystkich szewc6vg
zna wszystkich kolegOwq
lubi tych chlopcow?

Model:
Instructor:
(Require affirmative answers)

Student:

Czy pan zna miodych iolnierzy?

Tak, znam miodych tolnierzy.

Drill the above pattern using the following questions:
Czy
Czy
Czy
Czy
Czy

pan
pan
pan
pan
pan

zna chudych kucharzy?
zna bogatych gospodarzy?
zna wszystkich piekarzy?
czeka na znajomych kolejarzy?
zna dobrych lekarzy?

Model:
Instructor:
(Require affirmative answers)

Student:

Czy pan zna dobrych
nauczycieli?

Tak, znam dobrych
nauczycieli.

Drill the above pattern using the following questions:
Czy pan zna nowych wlaacicieli?
Czy. pan zna tych mlodych kaprali?
Czy pan zna tych miodych ludzi?
Czy pan zna wszystkich goici?
Model:
Student:

Instructor:
(Require affirmative answer)

Czy pan ma polskich

Tak, mam poiskich

przyjacia?

przyjacia.
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Model:
Instructor:
(Change the object from
Singular into Plural)

Student:

Mam dobrego doktora.

Mam dobrych doktorem.

Drill the above pattern using the following sentences:
Znam dobrego mechanika.
Lubig tego nowego ucznia.
Czekam na pafiskiego syna.
Uczg tego wysokiego sierzanta.
Znam miodego oficera.
Lubiv tego garbatego szewca.'
Lekarz odwiedza chorego pacjenta.
Znam tego siwego pana.
Czekam na pewnego pana.
UCZf nowego ucznia.
Pan Nowak ma dobrego kolegg.
Pan Walczak czeka na tego niskiego
sprzedawcg.
Pani Cichocka zna dobrego krawca.
Model:

Instructor:
(Change the object from Singular
into Plural)

Student:

Znam polskiego kucharza.

Znam poiskich kucharzy.

Drill the above pattern using the following sentences:
Znam dobrego piekarza.
Mam znajomego kolejarza.
Czekam na tego lekarza.
Zapytam tego gospodarza.
Kapral uczy polskiego iolnierza.
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Model:

Instructor:
(Change the object from
Singular into Plural)

Student:

Mam dobrego nauczyciela.

Mam dobrych nauczycieli.

Drill the above pattern using the following sentences:
Znam tego mlodego kaprala.
Pan Cichocki zna nowego wlaiciciela.
Czyjego goicia pan przeprasza?
Jakiego nauczyciela pan ma?

2.

All Other

(except male persons)

Model:

Instructor:
(Require affirmative answers)

Student:

Czy pan lubi rasowe psy?

Tak, lubie rasowe psy.

Drill the above pattern using the following questions:
Czy
Czy
Czy
Czy
Czy
Czy

pan
pan
pan
pan
pan
pan

lubi duie psy?
lubi male psy?
lubi czarne psy?
poprawia te zeszyty?
pall mocne papierosy?
kupuje angielskie buty?

Czy
Czy
Czy
Czy
Czy
Czy
Czy

pan
pan
pan
pan
pan
pan
pan

zna te mlode kobiety?
uczy te ladne dziewczyny?
kupuje te zielone kanapy?
sprzedaje te ladne lampy?
ma polskie mapy?
Walczak buduje nowe szkoly?
sprzedaje polskie maszyny?

Czy pan sprzedaje nowe biurka?
Czy pan ma dobre 16ika?
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Czy pan bierze to niebieskie piora?
Czy uczniowie maj4 dobre miejsca?
Czy wszyscy maj4 nowe krzesla?
Model:
Instructor:
(Change the object from
Singular into Plural)

Student:

Mam ziamane zebro.

Mam ziamane zebra.

Drill the above pattern using the following sentences:
Znam to stare miasto.
Ten samolot ma duke amiglo.
Ten ptak ma ziamane skrzydlo.
Bolek je zielone jabiko.
Basia je polskie ciastko.
Bolek ma rasowego golvbia.
Pani Grodecka kupuje duiego indyka.
Pani Kowalska kupuje ladnego kurczaka.
Adamski ma holenderskiego cielaka.

Klient kupuje poiski znaczek.
Kelnerka przynosi zielony og6rek.
Ekspedient sprzedaje ladny krawat.
GoL6 prosi o duty kotlet.
Pan Cichocki wypelnia diugi formularz.

Zosia ma now pilkc.
Adamski ma polskq maszynv rolnicz4.
Matka gotuje dolar4 zupv jarzynow4.
Kubiak ma ladny corky.
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DIALOGUE
Rozmowa w biurze

D.: Jan Dlugosz
Z.: Michal Zargba
1.

D.: Czy pan czgsto chodzi do kina?
Z.: Nie. Gdy mam czas wolf odwiedza6 szkolnych
koleg6w.

2.

D.: Czy pan to ma duio kolegow?
Z.: 0 tak, przecie2 to moje rodzinne miasto.

3.

D.: Czy pan jeszcze mieszka na ulicy Sienkiewicza numer cztery?
Z.: Tak, widzg, ze pan pamigta meoj adres.

4.

D.: Zwykle pamigtam adresy wszystkich znajoaych.
Czy pana teiciowie tel tam mieszka j4?

Z.: Nie. Oni maj4 dorostych'syn6w na Ziemiach
Zachodnich i tam mieszkaj4.
5.

D.: Czy motna wiedzie6 gdzie?

Z.: Owszem. Mast°, gdzie aieszkajq,nazywa sic
Zary.
6.

D.: Do ktorego koficiola pan zwykle chodzi?

Z.: Do starego koiciola garnizonowego. Czy pan
wie, ktory to jest?
7.

D.: Tak, ten na ulicy Mickiewicza. Tam tel jest
drukarnia, gdzie pracuje m6j teb6.
Z.: A to on pewno zna Jana Zargbg, kt6ry tel
tam pracuje. To jest DIN bratanek.

171

L. 27 B
DIALOGUE
Conversation in the Office
D.:
Z.:

Jan Dlugosz
Michal Zargba
Do you often go to the movies?

2.

3.

When I have time, I prefer to visit
my school friends.

Z.:

No.

D.:

Do you have a lot of friends here?-

Z.:

Oh, yes.

D.:

Do you still live at number 4, Sienkiewicz

After all, this is my home town.

Street?

4.

I see that you remember my address.

Z.:

Yes.

D.:

I usually remember the addresses of all my
acquaintances. Do your in-laws live there
too?

5.

6.

7.

Z.:

No, they have grown-up sons in the Western
Territories and live there.

D.:

May I ask, where?

Z.:

Yes. The name of the city they live in is
Zary.

D.:

Which church do you usually go to?

Z.:

To the old garrison church.
which one it is?

D.:

The
Yes, the one on Mickiewicz Street.
printing shop in which my father-in-law

Do you know

works is there, too.
Z.:

Then he certainly knows Jan Zargba, who
also works there. He's my nephew.
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DIALOGUE ADJUNCT

1.

2.

3.

A.:

Dlaczego pan sic boi wejge za to
ogrodzenie?

B.:

Bo tam jest zly pies, ktory
gryzie.

A.:

A gdzie jest ten pies?

B.:

W rowie blisko iywoplotu.

A.:

Jak4 grupy krwi pan ma?

B.:

B", a dlaczego pan 0 to pyta?

A.:

Pytam dlatego, ze wlagnie
potrzebujemy

duo krwi grupy B".
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DIALOGUE ADJUNCT

1.

2.

3.

A.:

Why are you afraid to go behind this fence?

B.:

Because there's a bad dog there that bites.

A.:

And where is this dog?

B.:

In the ditch near the hedge.

A.:

What type blood do you have?

B.:

"B", but why do you ask?

A.:

I'm asking because right now we need a lot
of blood type "B".
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GENERALIZATIONS
Accusative Plural of Nouns and Ad'ectives
1.

Masculine Nouns and Adjectives

The accusative plural of masculine nouns denoting
male persons and ending in nominative lural in -owie or end-w, -1, -k, -I,
ing in nominative singular in -E, -b, -m,
-ch, -h, -t, -d, -s, -z, -r, -n, -c and -a has the -6w ending.
a.

Exceptions:

The accusative plural of brat is braci.
The accusative plural of czlowiek is ludzi.

The accusative plural of adjectives, qualifying masculine nouns
denoting male persons has the -rich_ or -ich ending,
e.g.:

acc. pl.

nom. pl.

profesorkr.

To s4 profesorowie.
nom. s.

To jest wysoki porucznik.
To jest wysoki major.

To
To
To
To

jest
jest
jest
jest

wysoki
wysoki
wysoki
wysoki

sieriant.
kapitan.
chiopiec.
kolega.

Stanislaw.
Adam.

Widzy wysokich porucznikow.
Widzy wysokich majorgl.

Widzc wysokich sieriant6w.
Widzy wysokich kapitanow.
Widzy wysokich chlopc6w.
Widzc wysokia kolegAw.
Stanislaw6w.
Adamow.
Michalow.

The accusative plural of masculine nouns denoting
male persons.and ending in -dz, -sz, -rz, -cz, =:-di or -i in
nominative singular has the -E ending.. Certain nouns have the
ending -6w,
b.

e.g.:

nom. s.

acc. pl.

To jest bogaty piekarz.

Widzg bogatych piekarzE.

To jest stark mqz.

Widzv starEct mii6w.

The accusative plural of masculine nouns denoting
-t, -di, -fi, -1 or -1 in
male persons and ending in -4,
nominative singular has the -i ending. Certain nouns have the
c.
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ending -61N,

g

nom. s.

acc._21.

To jest dobrE nauczyciel.

Widzg dobrych nauczycieli.

To jest dobrE uczefi.
111

Widzg dobrych uczniow.
1=

Exception:

The accusative plural of przyjaciel is przyjaci61.

2.

The accusative plural of all masculine nouns exce ?t
nouns denoting male persons has the same ending as the nominative plural. The accusative plural of adjectives qualifying
all masculine nouns exce t those denotin male ersons has the
same ending as the nominative plural,
e.g.:

nom. pl.

acc. pl.

To
To
To
To
To
To
To

Widzg
Widzg
Widzg
Widzg
Widzg
Widzg
Widzg

s4
s4
s4
s4
s4
s4
s4

male stolE.
male kotE.
male olowki.
male indyki.
dobre tytonie.
dobre konie.
dobre formularze.

male stoly.
male kotE.
male olowki.
male indyki.
dobre tytonie.
dobre konie.
dobre formularze.

3.

The accusative plural of all feminine and neuter
nouns has the same ending as the nominative plural.
The accusative plural of adjectives qualifying all feminine and neuter
nouns has the same ending as the nominative plural,
e.g.:

nom. pl.

acc. pl.

To
To
To
To
To
To

Widzg
Widzg
Widzg
Widzg
Widzg
Widzg

s4
s4
s4
s4
s4
s4

ladne skarpetki.
miode ggsi.
nowe gazetE.
mlode panie.
nowe podlogi.
dobre fotografie.

To s4 duke okna.
To s4 miode zwierzgta.
To s4 duke zabudowania.

ladne skarpetki.
mlode ggsi.
nowe gazetE.
miode panie.
nowe podlogi.
dobre fotografie.

Widzg duke okna.
Widzg mlode zwierzgta.
Widzg duke zabudowania.

176

L. 27 B
Accusative Plural of Nouns and Adjectives
(Summary)

Nouns

'

Nominative ending in:

'

'

Accusative Plural endings
Adjectives
Nouns
'

Masculine'
I

Male
persons

?

I

I

I

(Plural)

1

1

Lowie

1

?

?

?

,(polskich oficer6w)

(Singular)
I

p,b,m,f1w,
l,k,g,ch,
hlt,d,s,z,
r,n,c,-a

I

-Ow

'(dobrych klient6w)
'(dobrych koleg61747

-ich
-ych

Exc. brat-braci
czlowiek-ludzi

;(dobrych mgi6w)
(dobrych 2olnierzE)
'(dobrych lekarzX)

dz,sz,i,
rz,cz,di

I

I

I

,(dobrych uczni6w)

I

,(clobriff kapraiT)

I

'(Exc.

I

I

przyjaciel-przyjaci61)'

I

I
I

'(dobre konie)

I

I

[

All
others
I

'(diugie stolE)

I

I

Feminine

I

I

I

I

I

'(ladne sekretarki)

1

I

qladne czapki)

I
'
1

like
nom.pl.

1

I

Neuter

I
I
I

'

'( dobre jabika)

9

dzieci)
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GRAMMAR DRILL
Accusative Plural of Nouns and Adjectives
1.

Male Persons

Model:
Instructor:
(Require the object in Plural)

Student:

Znam tego polskiego
oficera.

Znam tych polskich
oficerem.

Drill the above pattern using the following words:
ten
ten
ten
ten
ten
ten
ten
ten
ten
ten
ten
ten
ten
ten
ten
ten
ten
ten
ten
ten

niski oficer
wysoki oficer
szczuply sieriant
siwy profesor
chudy szewc
miody major
bogaty kupiec
nowy klient
lysy ekspedient
maly chiopiec
gruby rzeinik
bogaty piekarz
gruby kucharz
wysoki iolnierz
miody lekarz
bogaty gospodarz
stary nauczyciel
bogaty wiaAciciel
niski kapral
stary czlowiek
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Model:

Instructor:
(Require the object in Plural)

Student:

Uczy tego zolnierza.

Uczy tych zolnierzy.

Drill the above pattern using the following sentences:
Lubiv tego czlowieka.
Lubiy tego grubego szewca.
Wolf tego starego doktora.
Zapytam tego miodego kolejarza.
Widzy tam mojego przyjaciela.
Proszy tego ucznia.
Przepraszam tego profesora.
Mam bogatego teacia.
Model:
Instructor:

Cue:

Student:

Kogo pan utrzymuje?

starzy rodzice

Utrzymujy starych
rodzicow.

Drill the above pattern using the following cues:
starzy teiciowie
mali bratankowie
mali siostrzeficy

Model:

Instructor:

Cue:

Student:

Na kogo pan czeka?

poiski oficer

Czekam na poiskiego
oficera.

Drill the above pattern using the following cues:
dobry kupiec
nowy klient
znajomy kolejarz
nowy sprzedawca
szkolny kolega
nowy wlaiciciel
chory pacjent
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Model:

Instructor:

Student:

(Require students to generate their own responses;
no cues are given. Object must be accompanied by an
adjective)

Na kogo pan czeka?

Czekam na nowych klient6w.

Drill the above pattern using the following questions as
stimuli.
Kogo
Kogo
Kogo
Kogo
Kogo
Kogo
Kogo
Kogo
Kogo
Kogo
Kogo
Kogo
Kogo
Kogo
Kogo
Kogo

2.

pan
pan
pan
pan
pan
pan
pan
pan
pan
pan
pan
pan
pan
pan
pan
pan

teraz namawia?
przeprasza?
pamivta?
wychowuje?
uczy?
poprawia?
odwiedza?
prowadzi?
tam znajdzie?
bierze do pracy?
zna?
ma teraz w sklepie?
lubi?
teraz waiy?
to widzi na fotografii?
kocha?

All Other (except male persons)

Model:

Instructor:
(Require the object in Plural)

Student:

Mam rasowego psa.

Mam rasowe psy.

Drill the above pattern using the following sentences:
1

Mam rasowego go4bia.
Mam rasowego indyka.
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Mam rasowego koguta.
Mam rasowego konia.
Kupujg tlustego prosiaka.
Kupujg tlustego cielaka.
Kupujg ladnego irebaka.
Kupujg duiego kurczaka.
Kupujg maly stol.
Mam diugi formularz.
Mam ten adres.
Znam ten numer.
Tu widzg diugi row.
Tu widzg wysoki 2ywoplot.
Znam ten garnizon.
Znam kogciol garnizonowy.
Placg duty podatek.
Poznajg polski samolot.
Mam gruby zeszyt.
Mam dobry karabin.
Mam nabOj bojowy.
Mam polski bagnet.
Mam nowy bilet.
Biorg ten zegarek.
Mam zepsuty zegarek.
Tu widzg diugi poci4g.
Kupujg bial4 koszulg.
Znam tg ladn4 kobietg.
Sprzedajg polsk4 ksi4ikv.
Znam dobrze tg ladn4 dziewczynv.
Lubig tg star4 fajkg.
Lubig jasng kuchnig.
Znam dzielnicg mieszkaniow4.
Mam doros14 cOrkg.
Biorg zielon4 lampg.
Czytam polsk4 gazetg.
Mam ladn4 fotografig.
Placg za tg du24 paczk.
Sprzedajg now4 kanapg.
Mam doros14 siostrzenicv.
Mam polsk4 manierkg.
Znam polsk4 stocznie.
Mam du24 torebkg.
Kupujg du24 pilky.
Znam tg mlod4 pan4.
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W pokoju mam duke okno.
Mam ladne jabiko.
Mam male dziecko.
Znam to duke miasto.
Kupujg nowe biurko.
Lubig to nowe kino.
Sprzedajg stare radio.
Mam ziamane zebro.
Ten samolot ma male Amiglo.
Jem Awiete ciastko.
Kupujg wieczne piens°.
Znam to polskie dzialo.
Kupujg to ladne krzeslo.

Wynajmujg to nowe mieszkanie.
Model:
Student:

Instructor:

(Require students to generate their own responses;
no cues are given. Object must be accompanied by an
adjective)
Kupujg czarne skarpetki.

Co pan kupuje?

Drill the above pattern using the following questions as
stimuli:
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co

pan
pan
pan
pan
pan
pan
pan
pan
pan
pan
pan
pan
pan
pan
pan
pan
pan

gotuje?
wynajmuje?
bierze?
trzyma?
ma?
pisze?
czyta?
lubi?
waty?
woli?
to widzi?
pokazuje?
sprzedaje?
pije?
pamigta?
je?
pali?
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O co pan prosi?
Za co pan piaci?
Co pan k4pie?
Co pan buduje?

Co pan mypelni?
Co pan podpisze?
Co pan tam znajdzie?
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GUIDED CONVERSATION
Part I - Questions on Dialogue

1. Kto pyta pana Zaryby czy czysto chodzi do kina?
(pan Dlugosz)
2. Czy pan Zaryba czysto chodzi do kina?

(nie)

3. Co woli robi6 pan Zaryba,gdy ma czas?
nych kolegow)

(odwiedzaC szkol-

4. Kogo woli odwiedza6 pan Zaryba, gdy ma czas?
kolegOw)
5. Czy pan Zaryba ma tu dui() kolegow?

(tak)

6. Dlaczego pan Zaryba ma tu duio kolegow?
rodzinne miasto)

7. Czyje to jest rodzinne miasto?

(szkolnych

(bo to jest jego

(pana Zaryby)

8. Czy pan Zaryba jeszcze mieszka na ulicy Sienkiewicza numer cztery? (tak)
9. Kto jeszcze mieszka na ulicy Sienkiewicza numer cztery?
(pan Zaryba)

10. Kto pamiyta adres pana Zaryby?
11. Co pamiyta pan Dlugosz?

(pan Dlugosz)

(adres pana Zaryby)

12. Czyj adres pamiyta pan Dlugosz?

(pana Zaryby)

13. Kto zwykle pamiyta adresy wszystkich znajomych?
Dlugosz)
14. Co zwykle pamiyta pan Dlugosz?
jomych)

(pan

(adresy wszystkich zna-

15. Czy teAciowie pana Zaryby tei mieszkajg na ulicy Sienkiewicza numer cztery? (nie)
16. Kto ma doroslych synow na Ziemiach Zachodnich?
wie pana Zaryby)
17. Gdzie mieszkaj4 teLciowie pana Zaryby?
chodnich)

184

(te6cio-

(na Ziemiach Za-

L. 27 B

18. Kto mieszka na Ziemiach Zachodnich?

(tegciowie pana Za-

rgby)

19. Jak nazywa.sig miasto, gdzie mieszkaj4 tegciowie pana
Zargby? (Zary)
20. Czy miasto Zary jest na Ziemiach Zachodnich?

(tak)

21. Do ktorego kogciola zwykle chodzi pan Zargba?
rego kogciola garnizonowego)

(do sta-

22. Kto zwykle chodzi do starego kogciola garnizonowego?
(pan Zargba)
23. Czy pan Dlugosz wie, gdzie jest stary kogci61 garnizonowy?
(tak)

24. Gdzie jest stary kogc1.61 garnizonowy?
wicza)

(na ulicy Mickie-

25. Kto wie, ze stary kogci61 garnizonowy jest na ulicy Mickiewicza?
(pan Dlugosz)
26. Co jeszcze jest na ulicy Mickiewicza?

(drukarnia)

27. Czy na ulicy Mickiewicza jest drukarnia?

(tak?

28. Czy to jest drukarnia, gdzie pracuje te66 pana Dlugosza?
(tak)

29. Czy na ulicy Mickiewicza jest drukarnia, gdzie tez pracuje Jan Zargba? (tak)
30. Kto to jest Jan Zargba?

(bratanek Michala Zargby)

Part II - General Questions

1. Czy pan czgsto chodzi do kina?
2. Jak sig nazywa pana rodzinne miasto?
3. Czy pana rodzinne miasto jest duke?
4. KtOry numer butOw pan nosi?

5. Czy pan pamigta adresy koleg6w?
6. Czy pan zna m6j adres?
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7. Kto to s4 teiciowie?
8. Czy pan wie, kto to jest Sienkiewicz?
9. Czy pan ma dorosla siostrg?
10. Proszg ii6 do mapy i pokaza6 Ziemie Zachodnie.
11. Czy pan wie, gdzie jest miasto, ktore nazywa sig Lary?
12. Co to jest koAci6I garnizonowy?
13. Dok4d musz4 jecha6 kupcy po nowe ksi4iki?

14. Czy pan zna adres drukarni w Warszawie?
15. Kto to jest bratanek?
Part III,

One student asks other students questions based on the Dialogue.
Part IV - Directed Dialogue
Proszg zapytak kolegg,
1.

czy lubi chodzi6 do kina.

2.

ile kin jest w Monterey.

3.

czy woli czytat, czy chodzi6 do kina,

4.

co wol4 jego koledzy.

5.

czy w tej szkole jest kino.

6.

czy on lubi odwiedzat znajomych.

7.

czy jego zona woli odwiedza6 znajomych,
czy chodzi6 do kina.

8.

czy jego rodzinne miasto jest daleko
st4d.

9.

jak nazywa sig jego rodzinne miasto.

10.

czy on zna pana rodzinne miasto.
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Proszy zapyta6 kolegy,
4

11.

czy on wielkto to jest Sienkiewicz.

12.

jaki jest numer jego domu.

13.

gdzie on mieszka.

14.

jaki jest adres jego rodzic6w.

15.

jaki jest adres jego siostry.

16.

jaki jest numer telefonu jego siostry.

17.

czy pamiyta dialog numer 20.

18.

czy pamiyta adresy kolegOw.

19.

jaki jest adres Jemefa Cichockiego.

20.

czy ma tefici6w.

21.

gdzie mieszkaj4 jego teiciowie.

22.

czy czysto odwiedza teici6w.

23.

czy jego brat jest dorosly.

24.

czy ma dorosI4 siostry.

25.

gdzie mieszkaj4 teiciomie Michala
Zaryby.

26.

czy wie, gdzie s4 Ziemie Zachodnie.

27.

gdzie s4 Zary.

28.

czy zna 2ary.

29.

czy z Warszawy jest daleko do tar.

30.

gdzie w Warszawie jest koaci61 garnizonowy.

31.

czy wie, gdzie jest drukarnia gazety

Herald".
32.

ile lat ma jego te66.
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Prosz

zapytaC kolegv,

33.

jaki jest zaw6d jego teacia.

34.

czy ma bratanka.

35.

czy jest ogrodzenie okolo szkoly.

36.

okolo czego jest zwykle ogrodzenie.

37.

jakie zwierzvta gryz4.

38.

gdzie s4 zywoploty.

39.

czy widzial samochod w rowie.

*ego
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NARRATION
Zargbowie

Michal Zargba ma teraz trzydzieaci siedem lat. Ma on

mlod4 i ladn4 tong i doa duiych synow, Wladka, Bolka i J6zka. Wiadek ma dwanaAcie lat, Bolek dziesig6, a J6zek dziewig6
lat.

Michal, urzgdnik Miejskiej Rady Narodowej, zna prawie

wszystkich ludzi tego miasta. Zreszt4 to jest jego rodzinne
miasto. Zargba ma tutaj naturalnie

rodzing, mianowicie

starych rodzic6w, braci Zdzislawa i Wladyslawa i zamg1n4 siostrg Jadwigg.

Brat Zdzislaw, kupiec, ma czterdzieAci lat i ma doroslych

synOw. Jeden, Jan, pracuje w drukarni, drugi, Maciej, pracuje
w biurze zatrudnien. Siostra Jadwiga, iona mechanika, ma corky
Basig. Basia ma siedem lat i chodzi do szkoly. Michal, kt6ry
jak juz wiemy

-

nie ma corki, a tylko synow, bardzo lubi malq

siostrzenicg. WladysIaw Zargba, drugi brat Michala, ma tylko
jednego syna, ktory pracuje w

Jak widzimy wszyscy z rodziny Zargbow maj4 dobre zawody
.

nikt nie jest bez pracy. Wszyscy tei maj4 wiasne domy. Tylko

rodzice iony Michala mieszkaj4 daleko, bo na Ziemiach Zachodnich.

Zargbowie czgsto odwiedzaj4 starych rodzic6w.
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EXPLANATORY NOTES
Henryk Sienkiewicz (1846-1916)
Sienkiewicz, considered to be the greatest Polish novelist, began his literary career by writing articles for the
press while still attending the university in Warsaw. In 1876,
being already fairly well known for several successful novels,
he traveled to the United States. Here he wrote his Letters
from a Journe in America; he described his stay in U317737nia in et ers
Sienkiewicz expressed his love for the Polish peasant in
several novels, the best known being Janko the Musician. In
The Lighthouse Kee err and For Bread he depicts the experiences
and heartbreaks of immigrants to the New World. Sienkiewicz's
Diary of a Poznai Tutor and Bartek the Victorious describe

11 e in that part UrPaand which then under Prussian domination. Without Dogma, a novel of contemporary, life, is considered to be one of the best psychological studieS in Polish
fiction.

Sienkiewicz is best known for Quo Vadis, a novel.: set in
Nero's Rome, for which he received the- !Ear PrizefoeLiterature. This book was adapted for the screen several times by
American producers.
Sienkiewicz's greatest work, however, is The Trilogy
(With Fire and Sword, The Deluge, Pan wolodyjoiifl) which depreli FaTinaTi struggles against her enemies in the-17th century. Written, in .the author's own words, "to fortify the
hearts" - at the time when Poland had already been partitioned
for nearly a hundred years by Austria, Russia and Prussia - it
proved, indeed, to have a tremendous influence on several generations of freedom fighters. Even now the vivid, heroic,
colorful, humorous, romantic, dare-devil, and always patriotic
heroes and heroines of The Trilogy are often quoted and spoken
of as personal friends rather than as characters in a story.
Another historical novel, The Knights of the Cross, a romantic story projected against the sinister-Taal-fromaof the
Teutonic Order, has recently been filmed in Poland.
Recommended-Further Reading:
Great Men and Women of Poland, edited by Stephen P. Mizwa,
New York, The Macmillan Company, 1943.
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Poland's Western Territories
The Western Territories (Ziemie Zachodnie) comprise that part
of Poland which before World War II belonged to Germany. The
German population of these territories - which at one time had
been part of Poland - was transferred back to Germany and replaced by Polish settlers from Poland's eastern territories
annexed after World War II by the Soviet Union.
The Western Territories are rich in mining and industrial
centers.
Recommended Further Reading:
Poland - Travel Guide,

Warszawa, 1960.

Booklets 3 and 4.

People's Municipal Council.

In Poland, the organs of state government below the central level are the People's Councils (Rady Narodowe). They
are elected for four year terms.

Poland is divided into 22 provinces (wojem6dztWa),
these are 322 rural and urban counties (powiaty), and at the
lowest administrative level are towns and rural districts <gross
mady). The executive arms of the councils are the presidia,:
chosen by the councils from among their own members.
The functions of.the councils are to direct economic, so.;
cial and cultural activities in their jurisdiction, to maintain public order, protect public property and ensure the
rights of citizens.

The People's Councils at the lower level are subordinate
to those above them. All are under the jurisdiction of the
Council of State, which along with the Parliament (Sejm) is
the supreme organ of state authority.
Recommended Further Reading:

Polish Area Study III - Political and Social Structure of
Poland, published by Defense Language Institute, 1967.
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VOCABULARY
Dialogue
1.

kino, n.

- motion picture theater

2.

gdy

- when

3.

przeciei

4.

rodzinny, rodzinra
rodzinne

- native (as adj.)

5.

numer, m.
numeru, gen. s.

- number

6.

pamicta6, i.
pamivtam
pamivta

- to remember

7.

adres, m.
adresu, gen. s.

- address

8.

test, m.
tegciowa, f.
tegciowie, nom. pl.

- father-in-law
- mother-in-law
- parents-in-law

9.

dorosly, dorosla,
dorosle

- grown-up (as adj.)

10.

zachodni, zachodnia,
zachodnie

- western

11.

garnizonowy, garnizonowa, garnizonowe

- garrison (as adj.)

12.

drukarnia, f.

- printing plant, printing
shop

13.

bratanek, m.
bratanka, gen. s.
bratanica, f.

- nephew, brother's son

after all

.

- niece, brother's daughter
M
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-

Dialogue Adjunct
fence, enclosure

-

14.

ogrodzenie, n.

15.

gryiE, i.
gryzg
gryzie

16.

row, m.
rowu, gen. s.

-

17.

iywopiot, m.
iywoplotu, gen. S.

- hedge, quickset

18.

grupa, f.

- type, group

19.

knew, f.
krwi, gen. s.

20.

dlatego, ze

ugryi6, p.
ugryzg
ugryzie

- to bite, to gnaw, to chew

ditch, trench

blood
-

because

Narration
21.

Miejska Rada Narodowa

-

People's Municipal Council

22.

zreszt4

-

after all, for the rest

23.

tutaj

- here

24.

mianowicie

-

25.

siostrzenica, f.
siostrzeniec, m.
siostrzelica, gen. s.

-

namely

niece, sister's daughter
- nephew, sister's son

Names of Persons
26.

Dlugosz

-

(family name)

27.

Michal

-

Michael

28.

Sienkiewicz

-

(family name)

29.

JOzek (JOzef)

-

Joseph

30.

Maciej

-

Matthew
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Names of Places
31.

Ziemie Zachodnie, pl.
Ziem Zachodnich, gen. pl.

- Western Territories

32.

2ary

-

194
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HOMEWORK ASSIGNMENTS

1.

Memorize the Dialogue.

2.

Transcribe the Dialogue from tape and compare it with
the printed text.

3.

Identify the new words of the Dialogue and Narration
by underlining them in the text with red pencil.

4.

Read the Generalizations.

5.

Illustrate the grammatical generalizations listed in
the portion of this lesson called Generalizations by
writing one sentence for each principle.

6.

Change the Dialogue into a story in writing.

7.

Read the Narration portion of this lesson (aloud).

8.

Transcribe Questions on Narration from tape and answer
them in writing.

9.

Use new vocabulary in sentences.
item.

10.

Underline each new

Read Explanatory Notes and other pertinent Area Study
materials.

Lesson 28 A

GRAMMAR PERCEPTION DRILL
Genitive Singular of Nouns and Adjectives
Part I

. Formation of the Genitive Singular
1.

Masculine Gender
A.
B.

2.

Adjectival Ending: -ego
Nominal Endings:

Feminine Gender
A.
B.

Adjectival Ending
Nominal Endings:
a.
b.

3.

B.

-E

Adjectival Ending: -ego.
Nominal Endings:
a.

b.

L

.i

Neuter Gender
A.

Part II

-el

-a
-um

- The Use of the Genitive Case:
Genitive after Prepositions
1.
2.
3.
4.
5.
6.

22ELK
bez
Unsko
okolo
wedlag
zamiast
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Part I - Formation of the Genitive Singular
1.

Masculine Gender

A." Adjectival Ending: -ego
B.
Nominal Ending:
a.

-a ending

Model:
Instructor:
Cue:
(Require affirmative answers)

Czy pan szuka dobrego
doktora?

Student:

dobrydoktor

Tak, szvkam dobrego
doktora.

Drill the abocitpattern using the following cues:

dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry

mechanik
rzeinik
krawiec
szewc
nauczyciel
ekspedient
kucharz
piekarz

czarny pies
duty indyk
miody kon

maly Jemio
Vizi() Cichocki
b.

-i ending

Model:

Instructor:

Cue:

Student:

Mieszkam u dobrego
kolegi.
U kogo pan mieszka?

dobry kolega

Mieszkam u dobrego
kolegi.
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Drill the above pattern using the following cues:
miody
stary
miody
stary

Szeliga
Stgpka
Kubala
Sanguszko

Model:

Instructor:

Cue:

Student:

Mieszkam u pana Kniei.
U kogo pan mieszka?

pan Knieja

Mieszkam u pana
Kniei.

Drill the above pattern using the following cue words:

pan Bacia
pan .Suszko

c.

ending

Model:
Instructor:

Cue:

Student:

Teraz jestem u nowego
sprzedawcy.
U kogo pan teraz jest?

nowy .

Teraz jestem u
nowego sprzedawcy.

sprzedawcy

Drill the above pattern using the following cues:
miody Zargba
stary Wojdyllo
miody Kapusta
Model:
Instructor:

Cue:

Student:

Teraz jestem u pana
WaligOry.
U kogo pan teraz jest?

pan Waliera

Teraz jestem u pana
Waligory.
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Drill the above pattern using the following cues:
pan Zarcba
doktor Wojdyllo
doktor Kapusta
d.

-11-u endings

Model:

Instructor:

Cue:

Student:

Czy pan szuka bialego
sera?

bialy ser

Tak, szukam bialego
sera.

Drill the above pattern using the following cues:
duty kotlet
czarny chleb
maly klucz
mocny papieros
czarny krawat
nowy koaci6I
diugi olowek
szwajcarski zegarek
polski znaczek
maly kieliszek
du2y bochenek
Model:
Instructor:

Cue:

Student:

Czy pan szuka dobrego
tytoniu?

dobry tyton

Tak, szukam dobrego
tytoniu.

Drill the above pattern using the following cues:
nowy dom
zielony groch
dobry papier
stary bilet
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ladny pok6j
duly ogrod
nowy samochod
dobry wyrob
duly wybor
2.

Feminine Gender
A.
B.

Adjectival Ending: -21
Nominal Endings:
a.

-i ending

Model:

Instructor:

Cue:

Student:

Czy pan szuka bialej
koszuli?

biala koszula

Zak, szukam bialej
koszuli.

Drill the above pattern using the following cues:

duia kuchnia
mala lornetka
ciemna podloga
dobra fotografia
pieczefi cie4ca
biala s61
dobra broil

duia gvg
dobra krew
pani Cichocka
b.

-y ending

Model:

Instructor:

Cue:

Student:

Czy pan szuka polskiej
mapy?

polska maps

Tak, szukam polskiej
mapy.
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Drill the above pattern using the following cues:
zielona kanapa
zielona salata
duia tablica
nowa gazeta
diuga lufa
duta owca
ladna krowa
maszyna rolnicza
mala rzecz
3.

Neuter Gender
A.
B.

Adjectival Ending: -ego
Nominal aldings:
a. -a ending

Model:

Instructor:

Cue:

Student ":-

Czy pan szuka dutego
biurka?

duke biurko

Tak, szukam dutego
biurka.

Drill the above pattern using the f^11""ng cues:
dute miasto
polskie radio
dute mieszkanie
drugie danie
dobre miejsce
polskie imiv
b. -um ending
Model:
Instructor:

Cue:

Student:

Czy pan szuka polskiego liceum?

polskie liceum

Tak, szukam poiskiego
liceum.
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Part II - The Use of the Genitive Case
Genitive after Preprsitions
1.

oprocz

Model:

Instructor:

Student:

Oprocz Wladka mieszka
tam Bolek.
Kto tam mieszka oprocz
Wladka?

OprOcz Wladka mieszka
Bolek.

Nie, oprocz Wladka mieszka
tam Bolek.

Czy tylko Wladek tam mieszka?

2.

bez

Model:
Instructor:

Cue:

Student:

Pijy herbaty bez cukru.
Bez czego pan pike
herbaty?

cukier

Pijy herbaty bez cukru.

Drill the above pattern using the following nouns:
mleko
cytryna
3.

blisko

Model:
Instructor:

Cue:

Student:

Wladek mieszka blisko
koiciola.
Blisko czego mieszka
Wladek?

koAci6I

Wladek mieszka blisko
koAciola.
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Drill the above pattern using the following cues:
szkola
stacja kolejowa
park
uniwersytet
4.

okolo

Mode l:

Instructor:

Cue:

Student:

miesiv

Jestem tu okolo

Jestem tu okolo

miesiva.
Ile czasu pan tu jest?

miesiva.
Drill the above pattern using the cue:
rok
5.

wedlug

Model:
Instructor:

Cue:

Student:

Wedlug mojego zegarka.
Wedlug czego?

moj zegarek

Wedlug mojego zegarka.

Drill the above pattern using the following cue:
6.

moje_radio

zamiast

Model:
Instructor:

Cue:

Student:

Proszv o ryi zamiast
barszczu.
Zamiast czego pan prosi
o ryi?

barszcz

Proszg o ryi zamiast
barszczu.
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Drill the above pattern using the following cues:
salata
salatka
zupa
migso
kartoflanka
deser
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DIALOGUE

21122142221tEktnailaKultie
K.:
O.:

Kwiatkowski
Olszewski
1.

2.

K.:

Dzien dobry.
na urlop?

O.:

Tak jest. Jutro jade do Dobrego Miasta,
do mojego brata.

K.:

Jak daleko jest std do tego miasta?

O.:

Nie wiem. Wiem tylko, ie pociu z Warszawy jedzie tam trzy godziny.

K.:

Jak dingo pan tam chce bye?

O.:

Okolo tygodnia.

K.:

To bardzo kreitko. A ile dni urlopu pan ma?

O.:

Tylko pietnaicie.

K.:

Diaczego pan nie zostanie cal), czas u brata?

O.:

Chce jechae tei do Olsztyna i odwiedzie
siostre, ktora chodzi tam do liceum.

K.:

A to pan tam duio zwiedzi.

O.:

Tak, bo nie znam Pojezierza Mazurskiego.

K.:

Szkoda, ie pan nie ma dobrego samochodu i
ie pan ma tak malo czasu.

O.:

Moj brat ma samoch6d, wiec sqdze, ie pokaie
mi duio.

Czy to prawda, ie pan jedzie

.

3.

4.

5.

6.

7.
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DIALOGUE
Leave in the Mazurian Lakelands
K.:
O.:

Kwiatkowski
Olszewski
1.

2.

3,

4.

5.

6.

7.

K.:

Hello!
leave?

O.

Yes, it is. Tomorrow I'm going to Dobre
Miasto to see my brother.

K.:

How far is it from here to that city?

O.:

I don't know.
I only know that the train
from Warsaw gets there in three hours.

K.:

How long do you want to stay there?

O.:

About a week.

K.:

That's very short.
do you have?

O.:

Only fifteen.

K.:

Why aren't you going to stay the full time
at your brother's?

O.:

I also want to go to Olsztyn and visit my
sister who attends a lyceum there.

K.:

So you'll visit a lot of places there.

O.:

Yes, because I don't know the Mazurian
Lakelands.

K.:

Too bad that you don't have a good car and
that you have so little time.

O.:

My brother has a car, so I think he'll show
me a lot.

Is it true that you're going on
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GENERALIZATIONS
Genitive Sin ular of Nouns and Ad ectives
Part I - Formation of the Genitive Singular
Masculine nouns and adjectives

1.

The genitive singular of masculine nouns denoting
male persons and animals and ending in the nominative singular
in a consonant and diminutives ending in -o has the -a ending.
The genitive singular of adjectives qualifying all masculine
nouns has the -ego ending,
a.

e.g.:

nom. s.

gen. s.

To jest now pacjent.
To jest bialx indyk.
To jest Jozio Cichocki.

Nie widzv nowse pacjenta.
Nie widzv bialego indyka.
Nie widzg Jozia Cichockisma.

The genitive singular of masculine nouns denoting
b.
-ka,
male persons and ending in nominative singular in
-1a, -la, -ia and -ko has an -i ending,

-a,

e.g.:

gen. s.

nom. S.
To
To
To
To
To
To

jest
jest
jest
jest
jest
jest

Nie mam .dobre
_go kolegi.

dobrx kolegae.
pan Stvpka.
pan Knieja.
pan Kubala.
pan Bacia.
pan Sanguszko.

Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

znam
znam
znam
znam
znam

pana
pana Kniei.
pana
pana Baci.
pana Sanguszki.

c.
The genitive singular of masculine nouns denoting
male persons and ending in nominative singular in -a (other
than those mentioned in paragraph b.) or -10 has an -y. ending,

e.g.:

nom. s.

gen. s.

To jest now!. sprzedawca.
To jest pan WaligOra.
To jest pan Wojdyllo.

Nie znam nowego sprzedawcE.
Nie znam pana WaligOrx.
Nie znam pana Wojdyllx.

The genitive singular of masculine nouns denoting
inanimate objects has the ending -u or -a.
Since there is no
d.
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clue which nouns have the ending -u and which -a, it is necessary to memorize which noun takes which ending,
e.g.:

2.

nom. s.

gen. s.

To jest ladni park.
To jest polski jvzyk.

Nie znam tego ladnego parku.
Nie znam polskiego jgzyka.

Feminine nouns and adjectives

The genitive singular of feminine nouns ending in
-fi,
-6,
nominative singular in -la, -ia, -la, -ka, -RA,
-1, -w, -i has the ending -i. The genitive singular of adjectives qualifying all feminine nouns has the -21 ending,
a.

e.g.:

nom. s.

gen. s.

To jest biala koszula.
To jest dobra fotografia.

Nie mam biale
Nie mam dobre

To jest duiaAwinia.
To jest stacj koIjowa.

Nie mam duku

To
To
To
T6
To
Tu
Tu

jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest

gruba ksigika.
ciemna podloga.
tlusti gvi.
piecza cielcca.
pani GFOdecka.
krew.
s61.

koszuli.
fotografii.

Mieszkam blisko stacji kolejowsi.
Szukamgrukeriksi4iki.
Nie lubic clemnsi podlogi.
Nie mam t lus t el gvsi.

Nie
Nie
Nie
Nie

lubig pieczeni
lubiv pani Grodeckisi.
widzv to krwi.
mam soli.

The genitive singular of all feminine nouns other
ending,
than those mentioned in paragraph a., has the
b.

e.g.:

3.

nom. s.

gen. s.

To jest zielona kanapa.

Nie mam zielonsi kanapE.

Neuter nouns and adjectives

The genitive singular of neuter nouns ending in
nominative singular in -o or -e has theeZETIng -a. The genitive singular of adjectives qualifying all neuter nouns has
the .112 ending,
a.

e.g.:

nom. s.

gen. s.

To jest duke biurko.
To jest duke mieszkanie.

Nie mam duiego biurka.
Nie mam duisaa mieszkania.
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The genitive singular of neuter nouns ending in
nominative singular in -um has the -um ending,
b.

e.g.:

nom. s.

gen. s.

To jest duke liceum.

Nie widzv duzego liceum.

The genitive singular of neuter nouns ending in
nominative singular in
has the -(ci)a or -(TEI)a ending,
C.

e.g.:

Note:

,

k

nom. s.

gen.: s.

To jest duke zwierzl.
To jest polskie imil.

Nie widzv due

zwierzycia.
On nie ma polskiego imienia.

1.

Neuter nouns which end in -e in the nominative
singular ex:-end their stem by the addition of -kCbefore the genitive singular ending (which is -a).

2.

Neuter nouns which end in -mil in the nominative
singular extend their stem by the addition of -enbefore the genitive singular ending (which is -17.
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Genitive Sisaular of Nouns and Ad'ectives
(Summary)
Nouns

'Nominative ending in:' Genitive SingElat endings
Adjectives
Nouns
'
I

Masculine

I
'
I

Animate

1

:(dobrma kupca)

consonant

t(duterea psa)
I
I

[Diminutives

-0

(malma Jozia)

I

I
I

Male
persons

family
names

I

I(tsgs kolegi)

I

qtsgo Szeligi)
'(tee Stypki7

I

gatka,ja,
la,ia,ko

1(tema Kniei7

qtego. Kuban)
qteaa Baci)
(tem Koiciuszki)

I
I
I
I
I

All
other
male
persons

I
I
I

I
I

I

I

I

I

I

I

-ego

I

-a,
lo

I

-Y
I

1(tma sprzedawcE)
(tee Wojdylly)
I

I
I
I

(czarnerao chleba)
t(dobrera tytoniu)

Inanimate
I
I
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Genitive Singular of Nouns and Adjectives

133

(Summary - cont.)

Nouns

'Nominative ending in:' Genitive Singular endings
Nouns
Adjectives

Feminine

t(bia124 koszuli)
t(dobreu fotografii)
'(dobre,i. informacji)

t(mals2 lornetki)
t(ciemneri.podlogi)
ggsi)

qpieczeni crelgcej)

qpaniCichockisg
qbiiki soli)

T

Cangielskifikrwi)
T

all other
endings

qnowEit gazety)
rzeczE)

T

qdutegla okna)

qduima mieszkania)

T
T

T

T

'(tego imienia)

qmiigo zwieTzcia)
a
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Part II - The use of the Genitive Case

Nouns to which the following words refer are rendered
in the genitive cas:
1.
e .g.:

oprOcz Wladka, mieszka tam Bolek.
Besides Wladek, Bolek lives there.
2.

e .g.:

22vIsz - except, beside

bez - without,

Pij c.. herbatg bez cukru.

I drink tea without sugar.
3.
e .g.:

Wladek mieszka blisko koaciola.
Wladek lives near the church.
4.

e .g.:

wedlug - according to,

Wedlu$ mojego zeaarka.
According to my watch.
6.

e .g.:

okolo - about, more or less, around

Jestem to okolo godziny.
I am here about an hour.
5.

e .g.:

blisko - near,

zamiast - instead of,

A to mote zamiast barszczu rosol?
Then perhaps broth instead of red beet soup?
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GRAMMAR DRILL
Genitive Singular of Nouns and Adjectives

Part I - Formation of the Genitive Singular
1.

Masculine Nouns and Adjectives

Model:

Instructor:

Cue:

Czego pan szuka?

poiski karabin Szukam poiskiego
karabinu.

Student:

Drill the above pattern using the following cues:
dobry samochod
duty namiot
sosnowy las
tiusty kurczak
kogci61 garnizonowy
bialy golqb
holenderski samolot
chudy indyk
rasowy kon
duty ogorek
gruby zeszyt
gor4cy ros61
barszcz czerwony
ciemny ryi
nabelj bojowy

duty gabinet
sok wigniowy
ser szwajcarski
Awiety ser
tiusty prosiak
rasowy kogut
duty irebak
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Model:
Inscructor:

Cue:

Student:

Czego pan sic uczy?

jczyk polski

Uczc sic jczyka
polskiego.

Drill the above pattern using the following cues:
jczyk angielski
jczyk holenderski
Model:
Instructor:

Cue:

Student:

Kogo pan szuka?

polski iolnierz

Szukam polskiego
zolnierza.

Drill the above pattern using the following cues:
dobry mechanik
dobry sprzedawca
dobry kupiec
Model:

Instructor:

Cue:

Student:

Do kogo pan sic
zglasza?

nowy wIaLciciel

Zglaszam sic do
nowego wIaLciciela.

Drill the above pattern using the following cues:
pan Zarcba
Maciej Kowalski
Michal Olszewski
Wiadek Jablonski
nowy budowniczy
Jan Zielinski
Stanislaw R&packi
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Model:

Instructor:

Cue:

Student:

Do kogo pan telefonuje?

pan Pawlak

Telefonujv do papa
Pawlaka.

Drill the above pattern using the following cues:
pan Karski
pan Kowalski
pan Adamski
pan Stgpka
pan Knieja
pan Soja
pan Kubala
pan Bacia
pan Sanguszko
pan Waligora
pan Wojdyllo
Jozio Cichocki
Edzio (Edward) Kubicki
Tadzio (Tadeusz) Butelski
stary kolega
2.

Feminine Nouns and Adjectives

Model:
Instructor:

Dok4d pan (teraz)
idzie?

Cue:

Student:

polska
restauracja

Idv do polskiej
restauracji.

Drill the above pattern using the following cues:
angielska restauracja
holenderska restauracja
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szwajcarska restauracja
polska drukarnia
polska spoldzielnia
nowa stocznia
Miejska Rada Narodowa
Wojskowa Komenda Rejonowa
poczekalnia kolejowa
Model:
Instructor:

Cue:

Student:

U kogo mieszka
Jadwiga?

pani Grodecka

Jadwiga mieszka u
pani Grodeckiej.

Drill the above pattern using the following cues:

pani Adamska
pani Cichocka
znajoma urzOniczka
Model:

Instructor:

Cue:

Student:

Czego potrzebuje Bolek?

nowa czapka

Bolek potrzebuje
nowej czapki.

Drill the above pattern using the following cues:
polska ksiq2ka
dobra lornetka
nowa koszula
Model:
Instructor:

Kogo potrzebuje biuro
zatrudnien?

Cue:

Student:

nowa urzcdniczka

Biuro zatrudnien potrzebuje nowej

urzOniczki.
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Drill the above pattern using the following cues:

dobra maszynistka
dobra sekretarka
Model:
Instructor:

Kogo radzi si
Karski?

Cue:

Student:

wiasna 2ona

Pan Karski radzi sic
wlasnej zony.

pan

Drill the above pattern using the following cues:
pani Karska
pani Cichocka
pani Kowalska
Model:
Instructor:

Cue:

Student:

Obok kogo siedzi
Wiadek?

ladna dziewczyna

Wiadek siedzi obok
lwdnej dziewczyny.

Drill the above pattern using the following cues:

wysoka dziewczyna
ladna kobieta
to osoba
mala siostrzenica
Model:

Instructor:

Cue:

Student:

Czego nie ma dzia
w restauracji?

polska kieibasa

Dzia nie ma polskiej
kielbasy.

Drill the above pattern using the following cues:
zupa jarzynowa
dobra wolowina
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pieczen cielgca
kasza jgczmienna
dobra salatka
Awieta salata
czerwona kapusta
dobra kartoflanka
mocna kawa
angielska herbata
3.

Neuter Nouns and Adjectives

Model:

Instructor:

Cue:

Student:

Czego Olszewski
nie ma?

nose biurko

Olszewski nie ma
nowego biurka.

Drill the above pattern using the following cues:
nowe I62ko
nowe lustro
nowe radio
duke mieszkanie
dobre migso
Awieie maslo
nowe piciro

umeblowane mieszkanie
duke gospodarstwo
dobre zatrudnienie
jasne mieszkanie
polskie imig
Model:
Instructor:

Cue:

Student:

Czego Adam dziA nie je?

drugie Aniadanie

Adam dzig nie je
drugiego Aniadania.

Drill the above pattern using the following questions and
cues:

Czego on nie pi je?

gor4ce mleko
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Do jakiej szkoly
Janek chodzi?

poiskie liceum

Czego pan nie zna?

to jezioro

Czego pan nie zwiedzi?

Pojezierze Mazurskie
to paastwo

Do czego Bolek

wstpuje?

Wojsko Poiskie

Czego nie ma na
tej maple?

Morze Baltyckie

Czego nie buduje
Adamski?

wysokie ogrodzenie

Czego nie je ten
gogE?

stare ciastko

Czego nie ma dzig pani
Adamska?

gwie*e maslo

Czego nie chce Bolek?

stare radio

Part II - The Use of the Genitive Case
Genitive after Prepositions
Coulpiete the following sentences:
1.

opr6cz
1.

wszyscy pijq herbatc.

Oprocz
(moja iona)

2.

Wszyscy lubl4 micso oprocz
(mdd syn)

3.

Oprocz

2

ktelry teraz czyta gazetc2

(ten pan)
wszyscy gogcie mowl4 po angielsku.
4.

Oprocz

musi pan mieC mtasny

rdobry samoend)
namiot.
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5.

muszv jeszcze kupiC noway

Oprocz
knowy

manierkv.
2.

bez
1.

i bez

Pijv herbatv bez
7111117a5"--

2.

Bez

3.

Dzig jestem bez

TETrrynaT

ryA nie smakuje.

Tgrosz)
4.

Ten pacjent musi je6C wszystko bez
ro-1:7-0

5.

Nie lubiv chleba bez
maslo

3.

blisko
1.

Pan Olszewski stoi blisko
(okno)

2.

Ja mieszkam blisko

TERTIEI garnizonoi77
3.

JuA jesteLmy blisko

4.

Zosia mieszka blisko
UZI-can-T.

5.

4.

/45j namiot stoi blisko

okolo
1.

GoAcie to sad juA okolo

2.

Na ulicy Sienkiewicza mieszkam juA okolo

0

Trok)
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3.

Szukam mieszkania okolo

EIWiTTE7---4.

Pan Kowalski wyjeidia do Warszawy okolo

TTURTIENT---5.

Pan Grodecki chce by6 w Warszawie okolo
tydzien

5.

wedlug
1.

jest teraz poludnie.

Wedlug

TOTTEFIEFFE7--2.

poci4g z Warszawy jedzie

Wedlug
(pan Olszewski

do Dobrego Miasta trzy godziny.
3.

pan Majewski ma teraz

Wedlug

(pan BednarskfT--mocny angielski tyton fajkowy.
4.

w tym domu jest elektrycznaC

Wedlug

pane Adamska5
od miesi4ca.
5.

pan Grodecki nie jest

Wedlug

713773EIFET
mechanikiem.
6.

zamiast
1.

Proszc mi da6 wolowinv zamiast
(wieprzowiii7----

2.

proszg o barszcz.

Zamiast

Ta7313--3.

Zamiast

kszka

biorc tv gazetc.

-Or
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4.

Zamiast

7

ktory duo kosztuje,

mogv jest polski ser.
5.

Zamiast

pan Pawlak woli

(umeblowanrileszkanie5
wynaj46 nieumeblowane mieszkanie.

L. 28A
.

S

GUIDED CONVERSATION
Part I - questions on. Dialogue
(pan Kwiat-

1. Kto pyta, czy pan Olszewski jedzie na urlop?
kowski)

2. Czy to prawda, le pan Olszewski jedzie na urlop?

3. Kiedy jedzie pan Olszewski na urlop?
4. Kto jedzie jutro na urlop?

(tak)

(jutro)

(pan Olszewski)

5. Czy pan Olszewski jedzie jutro na urlop?
6. Dokqd jedzie pan Olszewski na urlop?

(do Dobrego Miasta)

7. Kto jedzie na urlop do Dobrego Miasta?
8. Kto jedzie na urlop do brata?

(tak jest)

(pan Olszewski)

(pan Olszewski)

9. Czy pan Olszewski jedzie na urlop do brata?

(tak)

10. Kto pyta, jak daleko jest z Warszawy do Dobrego Miasta?
(pan Kwiatkowski)
11. Czy pan Olszewski wie, jak daleko jest z Warszawy do Dobrego Miasta? (nie, pan Olszewski te2 nie wie)
12. Kto wie, le poci4g z Warszawy jedzie trzy godziny do Dobrego Miasta? (pan Olszewski)
13. Jak diugo pan Olszewski chce tam bye?
14. Kto chce tam by6 okolo tygodnia?
15. Kto mowil ie to bardzo krOtko?
16. Ile dni urlopu ma pan Olszewski?

(pan Olszewski)

(pan Kwiatkowski)
(pigtnaAcie)

17. Kto ma tylko pivtnaacie dni urlopu?

(pan Olszewski)

18. Kto nie zostanie caly czas u brata?

(pan Olszewski)

19. Dok4d chce tel jechae pan Olszewski?
«

(okolo tygodnia)

20. Kto chce tei jechae do Olsztyna?

0
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21. Kogo chce tam odwiedzi6 pan Olszewski?
22. Kto tam chodzi do liceum?

(siostra pana Olszewskiego)

23. Czyja siostra tam chodzi do liceum?
szewskiego)
24. Kto zwiedzi duio?

(siostra pana 01-

(pan Olszewski)

25. Kto nie zna Pojezierza Mazurskiego?
26. Czego nie zna pan Olszewski?

(pan Olszewski)

(Pojezierza Mazurskiego)

27. Kto nie ma dobrego samochodu?
28. Kto ma malo czasu?

(siostrg)

(pan Olszewski)

(pan Olszewski)

29. Czyj brat ma samochod?

(brat pana Olszewskiego)

30. Kto sedzi, ze brat pokaie duto?

(pan Olszewski)

Part II - General Questions
1. Czy to prawda, te pan ma nowy samochOd?
2. Kto czasami nie m6wi prawdy?

3. Czy pan mote powiedzie6, gdzie jest Dobre Miasto?
4. Ile godzin pan sig uczy w szkole?
5. Ile godzin pan sig uczy w domu?
6. Jak diugo pan pisze pracg domowat?
7. Ile dni ma tydziefi?

8. Czy pan sig uczy dialogu kr6tko, czy diugo?
9. Jak diugo pan jeszcze zostanie w szkole jgzykow?
10. Czy pan zostanie w wojsku?
11. Czy Olsztyn to jest miasto, czy wiei?
12. Co chciaiby pan zwiedziE?

13. Czy chciaiby pan zwiedzi

Warszawg i KrakOw?
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14. Co to jest liceum?

15. Czy pan s4dzi, ie Pojezierze Mazurskie jest ladne?
Part III

One student asks other students questions based on the Dialogue.
Tart IV - Directed Dialogue
Proszc zapytae kolegc,

14

1.

czy jedzie na urlop.

2.

ile ma tygodni urlopu.

3.

czy lubi kawc.

4.

czy to prawda, ie ladna sekretarka
go lubi.

5.

czy wie, gdzie jest Dobre Miasto.

6.

czy zna Dobre Miasto.

7.

ile godzin jedzie poci4g z Dobrego
Miasta do Warszawy.

8.

ile godzin uczy sic dialogu.

9.

ile godzin jest co dzien w szkole.

10.

jak diugo jest jui w szkole.

11.

ile dni ma tydziefi.

12.

ile tygodni ma miesi4c.

13.

ile dni ma ten miesi4c.

14.

czy uczy sic dialogu diugo, czy krotko.

15.

czy chce zostah mechanikiem.

16.

jak diugo musi zostae w szkole.

17.

czy chce zostaC to diugo.

2a
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Proszg zapytae kolegg,
18.

czy wie, gdzie jest Olsztyn.

19.

czy Olsztyn to duke miasto.

20.

czy w Warszawie jest liceum.

21.

co lubi zwiedza6.

22.

co chcialby zwriedzitt w Warszawie.

23.

co chcialby zwiedzit na Pojezierzu
Mazurskim.

24,

czy wie, gdzie jest Pojezierze Mazurskie.

25.

czy na Pojezierzu Mazurskim jest dui()
miast.

26.

czy s4dzi, te nauczy sig dobrze Jgzyka
poiskiego.

27.

czy sqdzi, to w Warszawie motna dobrze
sig bamie.

28.

czy zna tu dobrego krawca.

29.

czy jego Iona dobrze szyje.

30.

czy s4dzi, ze pan mote kupi6 tu ladnit
marynarkg.

31.

czy ma dosy6 pienigdzy na rozrywki.
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NARRATION
Pojezierze Mazurskie

Pojezierze Mazurskie to s4 ziemie na poludnie od Morza
Baltyckiego, a na wschod od rzeki Wisly.

Nie ma tam Or, ale

jest duio rzek, malych i wielkich jezior 3 doit dui° sosnoZiemia nie jest bardzo dobra, ale gospodarstwa

wych lasow.
s4 ladne.

Pojezierze Mazurskie ma tei duio ladnych i histo-

rycznych miast, jak Olsztyn, Szczytno, Dobre Miasto, Nidzica,
Grunwald i wiele innych.

Duio ludzi kaidego roku przyje2dia tu na wczasy i urlopy.
Moina tu widziet ludzi nie tylko z calej Polski, ale tel z innych pafistw.

Bardzo czgsto moina tu spotkat ludzi, ktOrzy meo-

w14 po angielsku.

Naturalnie wszyscy szukaj4 na czas urlopu ladnych miejsc,
gdzie moina znaleiC dobre mieszkanie.

Duio ludzi mieszka -u

gospodarzy, ktOrzy majq domy blisko jezior.

Wczasy na wsi, na-

wet blisko jezior, nie kosztuj4 duio, bo moina u gospodarzy
kupowat jajka, mleko, maslo, chleb, a nawet kurczaki.

Dobrze jest miet samochod, bo drogi tu s4 dobre i moina
duio

Wedlug polskich gazet duio mlodych ludzi wyjeldia na
wczasy na Pojezierze Mazurskie.

Mlodzi ludzie maj4 zwykle

namioty, ktOre ustawiaj4 blisko lasow i jezior.
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EXPLANATORY NOTES
Olsztyn

-

(75,000 inhabitants)

This city, dating from the 13th century, stands among
hills which penetrate into the town, and is surrounded by
forests in the north. One of Olsztyn's better known inhabitants was the famous astronomer, Nicolaus Copernicus
(Mikolaj Kopernik) who in 1521, as canon of the Warmia bishopric, took charge of the defense of the Olsztyn Castle against
the forces of Teutonic Knights. Now, Olsztyn is the administrative center of the Mazurian Lakelands (Pojezierze
Mazurskie).
Nidzica
This Mazurian town was 80 percent destroyed in 1945. Of
interest to visitors is the 14th century castle and the remains of medieval ramparts.
Grunwald
This was the site of the biggest battle of the Middle
Ages. Here the Polish and Lithuanian armies, led by King
Wiadyslaw Jagiello, defeated the Teutonic Knights in 1410.
The Teutonic Order

The Teutonic Order or Teutonic Knights of St. Mary's
Hospital, which they had founded in 1190 in Jerusalem, was
one of the three great military and religious orders which
sprang from the Crusades. In 1198, the mostly German brethren of St. Mary's Hospital were raised to the rank of an
order of knights. Henceforth, only Germans of noble birth
could join the Order.
The Order, which had begun with charity, developed into a military club and ended as something of a chartered
company, exercising rights of sovereignty on the trouoled
confines of Christendom. Converting pagans became but a
pretext for armed conquest.
Recommended Further Reading:

History of Poland by Oskar Halecki, London, J.M.Dent and
Sons, Ltd., 1955.
230

L. 28 A
VOCABULARY

Dialogue
1. prawda, f.

- truth

2. godzina, f.

- hour

3. dlugo

- long (as adv.)

4. tydziefi, m.

- week

[

tygodnia, gen. s.
5. krotko
6. zostaC, p.
zostanv
zostanie

- short (as adv.), briefly
zostawat, i.
zostajv
zostaje

- Lyceum

7. liceum, n.
8. zwiedzi6, p.
zwiedzv
zwiedzi

- to remain, to stay, to
become

zwiedza6, i.
zwiedzam
zwiedza

9. s4dzi6, i. (no perf.)
s4dzc
s4dzi

- to do sight-seeing, to
visit (place only)
- to judge, to think, to
guess

Narration
10. wsch6d, m.
wschodu, gen. s.
na wschod
11. jezioro, n.

- east

- to the east

- lake

12. sosnowy, sosnowa,
sosnowe

13. historyczny, historyczna,
historyczne

pine (as adj.)
-

historic, historical

L. 28 A
- to come (by means of
transportation)

14. przyjezdzacs i.
przyjeidiam
przyjeidia
przyjechae, p.
przyjadr-

przyjedzie
Poland

15. Polska, f.

-

16. panstwo, n.

- state

17. spotkat (sir), p.
spotkam (sic)
spotka (sir)

- to meet (each other)

spotyka (sir), i.
spotykam (sir)
spotyka (sic)
18. nawet

- even

19. droga, f.

-

20. namiot, m.
namiotu, gen. s.

- tent

21. ustawia6, i.
ustawiam
ustawia

road, highway

- to set, to erect, to
assemble

ustawi6, p.
ustawir
ustawi

Names of_places
22. Dobre Miasto

- (name of a town in
Po? and)

23. Olsztyn, m.
Olsztyna, gen. s.

-(name of a town in
Poland)

24. Pojezierze Mazurskie

-

Mazurian Lakelands

25. Morze Baltyckie

-

Baltic Sea

26. Szczytno, n.

- (name of a town in

Poland)
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27.

Nidzica, f.

-

(name of a town in
Poland)

28.

Grunwald, m.
Grunwaldu, gen. s.

-

(name of a town in
Poland)

Names of Persons
29.

Olszewski

- (family name)
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HOMEWORK ASSIGNMENTS

1.

Memorize the Dialogue.

2.

Transcribe the Dialogue from tape and compare it with
the printed text.

3.

Identify the new words of the Dialogue and Narration
by underlining them in the text with red pencil.

4.

Read the Generalizations.

5.

Illustrate the grammatical generalizations listed in
the portion of this lesson called Generalizations by
writing one sentence for each principle.

6.

Change the Dialogue into a story in writing.

7.

Read the Narration portion of this lesson (aloud).

8.

Transcribe Questions on Narration from tape and answer
them in writing.

9.

Use new vocabulary in sentences.

Underline each new

item.
10.

Read Explanatory Notes and other pertinent Area Study
materials.
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GRAMMAR PERCEPTION DRILL

Genitive Plural of Nouns and Adjectives
Part I

- Formation of the Genitive Plural
1.

Masculine Gender
A.
B.

Adjectival Endings: -ych/-ich
Nominal Endings:
a.
b.
c.

2.

Ending: --i

Ending: -3w

Feminine Gender
A.
B.

Adjectival Endings: -ych/-ich
Nominal Endings:
a.
b.
c.

3.

Ending: .E

Ending: -i
Ending: .j
Ending: "zero"

Neuter Gender
A.
B.

Adjectival Endings: -yELV-ich
Nominal Endings:
a.
b.

Ending: -Ow
Ending: "zero"

Part II - The Case of the Genitive Case
A.
B.

C.

Genitive after certain verbs
Genitive in certain expressions
Genitive after words expressing quantity:
a.
b.
c.

Numerals: pies, szeLC, etc.
Nouns:
EREKIA, pudaRo, tuzin

d.

1. wiele, 2.

2151
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art, 3.

kilka, 4.

duio, 5. malo
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7::

Part I - Formation of the Genitive Plural
1.

Masculine Gender

A; Adjectival Endings:
B.

-y h9 -ich

Nominal Endings:
a.

Ending:

-1

Model:
Instructor:

Student:

Czy pan szuka polskich
iolnierzy?

Tak, szukam polskich
iolnierzy.

Drill the above pattern requiring affirmative (or negative)
answers to the following questions:
Je3

Czy
Czy
Czy
Czy
Czy

pan
pan
pan
pan
pan

szuka
szuka
szuka
szuka
szuka

dobrych iolnierzy?
polskich pienigdzy?
nowych kluczy?
polskich groszy?
nowych formularzy?
b.

Ending: -i

Model:
Instructor:

Student:.

Czy pan szuka polskich
nauczycieli?

Tak, szukam polskich
nauczycieli.

Drill the above pattern requiring affirmative (or negative)
answers to the following questions:
ti

Czy
Czy
Czy
Czy

pan
pan
pan
pan

szuka miodych koni?
szuka nowych wlaicicieli?
szuka polskich kaprali?
szuka angielskich gaci?
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c.

Ending: -Ow

Model:
Instructor:

Student:

Czy pan szuka nowych
urzydnikow?

Tak, szukam nowych
urzvdnikOw.

Drill the above pattern requiring affirmative (or negative)
answers to the following questions:
Czy
Czy
Czy
Czy
Czy
Czy
Czy
Czy
Czy

pan
pan
pan
pan
pan
pan
pan
pan
pan

szuka
szuka
szuka
szuka
szuka
szuka
szuka
szuka
szuka
2.

dobrych ekspedientOw?
dobrych uczniOw?
dobrych szewcOw?
dobrych krawcOw?
dobrych kupcow?
dlugich olowkOw?
zielonych krawatelw?
szwajcarakich zegarkem?
niebieskich zeszytow?
Feminine Gender
A.

Adjectival Endings: -ych, i_ ch

B.

Nominal Endings:
a.

Ending: -i

Model:

Instructor:

Student:

Czy pan szuka tlustych
ggsi?

Tak, szukam tiustych
gvsi.

Drill the above pattern requiring affirmative (or negative)
answers to the following questions:
Czy
Czy
Czy
Czy
Czy

pan
pan
pan
pan
pan

szuka
szuka
szuka
szuka
szuka

dulych stoczni?
malych stacji kolejowych?
dobrych pieczeni?
Iadnych fotograf ii?
poiskich restauracji?
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c.

Ending: "zero"

Model:

Instructor:

Student:

Czy pan szuka duiych
kopert?

Tak, szukam dulych
kopert.

Drill the above pattern requiring affirmative (or negative)
answers to the following questions:
Czy
Czy
Czy
Czy
Czy
Czy
Czy
Czy
Czy

pan
pan
pan
pan
pan
pan
pan
pan
pan

szuka
szuka
szuka
szuka
szuka
szuka
szuka
szuka
szuka
3.

poiskich map?
malych tablic?
bialych koszul?
zielonych kanap?
duiych lamp?
polskich ksi42ek?
duiych fajek?
malych pilek?
malych torebek?
Neuter Gender
A.
B.

Adjectival Enclings: -EEL, -ich
Nominal Endings:
a.

Ending: -Ow

Model:
Instructor:

Student:

Czy pan szuka polskich
liceow?

Tak, szukam poiskich
liceOw.

b.

Ending:

"zero"

Model:

Instructor:

Student:

Czy pan szuka nowych biur?

Tak, szukam nowych biur.
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Drill the above pattern requiring affirmative (or negative)
answers to the following questions:
Czy
Czy
Czy
Czy
Czy
Czy
Czy
Czy

pan
pan
pan
pan
pan
pan
pan
pan

szuka
szuka
szuka
szuka
szuka
szuka
szuka
szuka

dobrych picir?
dutych mieszkafi?
dobrych zabudowafi?
Awietych ciastek?
malych biurek?
czerwonych jablek?
malych luster?
mocnych Amigiel?

Czy
Czy
Czy
Czy
Czy

pan
pan
pan
pan
pan

szuka darych 162ek?
szuka du±ych okien?
szuka mocnych krzesel?
szuka polskich imion?
szuka dutych zwierzqt?

Part II - The Use of the Genitive Case
A.

Genitive after certain verbs
1.

uczy6 siv

Model:
Instructor:

Cue:

Student:

Uczc siv jvzyka
polskiego.
Czego pan siv uczy?

jvzyk polski

Uczq siv jvzyka
polskiego.

Drill the above pattern using the following cues:
jvzyk angielski
jgzyk holenderski
jgzyki
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2. potrzebowa6
Model:
Instructor:

Cue:

Student:

Potrzebujg pienigdzy.
Czego pan potrzebuje?

pieni4dze

Potrzebujg pienigdzy.

Drill the above pattern using the following cues:
kope rty

znaczki
klucze
zapalki
3.

slucha6

Model:

Instructor:

Cue:

Student:

Slucham radia.
Czego pan slucha?

radio

Slucham radia.

Drill the above pattern using the following cues:
polskie radio
angielskie radio
komunikaty
komunikaty radiowe
Model:
Instructor:

Cue:

Siudent:

Slucham ojca.
Kogo pan slucha?

ojciec

Slucham ojca.

Drill the above pattern using the following cues:
matka
of ice rowie

nauczyciele
profesorowie
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4.

La6 sig

Model:
Instructor:

Cue:

Student:

Bojg sig ps6w.
Czego pan sig boi?

psy

Bojg sig psow.

Drill the above pattern using the following cues:
konie
maszyny
krowy
zuderzeta
5.

tyczy6

Model:
Instructor:

Cue:

Student:

2yczc powodzenia.
Czego pan zyczy?

powodzenie

2yczc powodzenia.

6.

poradzi

sic

Model:

Instructor:

Cue:

Student:

Poradzg sig doktora.
Kogo pan sig poradzi?

doktor

Poradzg sig doktora.

Drill the above pattern using the following cues:
ojciec
lona
matka
babka
test
brat
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7.

napiEsit

Model:
Instructor:

Cue:

Student:

Napijg sig wody.
Czego pan sig napije?

woda

Napijg sig wody.

Drill the above pattern using the following cues:
kawa
herbata
mleko

B.

Genitive in expressions

Model:
Student:

Instructor:

Mam metr siedemdziesi4t.
Jakiego pan jest wzrostu?

C.

Mam metr siedemdziesiqt.

Genitive after words expressing quantity:
a.

Numerals:

piTC,.szegE, siedem, osiem,

dzievairTaziesiqc
Model:
Instructor:

Cue:

Student:

Tu jest pig6 kopert.
Ile tu jest kopert?

pigc

Tu jest pigC kopert.

Drill the above pattern using the following questions and
cues:
Ile
Ile
Ile
Ile
Ile

tu
tu
tu
tu
tu

jest
jest
jest
jest
jest

szeLC
siedem
osiem
dziewigC
dziesigC

olowkOw?
paczek?
pudelek?
znaczkOw?
ksiqiek?
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b.

asEh4, pudelko, tuzin

Nouns:

Model:

Instructor:

Cue:

Student:

Tu jest pudelko
zapalek.
Ile tu jest zapalek?

pudelko

Tu jest pudelko
zapalek.

Drill the above pattern using the following questions and
cues:

paczka
tuzin

Ile tu jest papierosow?
Ile tu jest iyletek?
c.

poi

S

Model:

Instructor:

Cue:

Student:

Tu jest p61 kilograma
cukru.
Ile tu jest cukru?

p61 (kilograma)

Tu jest p61 kilograma cukru.

Drill the above pattern using the following questions:
Ile tu jest soli?
Ile tu jest masla?
d.

wiele, pare, kilka, duio, mato

Model:
Student:

Instructor:

Pani Adamska ma wiele kaczek.
Ile kaczek ma pani Adamska?
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Pani Adamska ma
wiele kaczek.
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Drill the above pattern using the following questions and
cues:

Ile
Ile
Ile
Ile

cielakow ma pan Adamski?
koni on ma?
kur ma pani Adamska?
jajek ona teraz sprzedaje?
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DIALOGUE

a

Na stacji kolejowej
a

(Jest noc. Stacja nazywa sig Krzyi.)

O.: Olszewski
K.: kolejarz
1.

O.: Przepraszam, ktOra jest teraz godzina?
K.: Teraz jest dokiadnie pierwsza.

2.

O.: Czemu nasz poci4g tak diugo tu stoi?
K.: Czekamy na poci4g ze Szczecina.

+3

3.

O.: Czy tu moina kupi6 jak46 gazetg?

K.: Nie. Male stacje, jak pan wie, nie maj4
kioskow.
4.

O.: Chcialbym kupiC cos do jedzenia, czy mam
dosy6 czasu?
K.: Czas pan ma, ale kupi6 pan nic nie mole, bo
restauracja obok stacji jest przez noc zamknicta.

5.

O.: Zdaje sig, ie ten czlowiek, ktOry stoi obok
drezyny, panu sie kiania.
K.: A tak, to jest znajomy nauczyciel.

6.

O.: Czy pan zna to miasto?
K.: 0 tak, mam tu brata.

7.

O.: Jak mu sig powodzi?

K.: Czy ja wiem? Ma sklep, ale mowi, Ae jest
biedny jak mysz koLcielna.
a
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DIALOGUE

At the Railroad Station
(It is night. The name of the station is Krzyt.)

0.: Olszewski
K.: railroad man
1.

O.: Excuse me, what time is it now?
K.: It's exactly one o'clock.

2.

O.: Why is our train standing here so long?
K.: We're waiting for the train from Szczecin.

3.

O.: Can I buy some kind of newspaper here?
K.: No. Small stations, as you know, don't have
any stands.

4.

O.: I would like to buy something to eat. Do I
have time?
K.: You have time, but you can't buy anything,
because the restaurant near the station is
closed at night.

5.

O.: It seems that the man standing by the handcar is nodding to you.
K.: Ah, yes. He's a teacher, an acquaintance of
mine.

6.

O.: Do you know this town?
K.: Oh, yes. I have a brother here.

7.

O.: How is he doing?
K.: How do I know? He has a store, but he says
he's as poor as a church mouse.

248

L. 28 B
DIALOGUE ADJUNCT
4

1.

2.

3.

4.

A.:

Czy pan ma zapalki?

B.:

Nie, mam zapalniczkg.

A.:

Widzg, le pan ma zlot4 zapalniczkg.

B.:

Tak. Niestety, to nie jest moja
zapalniczka, ale ojca.

A.:

Czy to miasto ma ogrod zoologiczny?

B.:

Tak, ale nie wiele tam jest dzikich
zwierz4t.

A.:

Czy 84 tam malpy, iwy i tygrysy?

B.:

Owszem. Jest tam kilka maip, lwow i
tygrys6w.

L. 28 B
DIALOGUE ADJUNCT

1.

2.

3.

4.

A.:

Do you have matches?

B.:

No, I have a lighter.

A.:

I see that you have a gold lighter.

B.:

Yes.

A.:

Does this city have a zoo?

B.:

Yes, but there aren't many wild
animals there.

A.:

Are there any monkeys, lions and
tigers?

B.:

Yes. There are a few monkeys,
lions and tigers.

Unfortunately, it isn't my
lighter, but my father's.

L. 28 B
GENERALIZATIONS
Genitive Plural of Nouns and Adjectives
Part I - Formation of the Genitive Plural
1.

Masculine nouns and adjectives

The genitive plural of masculine nouns ending in
nominative singular in -rz, -cz, -sz, -dz, -t, -c has the -ów
or the -y ending. The ending of each particular noun must Be
memorized. The genitive plural of adjectives qualifying nouns
of all three genders ending in the nominative singular masculine form in -ki, -a, -ni, -si, -ci and -2ii has the -ich ending. The genitive plural of all adjectives having in the nominative singular endings other than those mentioned above has
the -ych ending,
a.

e .g.:

nom. s.

gen. p1.

To jest szwajcarski
zolnierz.
To jest dobry zolnierz.
To jest dobry m4i.
To jest dobry szewc.
To jest now klucz.
To jest pieni4dz.

Nie znam szwajcarskich
ZolnierzE.
Nie mam dobrych zolnierzZ.
Nie znam dobrych mg2dow.

Nie znam dobrEchszewc6w.
Nie mam nowEcilt kluczy.

Nie mam pienigdzE.

The genitive plural of masculine nouns ending in
-1, -1 has the -6w or
nominative singular in -xi, -A, -6,
the -i ending. The ending of each particular noun must be memorized,
b.

e .g.:

nom. s.

gen. p1.

To jest start kon.
To jest holenderski
kapral.
To jest dlugi pok61.

Nie lubig starEch koni.
Nie widzg holenderskich
kaprali.
Nie lubig diugich pokojow.

Generally, the genitive plural of all masculine
nouns not mentioned in paragraph "a" and "b" harTEr:3W ding,
c.

e .g.:

nom. s.

gen. pl.

To jest wieprzowy
kotlet.
To jest nowt' urzgdnik.

Nie lubig wieprzowych
kotletem.
Nie znam nowych urzOnikow.
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Note:

It should be remembered, however, that there are a few
masculine nouns (see L. 26 A, p. 71) which have a zero
ending, e.g.: Wiochy - Italy, Czechy - Bohemia, Niemcy
- Germany. Thus:
Jadg do-Wloch_.
Wracam z Czech_.

I am going to Italy.
I am returning from Bohemia.
I don't know Germany.

Nie znam Niemiec.

Feminine nouns and adjectives

2.

The genitive plural of feminine nouns ending in
nominative singular in -11,
-w, -1, .37,77=Ti, and some
in -ia has the -i ending,
a.

e.g.:

nom. s.

To
To
To
To

jest
jest
jest
jest

gen. p1.

dobra
dobra pieczen.
tiusta ggi.
stacia. korejowa.

Nie mam
Nie mam
Nie mam
T4 jest

dobrEct broni.
dobrah pieczeni.
tlustEch ggsi.
malo stacji kolejo-

wate

To jest du2a stocznia.
To jest dobra fotografia.

Tu nie ma dulEch stoczni.

Nie mam dobrza fotograni.

b.

The genitive plural of feminine nouns ending in
nominative singular in -c, -rz, -sz, -cz, -dz, -z has the -E
ending,
e.g.:

nom. s.

gen. pl.

To jest biala mysz.
Dzig jest ciemna noc.
To jest ladna rzecz.

Nie lubig bialEch myszy.
Nie lubig ciemnych noc!.
Nie widzg to ladnych rzeczx.

The genitive plural of all feminine nouns not mentioned in paragraph "a" and "b" has the zero ending, mostly
with inserted e between the two final stem consonants,
c.

e.g.:

nom. s.

gen. p1.

To jest stars krowa.
To jest dlugA koperta.
To jest tiusta Awinia.

Nie mam starzch krow_.
Nie mam dlugich kopert_.
Nie mam tiustych
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3.

Neuter nouns and adjectives

The genitive plural of neuter nouns ending in
nominative singular in -um has the -6w ending,
a.

e.g.:

nom. s.

gen. pl.

To jest nowe liceum.

Nie znam nowych lice6w.

The genitive plural of all neuter nouns not mentioned in paragraph "a" has the zero ending, mostly with inserted e between the two final stem consonants,
b.

e.g.:

nom. s.

To jest diugie
pudelko.
To jest dobre Aniadance.
To jest duke zwierzl.
(nom. pl. - zwierzfta.)
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Nie ma diugich pudelek_.
On nie je dobrych Aniadan_
Nie widzf dutych zwierzsit_.
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Genitive Plural of Nouns and Adjectives
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Part II - The Use of the Genitive Case
A.

The following verbs require the genitive case:
1.

uczy6 siv - to study,

Uczg siv jvzyka polskiego.
I study the Polish language.

e .g.:

2.

potrzebowa6 - to need,

Potrzebujv pienivdzE.
I need money.

e.g.:

3.

slucha6 - to listen, to obey,

On musi slucha6 komunikatOw.
He has to listen to radio news.

e.g.:

4.

ba6 siv - to be afraid,

On boi siv psa.
He is afraid of a dog.

e .g.:

5.

lyczy6 - to wish,

2yczv powodzenia.
I wish you success.

e .g.:

6.

poradzi6 siv - to consult,

Muszv poradzi6 sig doktora.
I must consult a doctor.

e .g.:

7.

napie siv - to have a drink,

Napijv siv wody.
I will have a drink of water.

e .g.:

The genitive case is used idiomatically in the following expression:
B.

Jakiego wzrostu pan jest?
(literally:
How tall are you?
you?)
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C.
a.

Genitive after words expressing quantity:
Numerals five, six, seven, eight, nine, ten etc., re-

quire the nouns toWfch they-Wrir to he in the genitive case,
pig: kopert
otowk3w
sze
sseem paczek_

e.g.:

Bilirpudelek_

UMW znaczkeow
dziesigt myde1

five envelopes
six pencils
seven packages
eight boxes
nine stamps
ten soaps

-

-

b. Words like paczka - package, pudelko - box, tuzin dozen, and others similar in meaning require that the-arlicts
denoting their contents be in the genitive case,

pudelko zapalek
paczka papierosgm
tuzin zyletek_

e.g.:

c.

e.g.:

a box of matches
a package of cigarettes
a dozen razor blades

-

The genitive case is used after the word 2AL - half,
Mam p61,kilograma cukru.
I have half of a kilogram of sugar.

d. Nouns to which the following words refer are rendered
in the genitive case:
1.

e.g.:

Moja tona ma wiele kaczek.
.
My wife has many

ducks

2.

e.g.:

kilka - several,

Mam kilka koni.
I have severar horses.
4.

e.g.:

pare'- a few, a couple,

Mam pare cielakow.
I have a few caries.
3.

e.g.:

wiele - many,

duo - much, a lot,

Mam duo kur_.
I have a lot of chickens.
5.

e.g.:

malo - little, few,

Ona ma teraz malo jajek_.
She has few eggs now.
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GRAMMAR DRILL
Genitive Plural of Nouns and Adjectives

Part I - Formation of the Genitive Plural
Transform the genitive singular into the genitive plural.

1.

Masculine Gender

Model:
Instructor:

Student:

Szukam polskiego 2olnierza.

Szukam polskich zolnierzX.

Drill the above pattern using the following words:
znajomy kolejarz
znajomy gospodarz
dobry lekarz
maly klucz
nowy formularz
polski kucharz
dobry piekarz
Model:

Instructor:

Student:

Szukam angielskiego
nauczyciela.

Szukam angielskich
nauczycieli.

Drill the above pattern using the following words:

nowy kapral
nowy wIaLciciel

paski gog

a
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Model:
Instructor:

Student:

Szukam jasnego krawata.

Szukam jasnych krawatem.

Drill the above exercise using the following words:
ladny obraz
polski papieros
duty pokoj
maly kieliszek
czerwony dlugopis
dobry kupiec
dobry mechanik
duty indyk
ladny dom
maly pies
dobry doktor
ladny kolor
siwy wios
niski porucznik
polski kapitan
angielski major
wysoki sieriant
polski znaczek
polski samochod
nowy bilet
zloty zegarek
tlusty kurczak
dobry uniwersytet
dobry krawiec
dobry szewc
polski samolot
dobry uczen
dobry sprzedawca
szkolny kolega

The above exercise may be varied by replacing the word
szukam with the verbs Eatrzebujt or nie mam, whenever
applicable.

L. 28 B
2.

Feminine Gender

O

Model:
Instructor:

Student:

Zwykle chodzc do dobrei
restauracji.

Zwykle chodzv do dobrych
restauracji.

Drill the above pattern using the following sentences:
Tu nie ma duiej poczekalni.
Tu nie ma polskiej restauracji.
Nie kupujv chudej gvsi.
To pafistwo nie ma duiej stoczni.
Nie mam ladnej fotograf ii.
Model:
Instructor:

Student:

Nie mam tel rzeczy.

Nie mam tych rzeczy.

Drill the above pattern using the following sentences:
Nie mam bialej myszy.
Nie lubiv dlugiej nocy.
Model:
Instructor:

Student:

Potrzebujv zielonel koperty.

Potrzebujc zielonych kopert_.

Drill the above pattern using the following words:

ziota zapalniczka
duia pilka
dobra lornetka
ladna fajka
polska ksigika
nieduia torebka
duia tablica
ladna lampa
duia kanapa
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poiska gazeta
mala wanna
dobra kucharka
dobra maszynistka

zamOna kobieta
dobra mapa
nowa koszula
The above exercise may be varied by substituting the verb
potrzebujg with the verbs szukam or nie mull whenever
applicable.
3.

Neuter Gender

Model:

Instructor:

Student:

Nie mam ciemnego biurka.

Nie mam ciemnich biurek_.

Drill the above pattern using the following sentences:
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tau

lubig tego ciastka.
mam duiego lustra.
kupujg tego piora.
chcg zielonego jabika.
jem tego ciastka.
wynajmujg duiego mieszkania.
nie ma dulego kina.

Part II - The Use of the Genitive Case
A.

Genitive after certain verbs

Model:

Instructor:

Cue:

Student:

Czego pan sig uczy?

jgzyk
polski

Uczg sig jgzyka
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Drill the above pattern using the following cues:
jgzyk holenderski
jgzyk angielski
Model:
Instructor:

Cue:

Student:

Czego pan potrzebuje?

pienigdze

Potrzebujg

Drill the above pattern using the following cues:
herbata
papierosy
iyletka
szynka
cukier
sea
chleb
Model:

Instructor:

Cue:

Student:

Kogo pan potrzebuje?

sekretarka

Potrzebujg

Drill the above pattern using the following cues:
kucharka
mechanik
kucharz
nauczyciel
lekarz
Model:

Instructor:

Cue:

Student:

Czego pan slucha?

radio

Slucham

Drill the above pattern using the following cue:
komunikaty radiowe
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Model:
Instructor:

Cue:

Student:

Kogo pan siucha?

ojciec

Slucham

Drill the above pattern using the following cues:
oficer
nauczyciel
Model:
Instructor:

Cue:

Student:

Kogo pan sic boi?

nauczyciel

Bojc sic

Drill the above pattern using the following cues:
oficer
doktor
Model:
Instructor:

Cue:

Student:

Czego pan sic boi?

pies

Bojc sic

Drill the above pattern using the following cues:
koti

lew
tygrys
dzikie zwierzc
dzikie zwierzcta
Model:
Instructor:

Cue:

Student:

Czego boj4 sic kobiety?

mysz

Kobiety boj4 sic

Drill the above pattern using the following cues:
myszy
malpa
malpy
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at

owca
owce
gminia
gwinie
Model:
Instructor:

Cue:

Student:

Czego pan mu iyczy?

powodzenie

hczv mu

Instructor:

Cue:

Student:

Kogo pan sig poradzi?

doktor

Poradzg sig

Kogo pan sig radzi?

doktor

Radzg sig

Model:

4

Drill the above pattern using the following cues:
ona
przyjaciel
przyjaciele
znajomy
znajomi
ojciec
test
tegciowa
babka
matka
siostra
brat
Model:
Instructor:

Cue:

Student:

Czego pan sig napije?

woda

Napijg sig

Drill the above pattern using the following cues:
kawa
mleko
herbata
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B.

Genitive in certain expressions

Model:
Student:

Instructor:

Jakiego pan jest wzrostu?
C.

Genitive after words expressing quantity:
a.

Numerals:

piTC, sze661 siedem, osiem, dziewig6,
dziesigE---

Model:
Instructor:

Cue:

Student:

Ile kopert pan
kupuje?

piV6

Kupujg pig

Drill the above pattern using the following questions:
Ile
Ile
Ile
Ile
Ile

ksigiek pan ma?
ogorkow to jest?
ciastek pan bierze?
litrow mleka pan kupuje?
butelek soku pan kupuje?

Vary the above exercise by substituting pigs with other
numerals like szeiC, siedem, osiem, dziewas, dziesige,
as applicable.
b.

Nouns:

paczka, pudelko, tuzin

Model:
Instructor:

Cue:

Student:

Ile papierosem
pan ma?

paczka

Mam paczkg
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Drill the above pattern using the following questions:
Ile zapalek pan ma?
Ile 2yletek pan ma?

Vary the exercise by using cues like:
as appropriate.

pudelko, tuzin,

Model:
Instructor:

Cue:

Student:

Ile kilogramow cukru
pan ma?

p6I

Mam p6I

d.

wiele, pare, kilka, duio, malo

Models:
Instructor:

Cue:

Student:

Ile kaczek ma to
kobieta?

wiele

Ta kobieta ma wiele

Ile cielakow ma
Adamski?

pare

Adamski ma pare

Ile koni on ma?

kilka

On ma kilka

Ile kur ma Adamska?

dui()

Adamska ma duo

Ile gesi ma Adamska?

malo

Adamska ma malo
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GUIDED CONVERSATION
Part I - Questions on Dialogue
1. Kto pyta, ktOra jest teraz godzina?
2. Kogo pyta Olszewski?
3. Co mowi kolejarz?

(Olszewski)

(kolejarza)

(ie jest teraz dokiadnie pierwsza)

4. Kto mowi, to teraz jest dokladnie pierwsza?

(kolejarz)

5. Kto nie wie, dlaczego poci4g tak tu diugo stoi?
(Olszewski)
6. Czemu poci4g tak diugo tu stoi?
ze Szczecina)

7. Na co czeka poci4g Olszewskiego?
cina)
8. Co chce kupie Olszewski?

(bo czeka na poci4g
(na poci4g ze Szcze-

(jak46 gazetg)

9. Kto chce kupiC jak4g gazetg?

(Olszewski)

10. Czy Olszewski mote tu kupiC gazetg?

(nie)

11. Dlaczego Olszewski nie mote tu kupiE gazety?
stacje nie maj4 kiosk6w)
12. Czego nie maj4 male stacje?

(kiosk6w)

13. Co chcialby kupiC Olszewski?

(cog do jedzenia)

14. Kto chcialby kupie cog do jedzenia?

(Olszewski)

15. Dlaczego Olszewski nic nie mote kupiC?
obok stacji jest przez noc zamknigta)

(bo restauracja

16. Kiedy restauracja obok stacji jest zamknigta?
17. Kto sig kiania?

(bo male

(przez noc)

(czlowiek, ktory stoi obok drezyny)

18. Kto to jest ten czlowiek?

(nauczyciel)

19. Kto mowi, to to jest nauczyciel?
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20. Czy kolejarz zna to miasto?
21. Kto ma to brata?

(tak)

(kolejarz)

22. Czy kolejarz wie, jak mu sie powodzi?
23. Co ma brat kolejarza?

(nie)

(sklep)

24. Co mowi brat kolejarza?
cielna)

(ke jest biedny jak mysz kog-

25. Kto mewl, 2e jest biedny jak mysz kogcielna?
lejarza)

(brat ko-

Part II - General Questions

1. Czy jest juk pierwsza godzina?
2. Dlaczego pan nie ma zegarka?

3. Czy mote pan pokazaC, gdzie jest Szczecin?
4. Gdzie sq zwykle kioski?
5. Czy kioski sq tek na ulicy?
6. Co jest zamkniete przez noc?
7. Jak sie panu powodzi?
8. Gdzie mokna kupi6 cog do jedzenia?
9. Kto jest biedny jak mysz kogcielna?
10. Jakie ogrody maj4 zwykle duke miasta?
11. Jakie zwierzeta pan zna?
12. Czy lew to jest duke zwierze?
13. Czy tygrys to jest zwierze z rodziny kotOw?
14. Czy pan lubi malpy?

15. Kto zwykle chodzi czesto do ogrodu zoologicznego?
Part III

One student asks other students questions based on the Dialogue.
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Part IV - Directed Dialogue
Proszv zapyta6 kolegc,
1.

czy ma zegarek.

2.

czy jest jui pierwsza.

3.

czy pamicta pierwszy dialog.

4.

czy to jest pierwsza polska ksi41ka
jak4 czyta.

5.

dlaczego jego kolega jest chudy.

6.

dlaczego w Warszawie jest malo micsa.

7.

czy wie, ze pan chce jechat do Szczecina.

8.

czy Szczecin to historyczne miasto.

9.

gdzie pan i koledzy mog4 kupi6 cog
do jedzenia.

10.

czy blisko szkoly jest kiosk.

11,

czy jedzenie w wojsku jest dobre.

12.

blisko jakiego miasta polskiego s4
duke jeziora.

13.

jaki las jest blisko szkoly.

14.

czy wie, ze pan czysto spotyka szkolnych kolegow.

15.

czy wie, jakie pokoje w szkole s4
przez noc zamknicte.

16.

czy wie, 1e pan ma namiot.

17.

czy restauracje w Poznaniu sq przez
noc zamknivte.

18.

jakie duke miasto jest na wochOd od
Poznania.

19.

czy czlowiek, ktory nie ma pienivdzy
jest bogaty.
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Prosze zapyta6 kolege,

a

20.

jakie zwierzeta jedz4 myszy.

21.

czy jego Iona boi sic myszy.

22.

jakie zwierzeta s4 z rodziny kotOw.

23.

czy on lubi chodziE do ogrodu zoologicznego.

24.

jak mu sic powodzi w szkole.

25.

jakie zna dzikie zwierzeta.

26.

czy tygrys to jest zwierze domowe.

27.

czy wie, co lwy lubi4 jea,,

28.

czy w Poznaniu jest ogle& zoologiczny.

29.

czy utrzymuje rodzine.

30.

czy ma olowek, bo panski jest ziamany.
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NARRATION

Ksigowy Olszewski
Olszewski pracuje od kilku lat w PDT, gdzie prowadzi ksi4-

Praca ksigowego nie jest zbyt trudna.

2ki.

Olszewski pracuje

osiem godzin dziennie w PDT, a potem jeszcze dwie godziny wieczorem na stacji, gdzie sprzedaje gazety i oapierosy.
Olszewski nie ma iony.

Rodzina jego te2 nie jest du2a.

on brata i siostry, ktOra chodzi do liceum.

Ma

Wszyscy znajomi i

koledzy Olszewskiego mowi4, 2e powinien on jut szukat 2ony, bo
ma jut trzydziegci pice lat.
od kilku lat maj4 rodziny.
cze czas.

Szkolni koledzy Olszewskiego jut
Olszewski jednak s4dzi, 2e ma jesz-

Potrzebuje on teraz pienicdzy dla siostry, ktora chce

igC na uniwersytet.

Olszewski niestety nie czsto mote odwiedzat siostry i
brata, bo jest bardzo zajty, a oni mieszkaj4 dosy6 daleko od
Warszawy.

Dzig wreszcie, poniewai ma pitnagcie dni urlopu, je-

dzie on do brata i siostry.

Krzy.

Jest noc.

Pociqg jego wlagnie stoi na stacji

Poniewa2 Olszewski nie mote spat i nie mote

kupi6 gazety, czyta list od brata.

List ten go trochy nienokoi.

Brat pisze, 2e siostra jego 2ony, nauczycielka, uczy teraz
w szkole blisko Dobrego Miasta.
Ma dwudziegcia siedeM* lat.

Jest to ladna i mioda kobieta.

Ma trochc pieniOzy, bo ju2 uczy

pig lat na wsi, gdzie jedzenie malo kosztuje.
wiasne mieszkanie.

Teraz ma jut

Clszewski wie, dlaczego brat to wszystko ni-

sze i dlatego nie mote spat.
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EXPLANATORY NOTES
Szczecin

Situated on the Odra River, 60 km from the sea, Szczecin
is the biggest port on the Baltic.
Its name comes from the
Polish "szczecina" (bristle). Szczecin existed probably as
early as the 9th century as a fortified town and was a center
of a religious cult of the local Slavonic tribes. In 1124
Christianity was introduced by the Bishop of Bamberg, whose
mission was sponsored by Boleslaw III "Wrymouthtt (Krzywousty),
King of Poland. In the 14th century, Szczecin, at that time
an independent city with an already prosperous port, joined
the Hanseatic League. The six centuries old Polish influence
in West Pomerania, of which Szczecin had become the capital,
came to an end in the 17th century when Szczecin came under
Swedish rule. A hundred years later, that part of Pomerania
was purchased by Prussia; the layout of the city was modernized,
the port extended and deepened. After World War I, the development of the city and port, cut off from their natural hinterland--the provinces of Poznafi and Silesia,
was hindered and
Szczecin became a provincial town.
The port and city were respectively 60 and 40 percent
destroyed during World War II, but have since been rebuilt.
New Szczecin, returned to Poland in 1945, handles transit
traffic between the central European countries and the Far
East. The port is linked to its hinterland by the navigable
Odra and a number of railway lines join it with the rest of
Poland.
Szczecin has one of the two biggest Polish shipyards;
it is also an industrial center; its largest enterprises are
a phosphatic fertilizer plant, a paper and cellulose plant, a
synthetic yarn mill, ironworks, a cement factory. Szczecin
has also a Medical School, a College of Engineering and a
School of Agriculture.
Re_ commended Further Reading:

Poland - Travel Guide, Vol. 3,

Warsaw, 1960.
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VOCABULARY

Dialogue
pierwszy, pierwsza,
pierwsze

-

pierwsza godzina

- one o'clock

2.

czemu

- why

3.

ze (+ gen.)

- from

4.

kiosk, m.
kiosku, gen. s.

- newsstand

5.

jedzenie, n.

-

food, eating

6.

przez (+ acc.)

-

via, through, across,
over

7.

noc, f.

-

night

8.

zamknigty, zamknigta,
zamknigte

- closed

9.

drezyna, f.

- handcar

klaniae sig, i.
klaniam sig
kiania sig

- to nod (in greeting),
to greet, to bow

1.

10.

first

uklonie sir, p4
uklonig sig
ukioni sig
11.

Jak mu sig powodzi?

- How is he doing?

12.

Czy ja wiem?

- How do I know?

13.

biedny, biedna, biedne

- poor

14.

mysz, f.

- mouse

15.

kogcielny, kogcielna,
kogcielne

- church (as adj.)
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Dialogue Adjunct
16.

zapalniczka, f.

- lighter

17.

zloty, ziota, ziote

- golden

18.

zoologiczny, zoologiczna, zoologiczne

-

ogrod zoologiczny

- zoo

19.

dziki, dzika, dzikie

- wild

20.

malpa, f.

- monkey

21.

lew, m.
lwa, gen. s

-

22.

tygrys, m.
tygrysa, gen. S.

- tiger

zoological

lion

Narration
23.

ksicgowy, m.
ksiggowego, gen. s.

- bookkeeper, accountant

24.

prowadzit, i. (ksi4iki)
prowadzc
prowadzi

- to keep (books)

poprowadzit, p. (ksi4tki)
poprowadzg
poprowadzi
25.

wieczorem

- in the evening

26.

zajvty, zajgta, zajte

- busy

27.

wreszcie

- finally, at last,
eventually

28.

spat, i. (no perf.)
spiv

- to sleep

gpi
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29.

niepokoiC (sir), i.
niepokojr (sir)
niepokoi (sir)

- to alarm, (to be alarmed),
to make uneasy, (to be
uneasy)

zaniepokol6 (sir), P.
zaniepokojr (sir)
zaniepokoi (sir)
30.

nauczycielka, f.

-

(female) teacher

Names of Places
31.

Szczecin, m.
Szczecina, gen. S.

-

(name of town and seaport
in northwestern Poland)

32.

Krzyi, m.
Krzyia, gen. S.

-

(name of town in northwestern Poland)
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HOMEWORK ASSIGNMENTS

1.

Memorize the Dialogue.

2.

Transcribe the Dialogue from tape and compare it with
the printed text.

3.

Identify the new words of the Dialogue and Narration
by underlining them in the text with a red penci'.

4.

Read the Generalizations.

5.

Illustrate the grammatical generalizations listed in
the portion of this lesson called Generalizations by
writing one sentence for each principle.

6.

Change the Dialogue into a story in writing.

7.

Read the Narration portion of this lesson (aloud).

8.

Transcribe Questions on Narration from tape and answer
them in writing.

9.

Use new vocabulary in sentences.

Underli4e each new

item.
10.

Read Explanatory Notes and other pertinent Area Study
materials.

VOCABULARY TO LESSONS 25A - 28B
se

A

Adam - Adam - L.25A
adres, m. - address L.27B
ani... ani... - neither
nor...
L.25A

bar, m. - bar - L.26A
barszcz9 m. - beet soup L.26A
bez (+ gen.) - without L.26B
Bialy - (family name) - L.27A
biedny - poor - L.28B
bratanek, m. - nephew, brother's
son - L.27B
- niece, brother's
bratanica,
daughter - L.27B
f. - weapon -L.27A
broil pancerna - armored
force - L.27A
Brwinem - (a small town near
Warsaw) - L.25B
budowae, i. (wybudowa61 p.)
- to build - L.26A
budowniczy, m. - builder L.26A
bulka, f. - roll - L.25B
but, m. - boot, shoe - L.25 B
butelka, f. - bottle - L.25E
C

centymetr, m. - centimeter L.26B
chocia2by - even if, at
least - L.26A
(zachorowaC, p.)
chorowaE, 1.
to be ill, to become ill L.25B
chorowa6 na odrg - to have
measles - L.25B
chorowal - he was ill - L.25B
A
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chowaC, i. (wychowa6, p.)
to raise - L.25A
ciastko, n. - pastry, cookie,
fancy cake - L.25B
cielak, m. - calf - L.25A
cielgcina, f. - veal - L.25A
cielgcy - veal (as adj.) L. 26A
cigiki - heavy, hard (work)
L.27A
cog - something - L.25A
Co za szkoda! - What a pity!
- L.25A
cytryna, f. - lemon - L.25B
czapka, f. - cap - L258
czemu - why - L. 28B
Czy ja wiem? - How do I know?
L.28B

D
danie, n. - course (of a meal)
L.26A
deka, indeclinable abbreviation for: dekagram, m. decagram - L.25B
diatego, ie - because - L.278
diugo - long (as adv.) L.28A
Dlugosz - (family name) L. 27B
Dobre Miasto - (name of town
in Poland) - L.28A
dorosly - grown up - L.27B
drezyna, f. - handcar - L.28B
droga, f. - road, highway L.28A
drukarnia, f. - printing
plant, printing shop L.27B
dwanagcie - twelve - L.25B
dziewigtnagcie - nineteen L.27A
dziki - wild - L.28B

ja,(lenagcie - eleven - L.25A

jedzenie, n. - food, eating L.28B
jezioro, n. - lake - L.28A

garnizon, m. - garrison L.27A
garnizonowy - garrison (as
adj.) - L.278
Gdansk, m. - (city in Poland)
L.26A
gdy - when - L.27B
godzina, f. - hour - L.28A
gol4b, m. - pigeon - L.26B
gospodarski - farm (as adj.)
- L.268
gospodarz, m. - farmer L.26B
gogEl m. - guest - L.25B
Gorecki - (family name) L. 27A
grae, i. (zagra6, p.) - to
play (cards, game, music,
a part) - L.25B
(name of a town
Grunwald, m.
in Poland) - L.28A
grupa, f. - type, group L.27B
grW, i. (ugrW, p.) - to
bite, to gnaw, to chew L. 27B

JOzek (Azef) - Joseph L.27B

K

kartofel, m. - potato L.26A
kartka, f. - card - L.26A
k4pa6 (sic), i. (wyk4pal
sic, p.) - to bathe L.26B
kelnerka, f. - waitress L.26A
kilogram, m. - kilogram L.25A
kino, n. - motion picture
theatre - L.27B
newstand, stall
kiosk, m.
- L.28B
klania6 sic, i. (ukloniE
sic, p.) - to greet, to
bow - L.28B
kochae, i. (pokochaC, p.) to love - L.26B
kogut, m. - rooster - L.25A
komunikat, m. - announcement,
commuhique, broadcast L.25A
koLcielny - church (as adj.)
- L.28B
krew, f. - blood - L.27B
krOtko - short (as adj.) -

H
historyczny - historic, historical - L.28A
holenderski - Dutch (as adj.)
L.26B

I

briefly - IL.28A

Krzyi - (name of a town in
northwestern Poland) L.28B
ksicgowy, m. - bookkeeper L.28B
ktOry - which, that - L.26A
ktOry - who - L.26B
Kubiak - (family name) L.26A
kucharka, f. - cook (female)
- L.25A
kupiec, m. - buyer, merchant
- L.26B

i - also - L.26A
J
jablko, n. - apple - L.25B
Jablofiski - (family name) L.26B
Jak mu sic powodzi? - How is
he doing? - L.28B
jarzynowy - vegetable (as
adj.) - L.26A
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L

na pewno - certainly, for
sure - L.26B
nauczycielka, f. - (female)
teacher - L.28B
nawet - even - L.28A
Nidzica, f. - (name of a town
in Poland) -.L.28A
niepokoi6 (sir), i. (zaniepokoi6 (sib) p. - to alarm,
(to be alarmed), to make
uneasy (to be uneasy) L.28B
nikt - nobody - L.26B
noc, f. - night - L.28B
nos1C, i. - to carry, to wear
- L.27A
numer, m. - number . L.27B

lew, m. - lion - L.28B
liceum, n. - Lyceum L.28A
litr, m. - liter - L.25B

L
lopatka, f. - entrenching
tool, small shovel L.27A

M
Maciej - Matthew - L.27B
malpa, f. - monkey - L.28B
manierka, f. - canteen L.27A
maslo, n. - butter - L.25B
maszyna, f. - machine L.26B
maszynistka, f. - typist
(female) - L.25B
mianowicie - namely - L.27B
miasteczko, n. - small town L.25B
miasto, n. - town, city L.27A
Michal - Michael - L,27B
Miejska Rada Narodowa People's Municipal Council - L.27B
miejski - municipal - L.27A
Morze Baltyckie - Baltic
Sea - L.28A
m6c,
- can, to be able,
may - L.25A
mOrg, m. - acre - L.26B
rnysz, f. - mouse - L.28B
N

najpierw - first - L.26A
namiot, m. - tent - L.28A
namemiC, p. (namawiaC, i) to persuade, to induce,
to talk somebody into L.27A
279

0
od (+ gen.) - since - L.25B
odpowiadaE, 1. (odpowiedzie6,
p.) - to answer, to reply, to respond - L.25A
odra, f. - measles - L.25B
ogOrek, m. - cucumber L.26A
ogrodzenie, n. - fence, enclosure - L.27B
Olszewski - (family name) L.28A
Olsztyn, m.
(name of a town
in Poland) - L.28A
owca, f. - sheep - L.25A
P

pamita6, i. (zapamivta6, p.)
- to remember - L.27B
palistwo, n. - state - L.27A
piechota, f. - infantry L.27A
pieczen, f. - roast - L.26A
piekarz, m. - baker - L.25B
pieprz, m. - pepper - L.25B
pierwszy - first - L.28B
pierwsza godzina - one
o'clock - L.28B

pilka, f. - ball - L.25B
podatek, m. - tax - L.26B
Po ile one sq.? . How much
apiece? - L.25B
Pojezierze Mazurskie - Mazurian Lakelands
L.28A
Polska, f. - Poland - L.28A
Po pigs zlotych. - Five zlotys each - L.25B
pozdrowienie, n. - greeting L.26A
01 - half - L.258
prawda, f. - truth - L.28A
prosiak, m. - piglet - L.25A
prosi6, i. (poprosit, p.) to invite - L.26A
prowadzit, i. (ksiqiki) - to
keep (books) - L.28B
(poprowadzit, p. ksiqiki)
przeciei - after all - L.27B
przeprasza6, i. (przeprosit,
p.) - to excuse oneself,
to beg pardon, to apologize - L.27A
przez (+ acc.) - via, through,
across, over - L.28B
przyjeAdial, i. (przyjechat,
p.) - to come (by means
of transportation L.28A
przynieg6, p. (przynosit, a.)
- to bring (in hand)
L.26A
ptak, m. - bird - L.26B
R

rachunek, m. - bill - L.25A
radio, n. - radio - L.25A
radiowy - radio (as adj.) L.25A
Radom, m. - (city in Poland)
- L.26A
radzi6, i. (poradzit, p.) to advise - L.25B
rasowy - of pure breed,
thoroughbred - L.25A

280

rodzaj broni - branch of
service - L.27A
rodzaj, m. - kind, sort L.27A
rodzinny - native (as adj.) L.27B
rok, m. - year - L.26B
lata, nom. pl. - years
rolniczy - agricultural L.26B
rosol, m. T. broth, bouillon L.26A
row, m. - ditch, trench .
L.27B
ryi, m. - rice - L.26A
rzeinik, m. - butcher L.25A
S

salatka, f. - salad - L.26A
samolot, m. - plane, aircraft - L.26B
sqdzit, i. (no perf.) - to
judge, to think, to
guess - L.28A
ser, m. - cheese - L.25B
Sienkiewicz - (Polish writer) - L.27B
siostrzenica, f. - niece,
sister's daughter L.27B
siostrzeniec, m. - nephew,
sister's son - L.27B
skrzydlo, n. - wing - L.26B
smakowat, i. - to like the
taste, to taste L.26A
sok, m. - juice - L.25B
sosnowy - pine (as adj.) L.28A
spat, i. (no perf.) - to
sleep - L.28B
spodziewa6 sir, i. - to expect - L.25B
spotka6 (sir), p.
spotyka6 (sir), i. to meet (each other) L. 28A

Iv

I

tutaj - here - L.27B
tydziefil m. - week - L.28A
tygrys, m. - tiger - L.28B

4=sprzedawca, m. - salesman -

L.25B
stacja obslugi - service
station - L.27A
Stanislaw - Stanislaus L.26A
st4d - from here, hence L.27A
stocznia, f. - shipyard L.27A
Szczecin, m. (town and seaport in northwestern
Poland) - L.28B
Szczytno, n. - (name of town
in Poland) - L.28A
szewc, m. - shoemaker L.25B
szkoda, f. - harm, damage,
mischief, too bad

li

7

MI

U

upiec, p. (piec, i.) - to
bake, to roast - L.25A
ustawia6, i. (ustawil, p.) to set, to erect, to
assemble - L.28A
utrzymywah, i. (utrzyma6, p.)
to maintain, to support,
to hold - L.27A
W

w czasie - during - L.27A
wejgC, p. (wchodziC, i.) to enter, to come in L.26A
wieczne pioro - fountain
pen - L.26A
wieczorem - in the evening -

szkoda (4. gen.)

szkoda (gospodarstwa) too bad (the farm) would
go to waste - L.25A
szkolny - school (as Wdj.) L.27A
szwajcarski - Swiss - L.25B

....

L.28B
wieprzowina, f. - pork L.25A
wignia, f. - cherry - L.25B
wi&niowy - cherry (as adj.)

I

S

gmigio, n. - propeller L.26B
gwieiy - fresh - L.25B

L.25B
wizyta, f. - to visit -

L.26B
Wiadek (Wiadyslaw) - (first
name) - L.26B
wiasny - own - L.26B

T

2

tablica, f. - blackboard L.26A
tak dui() - so much - L.25A
tege, m. - father-in-law
tegclowal f. - mother-in-law
tegciowie, m. pl. - parentsin-law - L27B
tiusty - greasy, fat --26A,
To nie szkodzi. - It doesn't
matter. - L.25B
.torebka, f. - bag - L.26B

.
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Wojciech - (first name) -

L.26B
Wojskowu Komenda Rejonowa Recruiting Main Station
(literally: Military
District Command) L.27A
wolowina, f. - beef - L.25A
wreszcie - finally, at last,
eventually - L.28B
wsch6d, m. - east
na wschod - to the eastL.28A

r-

,

Z

wst4piC, p. (wstepowaC, i.)
- to enter, to join to drop in - L.27A

irebak, m. - foal - L.25A
Z

Z

za - in - L.27A
za - too - L.26A
zabudowania, n. (pl.) - buildings,
premisses - L.26B
zachodni - western - L.27B
zajety - busy - L.28B
zamiast - instead - L.26A
zamkniety - closed - L.28B
zapalniczka, f. - lighter
L. 28B
Zareba - (family name) L.25A
za wszystko - for everything L.25A
zdrowy - healthy - L.27A
ze (+ gen.) - from - L.28B
zglosiE (sir) p.
zglaszaC (sic) i. - to
report, to apply - L.27A
ziarno, n. - grain - L.26B
Zielinski - (family name) L.26A
ziemia, f. - land, soil, earth,
ground - L.26B
Ziemie Zachodnie - Western
Territories - L.27B
zlamany - broken - L.27A
zloty - golden - L.28B
znaczyC, i. (no perf.) - to mean to znaczy - that means L. 25A
zoologiczny - zoological ogrod zoologiczny - zoo .
L.28B
zostae, p. (zostawat, i.) to remain, to stay, to
become - L.28A
zreszt4 - after all, for the
rest - L.27B
zwiedzi6, p. (zwiedzak, i.) to do sightseeing, to
visit (place only) L. 28A
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alowae, i. - to regret,
to pity, to be sorry
for, to feel sorry for L.25A
2ary - (town in western Poland) - L.27B
iebro, n. - rib - L.27A
ionaty - married (man only)
L.26B
iywoplot, m. - hedge, quickset - L.27B

'11 DEFENSE LANGUAGE INSTITUTE

BASIC COURSE

TEXT VOLUME

VOLUME III
LESSONS 29-36

7

"

4

4

OF
-

=rm._

"-

!

t

POLISH
Basic Course

0.

Text Volume
Volume III

Lessons 29 - 36
a

1,,,

December 1964

1-

w

DEFENSE LANGUAGE INSTITUTE

1

,

PREFACE

The Polish Course, consisting of 176 lessons in
15 volumes, is one of the Defense Language Institute's
Basic Course Series. The material was developed at the
Defense Language Institute and approved for publication
by the Institute's Curriculum Development Board.
The course is designed to train native English language speakers to Level 3 proficiency in comprehension
and speaking and Level 3 proficiency in reading and
writing Polish. The texts are intended for classroom
use in the Defense Language Institute's intensive programs employing the audio-lingual methodology. Tapes
accompany the texts.

All inquiries concerning these materials, including
requests for authorization to reproduce, will be addressed
to the Director, Defense Language Institute, U.S. Naval
Station, Anacostia Annex, Washington, D. C. 20390.

C. W. CHANEY
Colonel, U.S. Army
Director

(

TABLE OF CONTENTS

8
17
19
25
26
37

LESSON 34
0000000000000000
Dialog
000000040,000000
Grammar Analysis 00000000
Vocabulary 00000000000000

108
111
112
122

LESSON 31
08800004110M4141411000
Dialog
.0................
Grammar Analysis .........
Vocabulary ...............

39

45
46
55

LESSON 35
................
Dialog
0006000020000008
s-s
........
Grammar Analysis
Vocabulary ..............

124
127
128
137

LESSON 32
000000600000000000
Dialog
Grammar Analysis
Vocabulary

......

57
63
65
74

LESSON 35A
00000800041141M410
Dialog
................
Str. Drill 006000000041000
Homework
000-241000000000

139
143
144
153

LESSON 33
000800000410M0000
Dialog ,,..................
Grammar Analysis
Vocabulary ...............

76
79
80
89

LESSON 36
................
................
Dialog
Grammar Analysis
Vocabulary .............

155
161
162
174

1
7

.......

LESSON 30 0
Dialog
..... 8008000040000
Grammar Analysis .........
Vocabulary

a

91
95
96
106

LESSON 33A
Dialog
Str. Drill
Homework

LESSON 29
Dialog
Grammar Analysis
Vocabulary

00.......
..............

a

a

aa

II

am
ra

a IN

INDEX of Situations and
Grammatical Problems in
Vol. III
p. 177

aa

VOCABULARY L. 29 - 36, p. 178
4

LESSON 29
Grammar Perception Drill

LOCATIVE SINGULAR

MASCULINE
FEMININE
NEUTER nouns
the last coilsonant of
which is:

0

JP'
not exp.

(except
feminine
nouns ending
in -w)

no

oil owe

1

(except

neuter
nouns ending$
in -um)

LOCATIVE SINGULAR (continued)

MASCULINE
NEUTER nouns
the last consonant of
which is:

expalatal

soft consonant
and ending in
-ie or, ..4.0

ti a

2

7

1

PREPOSITIONS
116.^li

IV

The locative case answers the questions:
(0) kim?
(0) czym?

-

gdzie?

-

where?

(speaking) about whom?
(speaking) about what?

Pert I
Instructor:

0 czym pan mOwi?
0 kim pan mOwi?

Suggested words:

gospodarstwo
krowa
kawa
row
lufa

chleb
osobn

urloa
zupa
lampa
maps.

sklep
3

Students:

Mend@ o gospodarstwie.
MOwie o krowie.

obraz
gaz

papieros
klasa
kielbasa
mipso
adres
las
cielpcina
rodzina
okno
karabin
ziarno
manna
telefon
O kim pan mdwi?

dziewczyna
*ona

M6wip o dziewczynie.

O czym pan m6mi?

brama

lawip o bramie

pudeako
biurko
wojsko
ciastko
indyk
zadatek
dziecko
bochenek chleba
ptak
sok
jajko
park
jablko

pociu
morg
groch
O kim pan mdmi?

szewc
ojciec
chZopiec
loZniers
kucharz

O czym pan mdmil

miesi4c
barszc z

prysznic
grosz
miejsce
4

hotel
mebel
nabdj
radio
pokdj
Poznah
rodzaj broni
dzieri

tydziei
powodzenie
koh
.0 kinr pan mdwil

goid
wtasciciel reetauracji

Part. IX.

Instructor:

Suggested words:

Przy-czym ten iotnieri *tot?
biurko

poem
wanna
koi
^Gdiie jest. Wkadek?

sklop
wanner: .

hoteL.
Poit6f
rdw
las,

Warszawa
trait&
Szczecin:

Mei siedsi kot?

pudeZko
biurko

mapa
lEtmt, on 'rail do dome?

urlop
godsina
'rniestsic

rok

Part III - Exceptions:
O kim ona

and?

pan
syn, paistwo Derbek

O czym ona mold?

dos
5

Oma mdwi o pant'.

ONE VACANT

ONE TAKEN

i
t

I

r

[

.

,

i
6

LESSON 29
Dialog (On the train.
wedding)

Going to daughter's

W pociftgu.

J.: Jaworski
C.: Chmielewski

Mr. Jaworski
Mr. Chmielewski

J.: Przepraszam pans, czy miejsea
przy oknie set wane?

Excuse me, sir, are the seats by
window vacant?

C.: Jedno miejsce jest wolne, a
drugie jest zajpte.

One seat is vacant, but the other one
is taken.

J.: Ktdre miejsce jest wolne?

Which seat is vacant?

CO: Tamto naprzeciwko.

That one on the opposite side.

J.: Czy moina wiedzied, gdzie pan
wysiada?

May I know where you're getting off?

C.: Owszem, wysiadam w Gdarisku, a
gdzie pan wysiada?

Certainly, I'm getting off in Wrisk,
and where are you getting off, sir?

J.: Ja wysiadam w Toruniu.

I'm getting off in Toruri.

C.: Czy pan tam stale mieszka?

Do you live there permanently? (Is
that your permanent residence?)

J.: Nie, jade tam, feby by6 na
ilubie

No, I'm going there to be at the
wedding of my daughter.

C.: Gdzie pan chef) zatrzymad sip
w Toruniu?

lheivdis you want to stay in Toruri?

J.: Myilp zatrzymet6 sip w hotelu,
bo w mieszkaniu cdrki jest tyl-

I'm thinking of staying in a hotel
because in my daughter's apartment
there is only one bed.

ko jedno bako.

tie

C.: Jak diugo pan ma zamiar byd w
Toruniu pc) weselu cdrki?

How long do you intend to be in Toruri
after the wedding (party) of your
daughter?

J.: Tylko jeden dzieri.
wr6ei6 do domu.

Only one day.
quickly.

Muszp szybko

7

I must return home

C.: Gdzie pan mieszka?

Where do you live?

J.: Viesskam wilarszawie, a wkatici-

C.:

vie na przedmieiciu Warizawy.

I live in Warsaw or actually in the
suburbs of Warsaw.

'az,y,-pati ma wZasny dom?

Do you have a house of your Own?

J.: Ni., wynajmuje ,miesskanie w
osiedlu dla urzodnik6w, bo pmw Ministerstwie Obrony Nay

rent an apartment in..a ;settle-

No,

ment for Civil Service employees,

because I work in the Defense- Depart-

.

ment..
ment..-

071rei

..

.2.

LISSON:1 *°:
r

Grammar AnAlyiris
1'

,,41swarwismaii,
a

-.
,

,;,

;

//01:-LOCAl'IVE (PREPOSITIONAL) CASE
,

)

..

- 2`..

eaSer,,is nevir used without. a'PrePOsitiOnithat is wht,,itAs-also-:-,ositional
case-).
:,.

va

:,,

..

.

;

..

°

. .,.

ve'yeiiii-Often`-'-:insirers
the queitiott-.
,.:

L

.

...,

,

,

.1 f+71,4..,...",

,,,,;It ,,,,,,,,,

-

where?

° ';'''."'°!:

., , ;..,
.

I`

,'

'

,

-

,.

%

gdai-

.-

,,s,f-

,..........
.,

,,,:,.

,

.7,

-_-

%

,.-,,-,1 -,..-.44,,,5-

.

..

.

'

,

*.

....
....,,

,

:,.4.-,..

....

,

t°,-;,.,..,,

=,-

'_'

-

, :-

.

.

--(`--;"I'..1.1'-

: .-,- ..;:;i;,.:.-, .:

.

.

.. .
7

,--:%.

7 4.'

. !''

:,

ii,`,4,7r- !..,-,:- 2 2- %,.:..,

-1(4.
-7

,

"

#S. mottitoirard' iromet
02440, whither? _- doluidt)
,-',:: 4

...,' `.
*

,_

°,

---.

. ,-',

V7:7'7

,

1-7

,..7-......

,.,,,,...,,,

'-',..

-.._._

.

_,',...----_ -..;;.-1,4_,

,

,..

t.,--

-

4.

--

it. its' W6companying adjective- Used:, after the Polish .prepogiitiOns
on top),(in, at), "2137
near),
(about),

na ."..=',.:_:.";,.:,'"._' - f-

-the locative case!.

.^

with the above prepositions the lOcwtive Gass

.
r

.

Aim?

pray

answers trier qUeetiOne4

kin?..

kim?

esynt?

csym?

,

-

respectively.

.being the locatives of kto

who

and co

- ;' what

Part II
a/ The locative ,singular of all nouns (regardless of their gender), the last

8

-

consonant of which is b, p, f, w (except feminine nouns ending in -w), s,
z, n and m (except neuter nouns in -um) not followed by i ends in -ie.
Feminine and neuter nouns drop their respective endings -a and -o.
e.g.:

Na chlebie jest kiabasa.
On jest na urlopie.
MOwip o lufie karabinu.
Po kawie on idzie do szkay.
Mowip o adresie Janke.
Matka gotuje da gazie.
On uczy sip o karabinie.
On siedzi zayi lampie.

(chleb)
(urlo2.)

(lufa)
(kawa)
Cadres)
(gaz
(karabin)

llama)

b/ The locative singular ending of all masculine and neuter nouns, the last
consonant of which is k,

ch,

g,

expalatal,

or soft,

is

-u.

e.g.:

'Radek siedzi
Vaadek stoi rz

biurku.
poruczniku Nowaku.

McSwimy o grochu.
Ona siedzi
pociEte.
Stojp zap.zy ojcu.

Stoj@ zzy toZnierzu.
Czytam o naboju.
Stojg
nauczycielu.
Siedzp na koniu.
MOwig
powodzeniu Marysi.

o

There are several exceptions:
have the ending -u.

(biurbso)

(porucznil Nowak)
groch
(pocits)
(ojciec)
expalatal
ftolnierz) expalatal
soft
rnab4)
(nauczyciel) soft
(kori)
soft
(powodzenie) soft

don, 121, Ami, and naristwo (Mr. and Mrs.)

Nouns which require the preposition na with the accusative case (instead
of do with the genitive) to express the idea of going to a place or an
event - require also na with the locative case in the meaning of at
a place or at an event (static location).
e.g.:

Jadp na wesele.
Jestem na weselu.

- I'm going to the wedding.
- I'm at the wedding.

Idp do sklepu.
Jestem w sklepie.

- I'm going to the store.
- I'm in the store.

but:

..7:r

Part III

The adverb naprzeciwko

requires the genitive case.

e.g.:

On siedzi naprzeciwko okna.

- He is sitting opposite the window.
9

LESSON 29
Structural.Drill
Instructor:
Gdzie zatrzymuje sip pocillg?

Students:

Suggested words:
Toruri

Pociqg zatrzymuje sip w
Toruniu.

Poznari
Gdarisk

Szczecin
Warszawa

0 czym mild pan Jaworski?

indyk
park
zegarek
sok
ptak

Pan Jaworski mowi o indyku.

immjsko

dziecko
jabflo

pudako
biurko
ciastko

pociqg
m6rg ziemi
osiedle
mieszkanie

koi
pok6j
nab6j
hotel
mebel

grosz
barszcz

obimz
papieros
chleb
karabin
pies
telefon
gospodarstwo
okno
mipso
mapa
lamps.

kiabasa

10

A

1

wanna
kawa
0 kim mowiq patistwo Bednarscy?

porucznik Walczak

Pailstwo Bednarscy

m6wiq o poruczniku
Walczaku.

tanierz
kucharz
kapral
ojciec
chZoplec
szewc
krawiec
nauczyciel
gotiC

vtaticiciel domu

Gdzie jest pan Bednarski?

ilub

Pan Bednarski jest
na ilubie.

wesele
urlop
Gdzie jest pani Bednarska?

sklep

Pani Bednarska
jest w sklepie.

wanna
las
hotel
pokoj

Gdzie siedzi kot?

biurko

Kot siedzi na biurku.

pudako
okno
mapa

Kiedy pan sip ziaosi do kapitana?

urlop

Zgoszg sig do kapitana po urlopie.

godzina
kawa
wesele
miesiqc
rok

Przy czym pan stoi?

okno
biurko
pociqg
pudebco
sklep
obraz
telefon
mapa
lampa

11

St0,113 pray _oknie.

LESSON 29
Translation
English - Polish
1. I have many English books.
2. Janek would like to join the armed forces.
3. Mr. Dlugosz knows this serviceman very well.

4. Bolek will report tomorrow to the recruiting area headquarters.
5. This railroad clerk does not have a fountain pen.

6. Mr. Tyszka is selling his hotel and buying Mr. Jaworskits restaurant.

7. I see

that you (0.) have a very pretty sister.

8. Basia knows a good doctor.

He receives (his) patients at four.

1

Translation
Polish - English
On jedzie do Gdariska, ieby odriedzi6

Dzie Bolek Jaworski idzie na urlop.
rodzic6w.

Teraz on idzie do skiepu, bo ma zanier kupi6 kilka rzeczy dla matki.

Chce on kupi6 takie angielski krawat dla brata.
Warszawy.

Bolek mieszka na przedmieiciu

On wynajmuje mieszkanie od przyjaciela, kt6ry pracuje u szewca.

Dzie jeszcze on musi ie6 na dlub kolegi, Janka Cichockiego.

Janek mieszka
we

blisko Bolka.

Na stacjp Bolek musi jecha6 przez miasto.

Stacja jest daleko

od mieszkania Bolka, wipe Bolek telefonuje do brata, ieby prosi6 o samoch6d.
Marysia Kowalska, ktora zna i lubi ro-

Na stacjp on musi jechad p61 godziny.

Bolek bardzo cieszy sip z tego.

dzic& Bolka, takte jedzie do Gdadska.

Questions.

1. Kiedy Bolek Jaworski idzie na urlop?
2. Dokqd on jedzie?

(Gdarisk)

3. Po co on tam jedzie?

(visit parents)

12

(today)

4. Dokqd on teraz idzie?

(sklep)

5. Dla kogo on ma zamiar kupid kilka rzeczy?
6. Jaki krawat on chce kupi6 dla brata?
7. Gdzie mieszka Bolek?

(matka)

(English)

(przedmieOcie Warszawy)

8. Czy Bolek ma w]asny dom na przedmieSciu Warszawy?
9. Od kogo on wynajmuje mieszkanie?
10. U kogo pracuje przyjaciel Bolka?
11. Na czyj elub musi led Bolek?
12. Blisko kogo mieszka Bolek?

(nie)

(przyjaciel)
(szewc)

(kolega)
(Janek)

(far from Bolek's apartment)

13. Gdzie jest stacja?

14. Kogo Bolek prosi o samochdd?

(brat)

(1/2 hr.)

15. Jak dlugo musi Bolek jechad na stacje
16. Kogo zna i lubi Marysia Kowalska?

(rodzice - Bolek)

(that Mary is going to Gdansk)

17. Z czego cieszy sib Bolek?

LESSON 29
Oral - Aural Drill
Part I
1. Gdzie set panowie Jaworski i Chmielewski?

2. Kto pyta o miejsca przy oknie?

(Jaworski)

3. Czy miejsca prey oknie set wane?

(one yes, one no)

4. Ile miejsc przy oknie jest wolnyeh?
5. Gdzie wysiada pan Chmielewski?

(in the train)

(1, 2, 5, 3)

(Gdansk, Warszawa, Krakow)

6. Czy pan Chmielewski wysiada w Szczecinie?

(Gdarisk, Szczecin, LOW

fi

7. Gdzie wysiada pan Jaworski?
8. Kto wysiada w Toruniu?

(Torus, PoznaA, KrakOw)

(Jaworski)

9. Czy pan Chmielewski mieszka w Toruniu?
.

13

(no)

.10. Dlaczego pan Jaworski jedzie do Torunia?

(wedding)

11. Na czyj elub jedzie pan JaworSki do Torunia?

12. Na czyim ilubie chcebyd pan Jaworski?

(cOrka, siostra, syn, kolega)

13. Gdzie zatrzyma sip pan Jaworski w Toruniu?
14. Kto zatrzyia sip w Toruniu w hotelu?

(carka, brat, przyjaciel)

(hotel, przyjaciel, dom Ko=
walskich)

(Jaworski)

15. Ile jest Zdtek w mieszkaniu cOrki pana Jaworskiego?

(1, 3, 2)

16. Jak dZugo pan Jaworski ma zamiar byd w Toruniu po weselu cOrki? (short time,
long time)
17. Ile dni pan Jgworski chce byd w Toruniu pc, weselu?
(1, 3, 4, 5 dni)
18. Kto chef, byd w Toruniu po weselu arki tylko jeden dzieh?
19. Dlaczego pan Jaworski ma zamiar byd
corki? (must return home quickly)

Toruniu tylko jeden dzieh po hlubie

20. Dokgd musi wrocid szybko pan Jaworski?
21. Gdzie mieszka pan Jaworski?

(dom, rodzice, siostra)

(marszawa, Toruh)

22. W jakim mused.. mieszka pan Jaworski?

tWarszawa, Krakow, Odalisk)

23. Na przedmieliciu jakiego miasta mieszka pan Jaworski?

24. Czy pan Jaworski ma wlasny dom?
25. Co wynajmuje pan Jaworski?

(apartment, house)

(for Civil Service employees)

(Ministerstwo Obrony Narodowej, Wojskowa Komenda
Rejonowa)

28. lt jakim ministerstwie pracuje pan Jaworski?

.

(Warszawa, Szczecin,
Poznari, Krak6w)

(nie)

26. V jakim osiedlu on winajmujemieszkanie?
27. Gdzie pracuje pan Jaworski?

(Jaworski)

(Ministerstim Obrony Narodowej)

Part* II

1. Czy jest wolne miejsce blisko pana?
2. Gdzie pan mieszka?
3. Czy pan mieszka w hotelu?

4. Czy pan ma w2asny dam w Monterey?
5. Gdzie siedzet uczniowie?

(klasa)

(wymienid nazwisko students niepytanego)

(przy - okno)

6. Gdzie stoi krzesko?

(przy - obraz)

7. Gdzie stoi lampa?

8. Co pan maw biurku?

(papier, pi6ra, ok6wki)
(ksi4tki)

9. Czego nie byko na mapie?

(o - uczeri)

10. 0 kim mend nauczyciel?
11. 0 kim pan mciwi?

(0 - dziecko)

miesi4c)

12. Kiedy pan wyjeidta z Monterey?

(po

13. Kiedy pan wyjeidta z Monterey?

(po - urlop)

(w - sklep)

14. Gdzie jest pan Jaworski?

(toknierz)

15. 0 kim mhal ten oficer?

16. 0 kim mowiet paristwv Jaworscy?

domu)

17. 0 kim pan mdwi?
18. Gdzie pan mieszka?

(kucharz)

(w - Poznari)

Krak6w)

19. Gdzie mieszkaj4 paristwo Adamscy?

20. Przy czym pan siedzi?

(biurko, okno)

21. Przy czym stoi uczeri?

(maps)

22. Gdzie jest pariskie pic5ro?

23. Gdzie 84 oficerowie?

(1,

24. Gdzie pracuje pariski syn?

(na - biurko)

- poci4g)
(na - gospodarstwo)

25. Gdzie 84 dzieci paristwa Kowalskich?

26. Czy pan teraz jest w poci4gu?
27. Gdzie pan teraz jest?
28. Czy pan siedzi przy oknie?
29. Czy ojciec pans ma wiasny dom?
30. Czy Monterey ma ladne przedmieicia?
31. Czy jest poci4g z Monterey do Salinas?

15

(na gorze - upstairs)

LEdSON 29
Homework
Part I

Translate into Polish:
1. Mr. Adamski doesn't want to buy an old house.
2. Mrs. Adamski doesn't have a married daughter.

3. Bolek intends to buy a fountain pew
4. Mr. Dqbek is looking for good books.
5. I don't have good friends, but Mr. Kowalski has.
6. Now I'm going to an old church.
7. I would like to be near my school pale.

Parma, t II

This part is not to be done if tape recorders are available to the students.
Rewrite the following sentences filling in the blanks:
1. Pan T!irski nie lubi star

samochod
(plural)

kaw ...

2. Czy pan chce napid sip gorse ...
3. Pan Pawlak szuka dobr ...

.r.

prac ...
(singular)

4. Pani Kowalska cieszy sip z Zadn ...

,

,

.

mieszkan ...
kopert ...

5. Pani Pawlak potrzebuje zielon ...

(plural)

6. Pani Dqbek szuka z1ot

7. Bolek spodziewa sip now

zegark
(singular)
piaek.

Part III
This part is to be done if tape recorder is available to the students.
Record on tape the story of Dialog 28

16
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LESSON 29
Vocabulary
brama, f.

- gate

Gdansk, m.

- Gdansk, city in northern Poland

Gdariska, gen. S.
(pl. not used)

I
I

hotel, m.
hotelu, gen. s.

- hotel

mie6 zamiar

- to intend, to plan

ministerstwo, n.

- Department of the Governmental
administration

mygled, i.
myelp
myeli

- to think
I think
he (she, it) thinks

na (.1 loc.)

- at, on, in

naprzecifto

opp2site

narodowy, narodowa, narodowe

- national

o (* loc.)

-

obrona, f.

- defense

osiedle, n.

- settloment

loc)

po

r.

(sea-port)

(speaking, thinking) about (something or somebody)

- after, on

przedmieticie, n.

- suburb

przedmieg6, gen. pl.
przepraszad, i.
przepraszam
przeprasza

- to excuse oneself, to beg pardon,
to apologize

przy (t loc.)

- by, at

stale

- permanently, constantly

szybko

- quickly, fast

glub, m.
glubu, gen. s.

- wedding ceremony

17

m.

- Torun, city in northern Poland

urzpdnik, m.
urzpdnicy, nom. pl.

- Civil Service employee, white collar
worker, clerk

w (4 loc.)

- in, at

wesele, n.

- wedding party, wedding reception

wZasny, vaasna, vaasne

- own

whaciwie

- actually, strictly speaking

wolny, wolna, wolny

- vacant, free

wrticid, p.

- to return, to be back
I will return
he (she, it) will return

woe,
wroci
wynajmowa6, i.
wynajmujp
wynajmuje

- to rentv to hire (objects only)
I rent
he (she, it) rents

wysiadad, i.
wysiadam
wysiada

- to get off, to step out, to alight
I get off
he (she, it) gets off

zajqty, zajpta, zajpte

- taken, occupied, busy

zamiar, m.
zamiaru, gen. s.

- intention

zatrzyma6 sip, p.
zatrzymam sip
zatrzyma sip

- to stay, to stop
I will stay
he (she, it) will stay

teby

© in order to, that
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LESSON 30
Grammar Perception Drill

LOCATIVE SINGULAR
Part I
All

masculine
feminine
neuter
nouns the last
consonant of
which is:

///'.....

a a

take
61101110

in the locative singular
-ole)

Instructor:

Suggested words:

Students:

sufit

lawig o suficie.

0 czym pan mold?

uniwersytet
piechota
minuta'
miasto
herbata
granat
wizyta
komunikat
wzrost tego chZopca

kot
kogut

gazeta
krawat
but

zeszyt
bagnet
list
kotlet
funt

0 kim pan mowi?

brat

siertant
pacjent

0 czym

kobieta

kokia

an mciwi?

myd10

4

masZo
dziaZo

sta
emigZo
krzesZo

M6wip o bracie.

skrzyno
.stzkola

19

Mowip o koeciele.

Part

II
All
eminine nouns
the last
consonant of
which is:

111111

1111111
.1111

.M=0 MO. OREM

Om= awM.

n the loc.

iMP

=1

i gular

Instructor:

Suggested words:

Students:

O czym oni

kaczka

Oni mówi4 o kaczce.

marynarka
czapka
manierka
furaterka

paczka
iyletka
mtika

torebka
ksigika
fajka
butelka
mucha

lornetka,

maska
pilka

O kim ona mowi?

kucharka

matka
corks
kelnerka

LI

MONNE, MOM.= Imi =mime 41011111, -

WNW

Ona mOvi o kucharce.

maszynistka
babka
sekretarka

O czrn my mdwimy?

podloga

MOwimy o pod/odze.

O kim my mcivimy?

kolega

Meiwimy o koledze,

20

Ad actives
Nom. Sing.

Masculine form

Locative
Masculine

Feminine

Masculine

Feminine

Neuter

Part III
Instructor:

0 jakim (etOrym) stole
m6wimy?

Suggested words:

duty
bialy
Zadny
maZy
jasny
biurowy
ciemny

exam,
inny
nowy
szkolny
nieduiy
start'

zielony
czerwony
zkamany
zepsuty

moony
ten
nasz
niski
wysoki
kratki

augi
brzydki
niebieski
patiski

21

Students:
M6wisty o duty'
stole

m6j
drugi

11-

mowitt?

Use the suggested
words listed above

Oni mOwiq o duiej lampie.

0 jakim (kt6rym) biurku on
memi?

Use the suggested
words listed above

On m6wi o duiym
biurku.

Suggested words:

Students:

0 jakiej (kt6rej) lampie oni

Part IV
Instructor:

Gdzie stoi st6I?

pok6j

Still stoi na

drodku pokoju.
(gen.)

klasa
sklep
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LESSON 30
Dialog (Describing a room and its
furniture)
K.: Kawecki
G.: Grocholski

Mr. Kawecki
Mr. Grocholski

K.: Co pan widzi na tym obrazku?

What do you see in this picture?

G.: Na tym obrazku widzg duly pok6j, w ktOrym jest dui() rednych mebli.

In this picture I see a large room,
in which there are many different
pieces of furniture.

K.: Co stoi na orodku pokoju?

What is there (standing) in the middle
of the room?

G.: Na grodku pokoju stoi duly
okritey sta, a przy stole
czerwona kanapa.

In the middle of the room there is a
large round table (standing), and near.
the table there is a red couch.

K.: Co legy na stole?

What is lying on the table?

G.: Na stole lei): gazeta, a na gazecie stoi szklanka.

On the table there is a newspaper (lying),
and on the newspaper there is a glass
(standing).

Ke: Co jest w tej szklance?

What is in that glass?

G.: W tej szklance jest piwo.

In that glass there's (some) beer.

K.: Co stoi przy tej czerwonej
kanapie?

What is there (standing) near that red
couch?

G.: Tam stoi fotel, a przy fotelu

There's an armchair (standing) there, and
there's a wardrobe near the armchair.

szafa.

K.: Z czego jest to szafa?

Of what is that wardrobe (made)?

G.: Ta szafa jest z drzewa.
Czy pan widzi kota?

That wardrobe is (made) of wood.
Do you see the cat?

K.: Tak, on siedzi na zielonej
poduszce w rogu kanapy.

Yes, he (it) is sitting on the green
pillow in the corner of the couch.
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G.: Co lety na podkodze?

What is there (lying) on the floor?

K.: Na podlodze leiy duty, taty

On the floor there's (lying) a large,
yellow rug.

dywan.

G.: Jakie inne rzeczy pan widzi w
tym pokoju?

What other objects (things) do you
see in that room?

K.: Na lewo od sto/u, na 6cianie,
jest pOlka. Na p6kce stoi wazon

To the left of the table, on the
wall, there is a shelf. On the shelf
there's a flower vase.

na kiriaty;

G.: Czy jest w tym pokoju kominek?

Is there a fireplace in that room?

K.: Nie, kominka nie ma, ale na prawo ad drzwi jest piec.

No, there's no fireplace, but to the
right of the door there's a stove.

LESSON 30
Grammar Analysis

1.
The locative singular of all feminine nouns, the last consonant of
which is k ends in -ce,

e.g.:
Myelp teraz o matte
0/6wek lely na ksietice

(matka, f.)
(ksigika, f.)

The locative singular of all feminine nouns, the last consonant of
bi
which is so ends in -dze,
e.g.:

Pies leiy na podkodze

(podloga, f.)

The locative singular of all feminine nouns, the last consonant of
c/
which is ch ends in -sze,
e.g.:

Mowip o musze

(mucha, f.)

a/

The locative singular of all nouns (regardless of their gender),
the last consonant of which is 1 ends in -le,

2

e.g.:
Ksittika jest na stole.

Janek jest w szkqe.
Basis siedzi na krze6le.

(st61, m.)
(szkola, f.)
(krzes/o, n.)

(-6/ changes into -01-)
(-91 changes into -0.-)

The locative singular of all nouns (regardless of their gender),
ei
last consonant of which is t ends in -cie,

the

e.g.:
Pre,. 111

(kot, m.)
Pies siedzi przy
(kobieta, f.)
On mows o kobiecie.
W mieicie jest duty park. (miasto, n)

le a

air

Note:

Nouns ending in -iasto end in -ieecie in the locative singular.

2.

a/

The locative singular ending of adjectives qualifying masculine and
when the nominative singular masculine form ends in
neuter nouns is
it is -im when the nominative singular masculine form ends in -i,
-z;
e.g.:

Na dui
Na dug

(stoke m.)
(biurko, n.)

stole lety ksiaika.
biurku lety ksigtka.

(dull, duia, duke)
aa

MOwit o niskim stole.
MOwie o niskim biurku.
(niski, niska, niskie)

The locative singular ending of adjectives qualifying feminine nouns
it is
is -2i when the nominative singular masculine form ends in -i;
-10 when the nominative singular masculine form ends in -i.

13,/

Polish pronouns and ordinal numerals are declined roughly in the same
c/
manner as adjectives. The locative singular of the pronouns:
*I a

ten,

ta,

aa

czyj,
jaki,
m6j,
nasz,

czyja, czyje
jaka, jakie
moja, moje
naszi, nasze

r

to
kt6ry, kt6ra, kt6re

is

tym,

tej,
kt6rym, kt6rej,
czyim,
czyjej,
jakim, jakiej,
moim,
mojej,
naszym, naszej,

tym
kt6rym
czyim
jakim
moim
naszym

and the numeral:

drugim, drugiejo drugim

drugi, druga, drugie
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3.

The expression
the genitive case,

na drodku

-

in the center, in the middle, requires

e.g.:

- In the center of the room.

Na erodku pokoju.

LESSON 30
Structural Drill

(Use suggested words whenever applicable)
Instructor:

Suggested words:

szkola
krzeslo
mash,
mydio

kot
kogut
k rawat

zeszyt
list
urriwersytet

milka

komunikat
kwiat

torebka
fajka
butelka
szklanka
poduszka

kaczka
marynarka
pilka
paczka
tyletka

dywan
wazon
kanapa
dciana
szafa
6Tzewo

herbata
wizyta
gazeta
piechota

0 kim mows (mydli)
pan Xowalski?

rig
kominek
piec

28*

'se edid

Pan Kowalski mowl
(myeli) o bracie.

brat

kobieta
matka
babka
maszynistka

la

Pan Kowalski m6wi
(myeli) o suficie.

sufit

I4 0 czym m6wi (mysili)
pan Kowalski?

Students:

kucharka
cOrka
sekretarka

0 czym mowiel (nyelq)
iolnierze?

baguet

kotlet
krawat
uniwersytet
komunikat

koicielk

szkoka
dzialo
6migko
skrzydko
krzesko

herbata
piechota
gazeta

rit

2o/nierze mowiel
(nysilq) o bagnecie,

fajka
butelka
szklanka

marynarka
czapka
manierka
furaterka
lornetka
maska
iyletka

kanapa
eciana
szafa
drzewo
kominek
piec

still

kucharka

0 kim m6wiq (myelq)
iolnierze?

toknierze mciwitt

(gyelq) o kucharce.

matka Kowalskiego
cdrka sierianta
maszynistka
babka porucznika
sekretarka
sieriant
kobieta

ma

Przy czym stoi
pani Kowalska?

uniwersytet
kanapa
eciana
szafa
drzewo

kwiat
4t

still

Acoeci&
szko]a
dziako
krzesto

fbtel
kominek
piec

pacjent

Przy kim stoi
pani Kowalska?

Pani Kowalska stoi
przy pacjencie.

matka
cOrka

brat
kobieta
siertant

ma'szynistka

babka
sekretarka

kucharka
0 kim (0 czym) pamigtajet
paristwo Cichoccy?

Pani Kowalska stoi
przy uniwersytecie,

kot

Paristwo Clehoccy pa-

migtajq o kocie.
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list
komunikat
kwiat

pi]ka
paczka
torebka

sieriant
pacjent
brat
kobieta

kucharka
matka
c6rka
maszynistka
babka
sekretarka

herbata
wizyta
gazeta
szkoZa
masZo
lornetka

dywan
wazon
kanapa
fotel
piec

Siedzp na dywanie.

dywan

II. Na czym pan siedzi?

kanapa
drzewo

poduszka

dzicao

gazeta

poaoga

sta
fotel.

sta

Na czym lety to ksiqtka?

krzesZo
fotel
kominek

kanapa
paczka
podZoga
gazeta
III. 0 jakim dywanie panowie

Ta ksiqika lety
na stole.

M6wimy (myelimy)
o dutym dywanie.

duty dywan

mciwiq (mraal)?

jasny dywan,
bialy dam
Zadny sufit,
maky kot,
duty kogut,
czarny krawat,
czerwony zeszyt,
stary bagnet,
ten list,
dobry kotlet,
moony et61
niski piec
niebieska kanapa
wysoka szafa,
zielona szklanka
brzydka poduszka
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podloga
eciana
drzewo

myao
emiglo
krzesZo
fotel
kominek

oUvek
szkaa

koicia

0 czym musi pan pamipta6?

angielska ksittika

Muszp pamipta6 o angielskiej ksittice.

nowe dzialo
stary
mazy kot
dobry kotlet
gorttca herbata

mocna kawa

aamano krzeslo
miejska-szkota
polowa lornetka
ten list
rasowy kogut
szwajcarski zegarek
wiiniowe drzewo
&Ivied') ciastko

nowy krawat
cipikie dzialo
zepsuty karabin
0 kim musi pan pamipta6?

dobry klient

Muszp pamipta6 o dobrym
kliencie.
bogaty w2c6ciciel sklepu
ladna sekrelarka
dobra maszynistka
stara kucharka
male_ corka

mlody ianierz
ladny

c: ;lopiec

OW a

IV. Na 6rodku czego stoi krzesao?

pok6j

Krzeslo stoi na 6rodku
pokoju.

klasa
poczekalnia
kuchnia
biuro
ogr6d
sklep
dywan
podZoga
Gdzie siedzi pani Grocholska?

pok6j

(Use above listed words)
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Pani Grocholska siedzi
na 6rodku pokoju.

LESSON 30
Translation
English - Polish
1. I see that Mr. Kowalski does not buy this big yellow armchair.

2. Mr. Cichocki's employee (clerk) has a young and pretty daughter but he
doesn't have sons.

3. Do you (f., formal) remember this fat farmer?

4.

I don't see your old colleague here today.

5. No, I don't have Mrs. Walczak's round table.

6. What is the color

of Mary's new carpet?

7. I don't want to take your (m., form.)

mother's pretty flowers from the

garden.

8. This student has books, but he has no paper and no pencils.

Translation
Polish - English
Zofia Woiniak jedzie do matki i do brats do Torunia.
Zofii mieszkajet jut dlugo w Toruniu.

jest stara i jut nie pracuje.

Matka i brat

Pani Woiniak, matka Zofii i Wadyslawa,

Ona ma male mieszkanie blisko kosiciola.

Wladyslaw Woiniak, brat Zofii, pracuje w hotelu i mieszka w osiedlu dia
urzpdnikOw.

On ma maly pokOj.

tate& kanapy i jasny dywan.

W pokoju on ma Milt°, okruly eta, krzes/o,

Blisko kanapy stoi polka.

To osiedle jest na

przedmieiciu blisko stacji.
Zofia chce by6 u matki tylko jeden dzieri.

chce by u brata.

Przez drugi dzieri urlopu

Po urlopie Zofia musi wraca6 do Warszawy do pracy.

Teraz widzimy Zofip w pocittgu.

Ona ma minjsce przy oknie.

widzi ona miasta, osiedla, dute koecio/y, gospodarstwa i ogrody.
fii ma by6 w Toruniu o godzinie czwartej.
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Przez okno
Pociag Zo-

Questions
1. Do kogo jedzie Zofia?
2. Dok4d jedzie Zofia?

(mstka, brat)
(Torun)

3. Gdzie mioszkaj4 matka i brat Zofii ftiniak?

(Torug)

4. Jaka jest matka Zofii f liadyslawa?

(stary)

5. Gdzie jest mieszkanie pani Woiniak?

(near the church)

6. Gdzie pracuje brat Zofii?

(hotel)

7. Co ma Wkadyslaw w osiedlu dla urzpdnik6w?

(bed, table, chair)

8. Jakie meble ma Madyslaw w pokoju?
9. Blisko czego jest to osiedle?

(small room)

(stacja)

10. Ile dni Zofia chef) by6 u matki?

(i)

11. U kogo ona chce by6 przez drugi dzieA urlopu?
12. Kiedy Zofia musi wraca6 do pracy?
13. Gdzie widzimy Zofip teraz?
14. Przy czym ona ma miejsce?

(brat)

(after leave)

(poci4g)
(okno)

15. Przez co ona widzi miasta?

(okno)

16. Jakie koicioay ona widzi przez okno?

(duly)

17. 0 ktOrej pociag Zofii ma by6 w Toruniu?

(4)

LESSON 30
Oral v Aural Drill
Part I

1. Co widzi na tym obrazku pan Grocholski?
2. Kto widzi duly pok6j na tym obrazku?
3. Jaki pok6j widzi pan Grocholski?.

4. Czego jest dub w tym pokoju?

(big room, small room, nice room)
(Qrocholski)

(big, dark, long, furnished)

(mebel, stag krzesto, obraz)

33

P;

5. Jakich mebli jest duio w tym pokoju?
6. Co stoi na grodku pokoju?

7. Gdzie stoi okrqey sta?
8. Co stoi przy stole?

(round table, small chair, green couch)
(in the middle of the room)

(couch, lamp, armchair)

9. Gdzie stoi kanapa?

(by the table, cupboard, stove)

10. Jaka kanapa stoi przy stole?

11. Co leiy na stole?

(red, green, yellow, new)

(newspaper, notebook, book)

12. Gdzie leiy gazeta?

(stol, krzeslo, kanapa, szafa)

13. Co stoi na gazecie?

(glass, bottle)

14. Gdzie stoi szklanka?

(gazeta, zeszyt, ksiqika)

(gazeta, sta, krzesko)

15. Na czym stoi szklanka?

16. Co jest w szklance?
17. Gdzie jest piwo?

(beer, cherry juice, tea, coffee)
(szklanka, butelka)
(armchair, chair, cupboard)

18. Co stoi przy czerwonej kanapie?
19. Gdzie stoi fotel?

(przy: czerwona kanapa, biala szafa, lamps)
(cupboard, chair, lamp, table)

20. Co stoi przy fotelu?
21. Gdzie stoi szafa?

(przy: fotel, sta, kanapa)
(drzewo)

22. Z czego jest to szafa?
23. Co jest z drzewa?

(wardrobe, chair, table, floor)

(zielona poduszka, czerwona kanapa, inty sta)

24. Na czym siedzi kot?

25. Na jakiej poduszce siedzi kot?
26. Co siedzi w rogu kanapy?

(cat, dog)

(podloga)

29. Jaki dywan leiy na podlodze?
30. Gdzie w tym pokoju jest polka?

31. Co jest na

(zielona, czerwona, bia/a)

(yellow rug, dark rug)

27. Co leiy na podlodze?
28. Gdzie leiy dywan?

(roiny, ladny, nowy, jasny)

ecianie?

(yellow, red, blue)

(on the wall, by the table)

(shelf)
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32. Co jest na pace?

(vase, bottle glass)

33. Gdzie stoi wazon na kwiaty?

(polka, sta)

34. Czy jest w tym pokoju kominek?
35. Gdzie jest piec?

(no)

(to the right of the door)

36. Co jest na prawo od drzwi?

(stove, armchair)

Part II

1. Co stoi na erodku paAskiego pokoju?
2. Gdzie stoi paAskie /Otko?

rogu pokoju)

3. Jaki sta jest w paAskim pokoju?
4. Czy pan czyta teraz gazetp?
5. Gdzie lety teraz gazeta?

(sta)

(duty, okretgly)

(nie)

(ha biurkg)

6. Czy pan ma czerwong kanapp?

7. Gdzie stoi kanapa w paAskim pokoju?
8. Czy pan ma szafp w mieszkaniu?

(na irodku)

(tak, nie)

9. Ile foteli pan ma w pokoju?

10. Ile krzesel pan ma w mieszkaniu?
Ir4

11. Czy pan ma kota, czy psa?

(kot, pies, ani kot, ani pies)

12. Co lety w paAskin pokoju na pod/odze?
13. Jaki dywan pan ma?
14. Jaki koler pan lubi?

(dywan)

(czerwony)
(zielony)

15. Jakiego koloru pan nie lubi?

(czarny)

16. Jakie meble pan ma w mieszkaniu?
17. Ile szklanek ma paAska Iona?

(1, 3, 5, 9, 15, 30, 50)

18. Czy pan ma pakp w pokoju?

19. Ile paek pan ma?

(1, 2, 5)

20. Gdzie pan ma ksietiki w pokoju?

(na pace)
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21. Ile ksigiek pan ma?

(2, 3, 5, 7)

22. Czy w patiskim pokoju jest wazon na kwiaty?

23. Czy pan lubi kwiaty?

(tak* nie)

24. Czy ma pan kominek w doau?
25. Gdzie jest koainek w pariskim dome?

LESSON 30
Homework
Part I
Translate into Polish:

1. I am looking for a good salesman.
2. I have a. pretty thing here.

3. Mach student is sick?
4. which professor are you looking for?
5. which book are you looking for?
6. Whom do you know here?
7. that do you need now?
S. whose books are here?

Part II
lThis Fart is not to be done if tape recorders are available to the students)

Rewrite the following sentences filling in the blanks:
1. U kog
2. Czeg

pan pracuje?
boi sip Janet?

ksigiek pan szuka?
3. Czy
(rbose)

4. nor

gazet, pan czyta?
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5. Jak

ksiqtek pan potrzebuje?

6. Id@ na stacjp po cork

Part III
This part is to be done if tape recorder is available to the student.
Record answers to Questions 1 to 15

Oral Drill, Lesson 29.

LESSON 30
Vocabulary
drzswo, n.

drzwi

- wood, tree
- doors

dywan, m.
dywanu

- rug, carpet

fotel, m.

- armchair

fotela/foteluggen. s.

at

s.

kanapa, f.

- couch, sofa

kominek, m.
kominka, gen. s.

- fireplace

kwiat, m.
kwiatu, gen. s.

- flower

levy, lewa, love

- left (as adj.)

leted, i.
lei,
lety

- to lie
I lie
he (she, it) lies

mucha, f.

- fly

na lewo

- to the left, on the left hand side

na prawo

- to the right, on the right hand side

na erodku

- in the middle, in the center

obrazek, m.
obrazka, gen. s.

- small picture

od (4 gen.).

- of

okraey, okretea, okrelgle

- round (as adj.)
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piec, m.
pieca, gen. s.

- stove, heater, furnace

piwo, n.

- beer

poduszka, f.

- pillow, cushion

polka, f.

- shelf, rack

prawy, prawa, prawe

- right (as adj.)
11C,-.

rOg, m.
rogu, gen. s.

- corner, horn (antler's)

rOiny, rOina, rOine

- different, various

szafa, f.

- wardrobe, cupboard

szklanka, f.

- (drinking) glass

Eiciana, f.

- wall

Eirodek, m.

- middle, center

grodka, gen. S.
Lrodki, nom. pl.

- means

wazon, m.
wazonu, gen. s.

- vase

z (t gen.)

- made of

ialty, gata, tate

- yellow

l

LESSON 31

Grammar Perception Drill
a.

LOCATIVE SINGULAR

All
masculine
feminine
neuter nouns
the last
consonant of
which is:

OK ON
3

MIR

n the nominative singular

end

in:

Part I
ei/ Instructor:

0 czym pan mold?

Suggested words:

towar
deser
odra
biuro
papier
kolor
kura
pihro
wiecuir
numer domu
litr
metr
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Students:

o towarze.

b/

0 kim pan m6wi?

major
doktor
oficer
podoficer
profesor

On mows o majors..

0 czym my mowimy?

ogr6d
otiad
samochod
woda
komenda
prawda

M6wimy o ogrodzie

Part II
The locative plural ending of all nouns of all genders is -ach
Instructor:

0 kim mewimy?

Suggested words:
oficerowie
pacjenci
chlopcy
profesorowie

Students:

M6wimy o oficerach

1

40
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lanierze
majorowie
kupcy
goicie
synowie pans Kolankowskiego
bracia pana Cichockiego
sekretarki
maszynistki
kelnerki
kucharki
siostry pani Kolankowskiej
c6rki pana Tyszki
dzieci paristwa Walczak (dzieciach - irregul.)
rodzice Basi
0 czym m6wimy?

domy

stay
lampy
biurka
konie
krowy
wanny
towary
wakacje
ciastka
rzeki
miasta
mysz y

40

M6wimy o domach.

Ns IP

.

Part III

Adjectives, (and pronouns)

Locative plural of all genders

Instructor:

rM

Suggested words:

Students:

Przy ktOrych stolach
oni siedul?

duty

Oni siedzq przy
duiych stolach.

Przy jakich stolach
oni siedzq?

duiy

Oni siedzq przy
duiych stolach.

maly
czarny
ten
tamten
inny
stary
zielony
bialy
ladny
jasny
ciemny

non
nieduiy
nasz
mocny
niski
wysoki
krotki

augi
brzydki
niebieski
m6j
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Part IV
Require students to form questions for the following statements:
Suggested
words:

Instructor:

malych
Dzieci siedzet na bia/ych krzes/ach
zielonych
Dzieci
Dzieci
Dzieci
Dzieci
Dzieci

siedzet na
siedz, na
siedzet na
siedzq na
siedz4 na

tych krzes/ach
tamtych krzes/ach
moich krzes/s.ch
szkolnych krzesiach
naszych krzes/ach

jaki

ktOry
czyj

L

42x43

Students:

Na jakich krzeslach siedut
dzieci?
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LESSON 31

Dialog (Inquiring about the address of
DLI student)
D.: Drozd
B.: Bober (Instruktor)

'
I

rst

D.: Gdzie mieszkajq studenci
vim) Instytutu Jpzykoisl

Where do the students of the Defense
Language Institute live?

B.: Dlaczego pan sip o to pyta?

Why do you ask about it?

D.: tam znajomego, ktory sip uczy w
tej szkoly i chcianym go odwiedzie.

I have a friend who is studying at
this school and I would like to visit
him.

B.: Jakiego jpzyka on sip uczy?

Which language is he learning?

D.: On sip uczy jpzyka polskiego.
Czy wszyscy studenci mieszkajq
w koszarach?

He is learning the Polish language.
Do all the students live in the
barracks?

B.: Nie, nie wszyscy. Szeregowcy
mieszkajq w koszarach, a oficerowie i podoficerowie przerainie na

No, not all (of them). Privates live
in the barracks, and officers and noncommissioned officers in most cases
live in town.

D.: Gdzie mogp sip dowiedzied o adresie pulkownika Kubickiego?

Where can I inquire about the address
of Colonel Kubicki?

B.: Czy on jest lonaty?

Is he married?

D.: Tak on ma ion, i dzieci.

Yes, he has a wife and children.

B.: Jegeli on ma rodzinp, to on na
pewno mieszka na mieecie albo ma
kwaterp w osiedlu dla oficer6w.

If he has a family, he certainly lives
in town, or he has his quarters in the
settlement for officers.

D.: Czy to osiedle jest daleko stqd?

Is that settlement far from here?

B.: Tak, dosy6 daleko. Proszp jednak
najpierw dowiedzied sip o adresie
w biurze kwaterunkowym.

Yes, quite far. First, however,please
inquire about the address in the
billeting office.

D.: Czy to biuro znajduje sip na torenie szkoly?

Is that office located on the school
grounds?

B.: Tak. Biuro kwaterunkowe jest w rejonie dowodztwa szkoly.

Yes. The billeting office is in the
area of the School Headquarters.

C.7

01,

elw
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D.: Czy pan mote ma plan tego miasta?

Do you perhaps have a map of this
town?

B.: Owszem, mam w samochodzie i zaras go
przyniosp.
Czy pan ma zamiar zaraz
tam pojechad?

Yes, I have (it) in (my) car and
I'll bring (it) right away. Do you
intend to go there right away?

D.: Nie, dopier() po obiedzie, bo teraz
muszp zamovii6 pok6j w hotelu lub w
pensjonacie.

No, (I'll go there) after dinner
because now I must reserve a room in
a hotel or a boarding house.

LISBON 31
Grammar Analysis

The locative singular of all nouns (regardless of gender), the last
consonant of which is r ends in: -rze, (masculine nouns in ..6r end in
-orze)
e.g.:

Piss@ na papierze.
OlOwek lety przy piorze.
WOwip o kurze.

- I'm writing on paper.
- A pencil is lying near the pen.
- I'm speaking about a hen.

The locative singular of all nouns (regardless of their gender), the
last consonant of which is
d, ends in -dzie,(nouns in -6d end in -odzie)
e.g.:

Dzieci bawiq sip w ogrodzie.
Dzieci bawiet sip w wodzie.

- Children are playing in the garden.
- Children are playing in the water.

The locative plural ending of all nouns of all genders, is
to the stem; see p.148,Vol.
e.g.:

IJ

MOwimy o ogrodach.
MOwimy o kurach.
lawimy o kolorach.

-ach, (attached

- We are speaking about gardens.
- We are speaking about hens.
- We are speaking about colors.

The locative plural of all adjectives (regardless of gender) is: -Leh
when the nominative singular masculine form ends in Y and is -ich when
the nominative singular masculine form ends in -1,
e.g.:
On mows o r6inychtowarach

(rainy., -a, -e)

Ona mowi o kretkich piOrach

(kr6tki, -a, -ie)
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Polish pronouns and ordinal numeralspin the plural as well as in the
singular, are declined, roughly, in the same manner as adjectives.
The locative plural of the pronouns:
ten, ta, to; ktory, kt6ra, kt6re; czyj, csyja, csyje, Saki, jaka, jakie;
mhj, moja, moje; nasz, nasza, name and the ordinal numeral:

drugi, druga, drugie

is:

tych, ktArych, ezyich, jakich, moich, nassych and

drugich.

4

LESSON 31
Structural Drill

Instructor:
0 corm pamietajet

Suggested words:
kwat era

Students:

PaAstwo Bober
pamittajet o kwaterse.

paistwo Bober?
numer domu
deser
litr mleka

a.

sir

tower
metr towaru
kolor pokoju
biuro
cukier
ladny wieczOr

pidro
kura
papier
odra

0 kim pamiptaj4
paAstwo Bober?

major

Oni pamiotajot

o majors..

doktor
officer

profesor
podoficer
siostra

SS is

4

4.

0 czym myill pan Drozd?

Pan Drozd myeli
o ogrodzie.

ogr6d

woda
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samoch6d
obiad
0 kim mowitt studenoi?

pulkownik

Studenci m6wi4 o .pla

kowniku
sseregowiec
ursgdnik
kolega
kelner
go66
rodsice
kolejars
rodsina

wlaeciciel dam&
iona
dokt6r
pacjent
massynistka
snaj omy

caowiek
prsyjaciel
lekars
chtopiec
major
syn
cdrka
siostra
babka
porncsnik
sieriant
kobieta
dziewcsyna
ojciec
matka
kuchara
kucharka
krendec
ssewc
0 csym mlowiet studenci?

kossary

Studenci m6wi4 o ko.

ssarach
kwatera
plan
pensjonat
dow6dstwo
obrasek
kanapa
drsewo-'
wason
0 csym panowie myelet?

poles., ksitlika

My6limy o polskiej

ksigico
stare kossary

novo pinny
ezerwone fotele
duke drzewa
ladne kwiaty
dobre kwatery
ladne hotel.
stare siesta

bias myszy
eiemne noes
wieprzowe kotlety
rasowe konie
ezerwone jabika
patiskie deny

jasne klasy
nieiaeblowane pokoje
Drill the following in singular and plural:
Instructor:

Suggested words:

Students:

Przy kin pan stoi?

mysoki °floor

Stoj przy
wysokia oficerze.

dobry podoficer
niski kapitan
stary profesor
nosy nauczyclol
gruby kucbars
ladna kobieta
stary siertant
dobry przyjaciel
Ivry doktor
paziska corka
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LESSON 31
Translation
English - Polish
1. Do you remember this pretty girl?

Unfortunatoly,she is going to Warsaw

tomorrow.

2. I have a very good job now.
3. Do you see that old man?

That is Mr. Walczak. He is going for the

doctor.

4. Colonel Bober wants to buy a yellow vase for that new young secretary.
5. I know the address of the Billeting Office but I don't know where that
street is.

6. This student can not study because he sees a tall pretty typist through
the window.

?. Why do you want to phone to the HQs?

I want to ask about Private Za-

wadzki's leave.
8. John Nrds is paying ten zlote for that old cupboard.

Translation
Polish - English
Janek dzi6 nie idzie do szkoly, bo ma odrp.

na.

Matka przyniesie obiad dla Janka do Mika.

Ona dzii nie.pracuje w szkole.

nie ezwartej.

Dzii

Przy l6tku na krzeile stoi szklan-

on nie mote ani pisa6, ani czyta6.
ka wody.

On lety w Zoiku.

Ona bardzo lubi sy-

Doktor przyjedzie do Janka o godzi-

Doktor bierze dziesipe zaotych za wizytp w dome pacjenta.

Teras matka Janka siedzi na krzedle i czyta ksiettkp.

kOtku 1 slucha.

Buty Janka stojet pray 261ku na podlodze.

nie jest stary.

On pracuje w sklepie.
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Janek lety w

Weise Janka

Questions
1. Dokq

Janek dzii nie idzie?

2. Gdzie on leiy?

(szkola)

(kdtko)

3. Czego on nie mote robid?

(neither write nor read)

4. Na czym stoi szklanka wody?

(krzesbo)

5. Dla kogo matka przyniesie obiad?
6. Gdzie ona dzid nie pracuje?

(Janek)

(szkola)

7. 0 kt6rej doktor przyjedzie do Janka?

(4)

S. Za co doktor bierse dziesitd ziotych?
9. Na jakim meblu siedzi matka?
10. Czyja matka siedzi na krzeile?
11. Co ona czyta?

(house call)

(krzesle)
(Janek)

(gazeta)

12. Przy czym stojq buty Janke.?

13. Na czym one st04?

(podkoga)

14. Czyj ojciee nie jest start'?

15. Gdzie on pracuje?

(HAW
(Janek)

(sklep)

LESSON 31
Oral - Aural Drill
Part I

1. Kto ma snajomego w Wojskowej Szkole Aszykdw?
2. W jakiej szkole uczy sip znajomy pans. Drosda?

3. Kozo Ghee odwiedzid pan Drozd?

(polski, angielski)

(Drozdts acquaintance, pal, brother)

6. Czy wezyscy studenei mieszkajq w koezarach?
7. Gdzie mieszkajq szeregowcy?

(ALS)

(xnajomy, brat, kolega)

4. Jakiego jtzyka uczy sit znajomy pane Drezda?
5® Kto uczy sit jtsyka polskiege?

(Drozd)

(koszary)
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(no)

8. Odsie miesskah eficerowie i podoficerowie?
9. Kto miesska w kossarach?
10. Kto miesska na miedcie?

(miasto)

(sseregowiec, !shiers)
(oficer, podoficer)

11. Csy pulkownik Kubicki jest *suety?

(tak)

12. Csy patistwe Kubiccy majet dsieci?

(tik)

13. Odsie miesskajet padstwo Kubiecy?

(miasto, kwatera, osiedle dla oficer6w)

14. CO osiedle dla oficer6w jest daleko od miasta?

(quite far, not far, near)

15. Odsie moina dowiedsied sip o adresie student6w Wojskowej Sskoky Jpsykow?
(biuro kwaterunkowe)
16. Odsie moina doviedsied sip o adresie pulkownika Kubickiego?
17. Csy biuro kwaterunkewe jest not terenie sskoky?
18.

rejonie esego jest biuro kwaterunkewe?

19. Ce jest

rejenie dewodstwa secoly?

20. Csy pan Bober ma plan siesta?

(biuro kwaterunkowe)

(tak)

(rejon dewddstwa)

(Billeting Office, Nil. District
Command)

(tak)

21. Odsie ma pan Bober plan miasta?

(samoeh6d, dom, hotel)

22. If soya ma pan Deber plan miasta?

(samech6d, pocieg)

23. Cs prsyniesie pan Bober s sasechedu?

(plan, maps)

24. Kto prsyniesie plan miasta s samoohodu?
25. Kiedy pojedzie pan Drosd de padstwa Kubickich?

(after dinner,afterneon)

26. Kte pojedsie pe ebledsie do esiedla dla oficer6w?
27. Co dime teras srobid pan Drosd?
28. Odsie on chess sam6.16 pok6j?

(proud)

(reserve a room in hotel, town)
(hotel, miasto)

Part /I

1. Csy pan ma dale snajomych w Wojskowej Sskele Jpsyk60

2. Csy pan ma prsyjaciela w Wojskowej Mole Jpsykft?
3. Jakiego jpsyta pan sip nosy?
4. Iljakiej sskole pan sip ucsy?..
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5. Czy pan mieszka w kossarach?
6. Czy pan mieszka w osiedlu oficerskim?

7. Czy pan mieszka na miedeie?
8. Gdzie pan mieszka?
9. Csy pan ma duie mieszkanie?

10. Ile pokoi pan ma?

(1, 3, 5, 9)

11. Czy pan ma dom w Monterey?
12. Ile pan ma to ksiqiok?

13. Czy pan ma dzieci?

(1, 2, 6, 15, 50)

(tat, nie)

14. Czy pan jest ionaty?
15. Gdsie moina dowiedzie6 sip, gdzie mieszka porucznik Kowalski?
16. Gdzie moina doviedzied sip o

adresie porucznika Adamskiego?

17. Gdzie jest Biuro Kwaterunkowe Wojskowej Szkoly Jpsykdwl
18. Czy wszysey studonci Wojskowej Szkoly Jtozykow sieszkaj% w kossarach?

19. Czy pan mieszka w Monterey?
20. Jaki jest padski adres?
21. Jaki jest adres paiskich rodziedw?
22. Czy pan sna Monterey?
23. Co pan ma w samochodzie?

(ksi4iki9 ubranie)

24. Co pan ma samiar jutro robid?
25. Co pan swykle robi po obiedsie?

(mczYt sift)

26. Gdzie pan ma samiar pojechad jutro?

(Warszawa, Krakdw,

27. Csy pan ma plan miasta Lodzi?

28. Csy pan mieszka w hotel% czy w pensjonacie?
29. Jakie pan ma noble?
30. Co stoi na drodku padskiego pokoju?
31. Czy ma pan gasetp?
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(ani

ani)

32. Jakie ksi4iki pan ma na stole?
33. Czy na tym stole lely gazeta?

(polski)

(nie, tu nie ma)

34. Czy pan ma fotel w domu?
35. Czy w tej kiasie jest drain?
36. Co stoi na irodku kiasy?

(tables)

37. Co leiy tu na sto/ach?

88. Co stoi w kiasie przy oknach?

(chairs)

39. CO' w tej. kiasie jest kominek?

LESSON 31

Homework
Part

I

am.

Translate into Polish:
1. Mrs. Jerworski does not want to be at her brother's wedding.

2. Are you going to your daughter's wedding today?
3. I cannot stay in Torui because my wife does not feel well.

We must

return home.

4. When are you going to Warsaw, air?
5. My wife is returning from Gdarisk today.

Part II
lThis iart is not to be done if tape recorders are available to the students)

Rewrite the following sentences filling in the blanks:
1. Paristwo Chmielewecy mOwlet 0:veto o tym kapitan

2. Kapitan

Walczak

3. Pan Wirski siedzi

4. Po kt6r

nie ma jeszcze w pocittg

przy

on

doktora idzie pani Chmielewska?
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I

5. Pan Tyszka nie chef, jechad do Poznani

6. MO syn mieszka w Poznani
7. Czy pani wysiada w Krakowi ...?

On mieszka w osiedl

S. Siertant Chmielewski nie ma dom

dla pod-

oficer

Part III
This part is to be done if tape recorders are available to the students)
Record on tape the story of Dialog 29.

LESSON 31

Vocabulary

R

aa

4

albo

- or

biuro kwaterunkowy

- billeting office

dopiero

- only, just

dowiedzied sig, p.
dowiem sip
dowie sig
dowiedzq sig

- to find out, to learn, to get the news
- I'll find out
he (she, it) will find out
they will find out

dowiedzie6 sip (o)

- to find out (about)

dowodztwo, n.

- headquarters, command post

go

- him, it

jednak

- however, but

koszary (pl. only)
koszar, gen. pl.

- barracks

kwatera, f.

- quarters (military)

kwaterunkowy, kwaterunkowa,
kwaterunkowy

-

lub

- or, either

najpierw

- first, at first, in the first place

t
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billeting

oduledzie, p.
odwiedsp
odwiedsi

- to visit (is pers_*;
visit
he (she, it) will visit

pensjonat, m.
pensjonatu, gen. s.

- boarding house

plan, m.
planu, gen. s.

- plan, map

polski, polska, polskie

- Polish

przevatnie

- mostly, most of the time

pnakownik
putkownicy, nom. pl.

- colonel

rejon, m.
rejonu, gen. s.

- area, sector, region

student, mi.

- student, college student, university
student

studenci, nom. pl.
sseregowiec, mt.

- private (soldier)

szeregawca, gen. s.
sseregawcy, nom. pl.

teren, mo
terenu, gen. s.

- area, terrain

Wojokowy Instytut Jczykow

- Defense Language Institute

p.

samdwiv
samhwi
znajdowa6 sic, i.
znajdujc sic
znajduje sic
tonaty (masculine only)

- to make a reservation, to order
- I'll make a reservation, I'll order
he (she, it) will make reservation
- to be located, to be found, to be

situated
- I am located
- he (she, it) is located
- married (having a wife)
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LESSON 32
Grammar Perception Drill

T
LOCATIVE SINGULAR

in the locative singular
(endings like gen. sing.)

Part I
Instructor:
0 city' pan sawi?

Suggested words:
114

961
kossula
plecseti

broi pancerna
larSdi

spadsieluia
Joints
kuchnia
siesta
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Students:
Nevi, co gpsi,

informata
stacja

fotografia
tablica
owes
ulica
dzielnica
praca
myez
noc

Mhwip o pant.

pani

0 kim pan mows?

locative singular

Part

Nouns the last consonant of which is:

Expalat.

Soft 11]

U
N

ld

F

end.
end.
in-a) end.1 in:
in: -ia
-ie -ja
-io

-w

Instructor:

Suggested words:

0 czym Bolek

duty row

Students:
Bolek

(mdwi)
(czyta)

rasowa krowa
duie drzewo

lufa armatnia
chleb
to osoba
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o dulym rowie

nowy sklez
czerwona kanapa
kadny obraz
/Mt

dobry papieros
dobra klasa
dobre mitso

ci9tki karabin
nowa wanna
dobre ziarno

Maka brama
nowy towar
csarna kura
noble biuro

ladny ogrod
wojskowa komenda
biaky kot
stara gazeta
duke miasto

nowy kotci6Z
maka szkola
iwiete mask()

duty zadatek
make dziecko

nowa polka
dkugt pocie
aadna podapia
zielony groch
czarna aloha

czerwony barszcz
dobre miej sce

biaka mysx
Poznati

armatni nabq
niebieski fotel
(goes)
r.

59

nowe radio
kadna mieszkanie
broii pancerna

biala e61
etara gt6
dobra pieczoi
Lad'

kadna fotografia

nowa stack
czerwona krew
0 kim Bolek my6li?

to pani

Bolek my6li o tej
pani.

Instructor:

Suggested words:

Students:

Csy pan m6wi po poloku?
po angieleku?

m6ei6

Talc, m6wits, po polsku.

Part III

csyta6
pisa6

Part IV
Instructor:

Suggested words:

Kiedy pan czyta gazetp?

obiad

Kiedy pan m6wi po poleku?

lekcja
praca
dsien

Kiedy pan pije piwo?

wesele

60 -61

Students:

Czytam gazet9
yodczas obiadu.
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LESSON 32
Dialog (Lesson schedule at a language
school)
±.: Szeregowiec taba
M.: Plutonowy Mr6z

=IR

we

t.: Gdzie sad teraz studenci?

Where are the students now?

M.: Studenci set teraz w klasach na
lekcjach.

The students are now in the classrooms.
(having lessons)

L.: Jak (Rug° trwa kurs jpzyka
polskiego?

How long does Polish language course
last?

M.: Kurs jpzyka polskiego trwa
czterdzieeci siedem tygodni,
to znaczy prawie rok.

The Polish language course lasts 47 weeks,
that is almost a year.

±.: Jak dlugo trwa jedna lekcja?

How long does one lesson last!

M.: Jedna lekcja trwa pi46dziesiett
m5iut.

One lesson lasts 50 minutes.

2k.: Czy studenci majq przerwp po
katdej lekeji?

Do the students have a break after
each lesson?

M.: Tak, oni majq zwykle dziesip6
minut przerwy, ale w pc/udnie
dwie godziny.

Yes, they usually have a ten-minute
break, but at noon they have two
hours.

L.: Co studenci robiq podczas przerw?

What do the students do during the breaks?

M.: Oni rozmawiajq po angielsku i po

They speak English and Polish, drink
coffee and rest.

polsku, pi jet kawp i odpoczywajq.

2.: Co nauczyciele robiet podczas
lekcji?

What do the teachers do during the
lesson?

M.: Oni staviajet pytania i takie
piszq na tablicy.

They ask questions and write on the
blackboard too.

G.: Co oni piszq na tablicy?

What do they write on the black board?

M.: Oni piszq rdble slows i zdania
po polsku.

They write various words and sentences
in Polish.
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2.: Czy jpzyk polski jest trudny?

Is the Polish language difficult?

M.: 0 talc!

0, yes! The pronunciation of Polish words is especially difficult.

2.: Ile godzin dziennie uczq sip
studenci?

Now many hours a day do the stum.
dents study?

M.: Szeed godzin w szkole. Poza
tym w domu muszq pisa6 pracp
domowq i uczy6 sip dialogu.

Six hours at school. Besides that
they have to write homework and
learn a dialog at home.

2.: W jakiej dzielnicy Monterey

In which section of Monterey is
the school located?

Szczeganie wymowa
polskich sb5w jest trudna

znajduje sip szkaa?

U.

Wojskowy Instytut Jpzykaw
znajduje sip w lesie na
wzgOrzu.

The Defense Language Institute is
located in a forest on a hill.

LESSON 32
Grammar Analysis
Part I

The locative singular of all feminine nouns, the last consonant of wbibh
is soft, and those ending in -ia, -la and -i, ends in -i,
e.g.:

Kura stoi przy gtsi.
Krowa stoi przy

f

nadek jest teraz na
On siedzi przy pani Walczak.

)

(dwinia, f.)
/stacja, f.
(pani, f.)

On mdwi o fotografil syna.
(fotografia, f.)

The locative singular of all feminine nouns, the last consonant of which
is an expalatal, ends in -j,
e.g.:

Pies stoi przy owa.
Wwit o tej rzeczi.

(owes, f.)
(rzecz, f.)

Note that in the locative singular form of some Polish nouns, a change
in the last consonant is sometimes accompanied by an additional change in
tv(-% preceding consonant or vowel,

miasto
las
kwiat
row
r6g

eta

changes into
"
"
"

"

"
"

"

"
"

"

mietkie
lesie
kwiecie

(a into e

rowie
rogu
stole

(6 into o)

and s into d)

Complicated as these changes may seem at first, the matter will appear very
much simpler when we realize that these changes follow a definite pattern.
Thus:
st is interchanged with
le
zd "
6

a

"
"

«

66
idi

«

Part II

Expressions like: to speak (to write, to read) Polish, English, etc. are
rendered in Polish by: movie (pisa6, czyta6) po polsku, po angielsku ate.
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Part III

Podczas - during requires the genitive case,
e.g.:

Zwykle czytam gazetp Dodczas obiadu. - Usually I read a newspaper during
,my) dinner.

LESSON 32
Structural Drill
Part I
Instructor:

0 czym pan m6wi?
0 czym panowie m6wiq?

Suggested words:
gpi

Students:

M6wip o gpsi.
M6wimy o gpsi.

961
pieczeri
broli

L6di
koszula
fotografia

spadzielnia
kuchnia
ziemia
informacja
stacja
lekcja
krew

0 kim m6wiq toblierze?

to pani

0 czym m6wiq tanierze?

tablica
awca
ulica
dzielnica
praca
mysz
noe

Repeat the above exercise in the plural.

66

tolnierze mdwiEt
o tej pant.
tolnierze m6wiet
o tablicy.

Part II
Instructor:

0 kim (o czy) czysto
mowi pan Tyszka?

Suggested words:
ionaty - student, porucznik, urzopinik

Students:

Pan Tyszka
mdwi czpsto
tonatym
studencie.

polski - dow6dztwo, pulkownik, dzielnica
angielski
pensjonat, szeregowiec,_broA
duty - rejon, piec, owes.
may - szafa, wzgdrze, lays:
czerwony
dywan, Wwek, lampa
wysoki - drzewo, fotel, krzesZo
kr6tki - przerwa, wesele, kurs
Zadny
wazon, Utko, radio
niebieski - kwiat, koszula, dom
okrstgly - stag fotografia
dobry - major, ziemia, gt6, plan
stary - miasto, dwinia, groeh
tUty
szklanka, kuchnia
zielony - poduszka, tablica
zdanie, slow°
augi
trudny - lekcja
Repeat this exercise in the plural.

Part III
Instructor:

Gdzie jest teraz
kapral Bober?

Suggested words:

polski - dow6dstwo, szkola

Gdzie jest teraz
Marysia?
angielski
pensjonat,ogr6d
duty - rejon, wanna
stary - miasto, mieszkanie
Zadny - 26fte, dom
taty kuchnia
polski
dzielnica
osiedle
maky
nowy - hotel
biure
szwajcarski
nowy - sklep
polski
klasa
wojskowy
Komenda Rejonowa

67

Students:

Kapral Bober
jest teraz
polskim dowddztwie.
Varysia jest
teraz w polskim dow6dztvi

duty - kotScia, spadzielnia
Repeat this exercise in the plural

whenever possible.

Part IV
Suggested words:

Instructor:

W Jakia

jpzyku pan strowi?

W jakim

jpzyku, pan pisze

polski
angielski

Students:

Wiwip po polsku.
Piszp list do
matki po polsku.

list do matki?

W jakis

jpzyku mdwi pan
Kowalski?

Pan Kowalski
mowi po polsku.

It

jakim jpzyku shwiel
felnierze?

toZnierze m6wi4
po polsku.

W jakim

Mbeimy po polsku.

jpzyku panowie

soviet?

Part V
Suggested words:

Instructor:

Kiedy pan mhwi

po polsku?

Kiedy pan Wirski m&wi
angielsku?

Mhwikem pc polsku
podczas obiadu.
Pan Wirski mdwa
po angielsku
podczas obiadu.

obiad

po

dzieic

lekc3a
flub

wesel
praca
przerwa
urlop
decor
obrona miasta
kurs

'4 t.
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Students:

LrzTm 32
iation
English - Polish
1. My son lives in the barracks in Tornio and my daughter lives in Odarisk.

2. Sergeant Wirski is going to Tormi.

(by means of transportation)

3. Mrs. Wirski's sister has a house of her own in Mires,.

4. After Private baba's wedding Mr. Walczak is going (by means of transportation)
to Krakdw.

5. The students think that the new course is very difficult.
6. Are you getting off in Poznali, (Madam)?

7. Colonel Karski must return to Warsaw very fast because his son is having
a wedding there tomorrow.

8. Professor Jaworski and Doctor Kolankowski know many (dato) married students
in Yrakdw.

Translation
Polish - English

ejskowa Szkola Jpzykow jest w Monterey. W tej szkole jest duto studentdw.

I

Studenci uezel sip roinych jpzykdw.

uczyd sip takie w dom.

Oni s, w szkole 6 godsin.

Jedna lekcja w szkole trwa 50 stunt.

Nie wszyscy studenel mieszkajg w koszaraeh.
przewainie nteszkaj4 na misdate.

I

Muss, jednak

Oficerowie i podofice.-"wie

Szeregowey jednak przewatmie sieszkajil w ke

szarach. W biurze kwaterunkowym moina dowiedzied sip gdzie mieszkajq studenci.
Biuro koaterunkowe jest niedaleko od dowddztwa szkoly.
jel studentdw Wojskowej Szkoly Jpsykdw.
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Czpsto Lnajomi odwiedita

Questions

1. Gdzie jest Wojskowa Szkaa Jpzyk6w?
2. Czego uczq sip studenei?

(Monterey)

(jpzyki)

3. Jakich jpzyk6w oni sip uczq?
4. Ile godzin oni sq w szkole?

(r6ine)
(6)

5. Gdzie musz4 takie uczy6 sip?

(dam)

6. Ile minut trwa jedna lekcja?

(50 min.)

(szkaa)

7. Gdzie lekcja trwa 50 minut?

8. Czy wszysey studenei mieszkajq w koszarach?

(nie)

9. Gdzie mieszkajq oficerowie i podoficerowie?

(miasto)

10. Kto mieszka w koszarach?

(Privates)

11. Gdzie moina dowiedzie6 sip gdzie mieszkajq studenci?
12. Niedaleko ezego jest biuro kwaterunkowe?
13. Kogo odwiedzajq znajomi?

(biuro kwaterunkowe)

(dow6dztwo, szkaa)

(student)

14. W jakiej szkole oni odwiedzajq studentow?

(W.S.J.)

LESSON 32
Oral - Aural Drill
Part /

1. Gdzie sq studenci?

(kiasa, lekcja, Wojskowa Szkaa Jpzykow)

2. Kto jest w klasaeh?

(student, ianierz, oficer, podoficer)

3. Co robi4 studenci w klasaeh?

(uczy6 sip, siedzie6)

4. Ile tygodni trwa kurs jpzyka polskiego?
5. Czy 47 tygodni jest to rok?

(47, 36, 52)

(almost)

6.; Co trwa 47 tygodni w WOjskowej Szkole Jpzyk6w?

7. Ile minut trwa jedna lekcja?
8. Co trim 50 minut?

(50, 32, 60, 53)

(class)
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(course)

(50 min., long time, short time)

9. Jak dlugo trwa jedna lekcja?

10. Co studenci majq po kaidej lekcji?

01,

( przerwy, lekcja)

11. Jak nun przerwp majq studenci zwykle po kaidej lekcji?

(students, soldiers, NCO's)

12. Kto ma 10 mint przerwy .po kaidej lekeji?

(2, 3, 5, 6)

13. Ile godzin przerwy majq studenci w poludnie?
14. Kto ma w poludnie 2 godziny przerwy?

15, 20)

(students, officers, privates)

15. Kiedy studenci majq dwie godziny przerwy?

16. Jak dam przervp majg studenci w poludnie?

(at noon, in the morning,
at night)
t2, 5, 6 hrs.)

(rozmawiad, pi6 kawp - herbatp, odpoczywad, siedzied)
18. W jakim jpzyku rozmawlajq studenci podczas przerw? (polski, angielski)

17. Co robin studenci podczas przerw?

19. Co pia% oni podczas przerw?

(kawa, herbata, piwo; roda)

20. Kto pije kawp podczas przerw?
21. Kto odpoczywa podczas przerw?

(podoficer, szeregowiec, uczeri)

(during the break, at noon, in the morning)

22. Kiedy odpoczywajq studenci?
23. Kiedy pijet kamv studenci?

(student, uezeri, oficer, tanierz)

(during the break, at noon, in the morning)

24. Kto stawia pytania w ezasie lekeji?

25. Na czym piszq nauczyciele?
0

IP

26. Kto pisze na tablicy?

(teacher, professor)

(tablica, papier, zeszyt)

(teacher, professor, student)

27. Co pisz4 nauczyciele na tablicy?

(words, sentences)

0 le

28. Kto pisze rattle sZowa i zdania po poisku na tablicy?

29. Czy jpzyk polski jest trudny?

30. Co jest szczeganie trudny?

(teacher, professor,
student)

(yes)

(pronunciation)

31. Czy wymoa polskich W./ jest trudna?

(yes, no)

32. Ile godzin dziennie uczq sip studenci w szkole?
33. Kto uczy sip Ir szkole szei6 godzin?

(students, officers, privates)

34. Gdzie uczq sip studenci szes5C godzin?

35 Gdsie studenci muszq pisai pracp domowq?
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(6, 10, 4)

(ALS, university)

(dom, hotel, koszary)

36. Gdzie studenci muszq uczy4S sip dialogu?

(dom, pok6j, klasa)

37. Czego studenci muszq nauczy6 sip w domu?

lekcja, jpzyk polski)

38.. Gdzie w Monterey znajduje sip Wojskowa Szkaa Jpzyk6w?

(forest on the hill,

near town)

39. Na czym znajduje sip Wojskowa Szkaa Jpzyk6w?

Part II

1. Gdzie pan teraz jest?
2. Jak dlugo trwa kurs jpzyka poiskiego?

3. Jak dlug4 przerwp pan ma w paudnie?
4. Co pan pije podczas przerw?
S. Kto pana uczy w Wojskowej Szkole Jpzyk6w?

6. Jak num przerwp pan ma po kaidej lekcji?
7. Czy Jfzik polski jest trudny dla pana?
8. Ile godzin dziennie pan sip uczy w szkole?
9. Ile godzin pan sip uczy w domu?
Air

10. Co pan zwykle piste w domu?
11. Gdzie pan uczy sip dialogu?

12. Czy pan zna adres plutonmego Mroza?

13. Czy pan zna szeregowca &bp?
14. Ile pienipdzy pan ma?

nie)

(20 a., 10 a., 2 sk.)

15. Co w klasie stoi na podlodze?
16. W jakiej broni pan jest?

(tak, nie)

(krzesZa, stay)

(piechota, brori pancerna)
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LESSON 32

Homework

G.Va

Part I
L

Translate into Polish:

1. I'm in a store in which there is a lot of furniture.
2. There are flies on the butter and (on) the bread.
3. How much beer is (there) in that glass?

4. Four gas masks are lying (There are four gas masks) on the floor near
the window:

5. What do you have in that bottle, Madam?
6. When the soldiers go to school, they often speak about the Polish
language.

7. Mrs. Cichocki is studying English at the university in Warsaw.
S. Mr. Kowalski is sitting at the table near Mr. Grocholskits pretty
secretary.

Part II
This part is not to be done if tape recorders are available to the students)

Rewrite the following sentences filling in the blanks:

w furaier

1. Porucznik Karski chodzi do szkot
2. Pani Kerska nie ma dzie mask
3. Czy pan uczy sit jpzyk

w dom
na uniwersyte

polsk

4. Pan Grocholski :jest w piecho

w Krakow

(infantry), a pan Karski idzie jutro

do bron 000 pancern
5. Na erodk

kuchn

pana Cichockiego leiy bialy kot.

Part III
This part is to be done if tape recorder is available to the student)

73

Answer the following questions on tape:
(The answers have to be given in correct Polish, however they do not need to
be true)

1. Co pan wie o piechocie?
2 W ktdrym mieticie mieszka patiski brat?

3. Logo pan widzi w poczekalni doktora. Kolankowskiego?

4. Przy jakim drzewie siedzi to kobieta?
5. W jakim domu mieszkajet paristwo Grocholscyl

6. Na jakim dywanie letq to czarne psy?
7. Gdzie jest piwo?
S. Na czym pan siedzi w szkole?

9. Czy pan zna profesora Karskiego i paniq Karskq?

(negative answer)

10. Czy patiska Iona lubi cielteint?

LESSON 32

Vocabulary
ezterdzieici

- forty

dialog, m.
dialogu, gen. s.

- dialog

kaidy (kaiden), kaida, kaide

- each, every
II

course

kurs, m.
tursu, gen. s.
kursy /kursa, nom. plt
lekcja, f.

- lesson, class

o!

- oh!

odpoczywa6, i.
odpoczywam
odpoczywa

- to rest, to relax, to take a rest
I rest
he (she, it) rests

plutonowy
plutonowi, nom. pl.

- sergeant
I
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is

po (angielsku, polsku)

- in (English), (English);

(Polish)1

(Polish)

f

podczas (t gen.)

- during, while

poza

- beyond

poza tym

- besides, in addition

praca domowa

- homework

prawle

- almost, nearly

przerwa, f.

- break, intermission

pytanie, n.

- question,

rozmawiaC, i.
rozmawiam
rozmawla

- to talk, to converse
I talk
he (3he, it) talks

sZowo, n.

- word

stawiad, i.

- to put (a question), to put in
upright position
I put
he (she, it) puts

(the) questioning

I

si_uwiam

stawia

I

I.

szczeg6lnie

- especially, particularly

to znaczy (abbr. t.zn.)

- it means, this means, that is

trudny, trudna, trudne

- difficult, hard

trwad, i.
trwam
trwa

- to last, to take (time)
I last
he (she, it) lasts

w

- at (mom)

acc.) 'pokudnie)

w czasie

- during, at the time

wymowa, f.

- pronunciation

wzgOrze, n.

- hill, hillock

zdanie, no

- sentence, phrase, opinion

znaczyd, i.
znacz,
znaczy

- to mean, to mark
I mean
he (she, it) means
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LESSON 33

Grammar Perception Drill

FORMATION OF THE PAST TENSE

Polish Infinitive forms

(

Ila

3rd pers. pl.

fl t li

3rd pars. 9. .1 °X'

&la
abo
* eli
aly

to

3rd pers. s.

3rd pars. pl.

(

Irregular
(present tense
stem)

-W 4 al

4 by

gral - he played
grad t I
gran * ba2 graba- she played
10. graZo- it played
graik
gra)t t li :12 grali - they (male persons) played

gra

v.

f by = graby - they (all others) played

Masculine singular

Feminine singular

Ja grab * em - ja gralem
on gral

ja grata s m
ona grabs

Neuter singular

ja grabam

WO

ono grab°

All others
Plural

amain/ rersons
Plural

my grab)? * key - grabyemy
one graby

my grali t they - gralitinry

oni grali
Instructor:

Suggested words:

Kto grab w pikke?

grad w pikkp

Students:

Ja graben, Ja grabam.
on
ona
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VI

V

my sTaliimy, my gralyimy
oni
one
czyta6 ksietikp

to migszkad
szuka6 Bag/
wracad do dome
byd w szkole
uczyd sip jpzyka polskiogo
waiyd kagzp
czud sip dobrze
pid piwo
provadzid gamochdd
palid papierosy
robid zakupy

widzied pans Adamskiggo
laded na 16iku
sigdzied na kanapie
umied grad na fortepianig
myiled o tym
wynaj4d mieszkanie

9 I,
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I

i
f

tbk

LESSON 33

Dialog (Conversation about a driving
test)

K.: Karpowicz
C.: Chmielewski

K.: Dawno pane nie widzialem.
slychae?

A

I haven't seen you for a long time.
How is everything?

Co

C.: W domu jest wszystko w porzetdku.
Wczoraj wydaliemy duto pienitiodzy,
bo kupiliemy samoch6d.

At home everything is fine. Yesterday we spent a lot of money because
we bought a car.

K.: Co pan mowl! A c',:y pan untie prowadzi6 samoch6d?

You don't say!
drive a car?

C.: Nauezylem sip prowadzie samoch6d
dwa tygodnie temu.

I learned how to drive a car
two weeks ago.

K.: Czy chodzil pan na kurs, czy uczyk
sit pan prywatnie?

Did you take (did you go to) a course
or did you learn from a private
teacher (privately)?

C.: SkoriezyZem kurs i dostelem prawo
jazdy.

I completed a course and got a
driver's license.

K.: Jak dug trwak ten kurs?

How long did that course last?

C.: Ten kurs trwak trzy tygodnie, a
potem mieliemy egzamin.

That course lasted three weeks, and
then we had an examination.

K.: Czy egzamin byl trudny?

Was the examination difficult?

C.: Nie, byZ dosyd latwy.

No, it was quite easy.

K.: Czy pana samochdd jest nowy, czy
utywany?

Is your car new or second-hand

C.: Kupilitimy nowy samoch6d koloru
czarnego.

We bought a new black car (of
black color).

K.: Czy to jest samochdd produkcji krajowej, czy zagranicznej?

Is it a dothestic or a foreign car
(n car of domestic or foreign production)?

Do you }now how to

(used)?

CI
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C.: CUcialem kupi6 samoch6d amorykatiski, ale one sa bards° drogie.
Kupilem !robes tego polski.

I wanted to buy an American car,
but they are very expensive. So
I bought a Polish one.

K.: Jakiej marki jest ten samoch6d?

'Mat make is it (of what brand is
that car)?

C.: Ten samoch6d jest marki "Star".
A czy pan nie my6li o kupnie samochodu:

It is a Star (this car is of the
brand "Star"). And you, are you
not thinking of buying a car?

K.: Na ramie nie, bo nie mam dosy6
pieniodzy.
Czy pan kupik samoch6d ft got6witp, czy ne raty?

For the time being, I'm not because
I don't have enough money. Did you
buy your car for cash or on the
installment (plan)?

C.: 1placilem tysiqc slotych zadatku,
a resztpmam spiaca6 miesipcznie.

I paid 1000 zlotys down, and the
rest I will pay in monthly installments' (monthly).

111SSON 33

Grammar Analysis

1.

There is only one past tense for each infinitive form in the Polish
language. The endings of the past tense change according to the gender
and number of the subject.
To form the third person of the past tense, the ending -6 is dropped
from the infinitive and -1 is added to the stem when the subject is of
masculine gender in singular;
-la for feminine singular subject; -lo
for ,neuter singular subject;
-li for masculine ,person plural subject;
and 712: for the plural of all other subjects.

e.g.:

asvta6 - to read

Masculine singular

Feminine singular

Neuter singular

ja czytalas
on czytal

ja czytalam
one czytala

one czytalo

Masculine persons
Plural

All others
Plural

my egYtalik,

wIT 00414.1.4Y

oni czytali

one czytau
80

bit - to be
Masculine singular

Feminine

Neuter singular,

ja bylem
on by!

ja bylam
ona byla

ono bylo

Masculine persons
Plural

All others
Plural

my baLiEY

my batiMY

oni byli

one by

czud sib - to feel (oneself)

Masculine singular
ja czulem sip
on czu! sip

Feminine singular
ja czulam sip
.ona czu2a sip

Masculine persons
Plural

All others
Plural

my czulisimy sip

my czteliMY sip
one czuly sip

oni czuli sip

Neuter

lalgalm

ono czulo sip

Ida- to drink
Masculine singular

Feminine singular

Neuter singular

ja pi/8m
on pil

ja pilau
ona pile

ono pilo

Masculine Rersons
Plural

All others
Plural

my pilaw

my pig

oni pill

one pat

It can be seen from the above examples that the past tense is formed by dropping
the ending -I of the infinitive when the infinitive form ends in -,gb
.21,
or 714. and adding the personal endings -Zem, -lam, -I, -.11,
and

ti

2.
X

into a in the past
Verbs, the infinitive of which ends in -ed, change
tense, the only exception being the plural form referring to masculine
persons where e remains unchanged.

81

"--"""---

:

-

mied - to have

Masculine singalE

Feminine singular

ja miaZem
on miak

ja miaZam
ona miaZa

Masculine persons
Plural

All others
Plural

my mieliimy

my miakyimy
one miaZy

oni Mien

3.

changeji into" in the past
Verbs, the infinitive of which ends in
tense, the only exception being the singular masculine form where A remains
unchanged.
e.g.:

wynajg - to rent

Masculine singular

Feminine singular

ja wynaApem
on wynajV

ja wynajeam

Masculine persons
Plural

All others
Plural

my wynajiliimy

my IllYnaWYtimY

oni wynaali

one wynaj.ey

4.

Neuter singular

ona wynaj2Ah

Neuter singular,

ono wynajutko

Verbs, the infinitive of which ends in -c, -id, or id are irregular.
Their past tense is usuall formed not from the infinitive form but from the
present tense form or future).
e.g.:

ja piekkem - I baked
ja
I bake;
pies - to bake;
- to be able; ja wisp - I am able;. ja mpeem - I was able
m6e
I will bring; ja przynioskem przynieid - to bring (in hands); ja przyniosp
I brought
wieid - to drive (somebody or something); ja viozp - I drive; ja wiozZem
I drove.
(past
tense)
is
also
used
The third person plural masculine person form
5.
as the predicate of a mixed sex group (as a subject),
e.g.:

Wiadek i Basia pili piwo.
Paristwo Walczak wynajpli mieszkanie.
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LESSON 33
Structural drill
Instructor:
Kto skoticzyl czytae?

Suggested words:
Ja (m.)
Ja (f.)
on
ona
ono
my (m.
my (f.)
oni
one

nauczy6 sip lekeji
wyda6 pieniqdze
wigacie pieniqdze
splaea6 dom

by w szkole
widziee ten obraz
miee karabin
lubie uczy6 sip
zna6 doktora Pawlaka
robid raehunki
pisa6 w zeszycie
stag na uliey
siedzie6 przy profesorze ftlezaku
wynajge mieszkanie
ezue sip ile
dowledzied sip o tym
palie papierosa
ba6 sip psa
myeled o rodzicach
leiee na kanapie
odpoczywa6 po pracy
nauczy6 sip lekeji
ziaosiC sip do wojska
otrzymad dzii list
kupid dom
miee psa
zspyta6 profesore Ihlezaka
przeezytad ksietikp
przyniedd genet,
wieid pukkownika Karskiego do Warszawy

03

Students:

Ja skoAczylem ezytad.
Ja skoriczyZam czytad.
On skoriczyl czytad.
One skoriczyla czytad.
Ono skoticzylo czytad.
My skoriczyliemy czytad.
My skoriczylyemy czytad.
Oni skoriczyli czytad
One skoriczyty ezytad.

LESSON 33
Translation
English - Polish
1. Mr. Grocholski has a used couch and a red armchair.
2. A Polish newspaper is lying on Mrs. Groeholski's round table.
3. Pvt. Kowalski and Sgt. FUlarski are sitting at the table and studying
a difficult dialog.

4. Is your mother in church now?
5. Your maps are lying on that yellow desk.
So Ave you speaking about that tall American Captain, Gentlemen?
7. Mr. Chmielewski's dog and eat are sitting on the floor near the low stove.
S. I see your sons and daughters in school very often.

Translation
Polish - English
Na ulicy Dkugiej blisko szkoky stoi Jan ±aba i Barbara Adamska.
rosmawiajet o szkole.

Jutro oni majet egsamin.

Adamskiej jest na ulicy Dobrej 20.
angielskiego.
mows.

Oni

Szkoaa Jana taby i Barbary

Jan i Barbara chodzet na kursy jpsyka

Jpzyk angielski nie jest latwy.

Czpsto oni piss(' prace do-

Oni takte muss% sip uczyd nowych sldw angielskich.
Podczas dnia Jan i Barbara pracujet.

u7m, a Jan pracuje w sPdZdzielni.

Barbara praeuje w sklepie tytonio-

Ta sp6Zdzielnia jest w koszarach na przed-

mieiciu Warszawyo Barbara jest mitoda i ladna.
Jan tabs tel lubi Barbaro?.

posed) by6 w tym roku.
meble na raty.

Ona bards° lubi Jana lab9.

Slub Jana taby i Barbary Adamskiej ma (is sup-

Jan kupil jut dom.

On nie ma gotdwki wipe kupil

Questions

(Mugs)

1. Na jakiej ulicy stojg Jan i Barbera?
2. 0 czym oni rozmawiajet?
3. Co oni majel jutro?

(szkaa)

(exam.)

4. Czyja szkaa jest na Dobrej 20?

(Jan, Barbara)

(jpzyk angielski)

5. Na jakie kursy chodzet Barbara i Jan?

6. Kto czpsto pieze prace domowe?

(Barbara, Jan)

7. Jakich slow musztt oni sip uczy6?

8. Co robi Jan podczas dnia?

(angielski)

.

(pracowad)

(tytoniowy)

9. W jakim skiepie pracuje Barbara?
10. Gdzie pracuje Jan?

(spadzielnia)
(nie, przedmisicie)

11. Czy to spadzielnia jest wile6cie?
12. Jaka jest Barbara?

(young, pretty)

13. Kogo lubi Barbara?

(Jan tabu")

14. Kto lubi Barbaro?

(Jan la*
(Jan, Barbara)

15. Czyj tilub ma bye w tym roku?

16. Co kupil Jan?

(house)

17. Otago nie ma Jan?

(got6wka)

LESSON 33
Oral - Aural Drill
Part I
1. Kogo dawno nie widzist Karpowicz?

(Chaielewski, Drozd, Bober)

2. 0 eo zapytal Karpowiez Chmielewskiego?
3. Kto wydal dui° pienipdzy?

(Chmielewski)

4. Co wczoraj kupili pafistwo Cheielewscy?

5. Kto wczoraj kupil samoch6d?

(what's new)

(new car)

(Chmielewskis)
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6. Kiedy paristwo Chmielewscy kupili samochild?

7. Kto umie prowadzi6 samochod?

(yesterday)

(Chmielewski)

S. Kiedy Chmielewski nauczyl sip prowadzi6 samochod?

(2 weeks ago)

9. Ile tygodni temu Chmielewski nauczy2 sip provadzi6 samoch6d?
10. Kto nauczy2 sip provadzi6 samochod dwR tygodnie temu?
11. Co skoriczyZ Chmielewski?
12. Kto skoriczy2 kurs?

(2, 4, 5)

(Chmielewski)

(kurs)

(Chmielewski)

13. Co dostal Chmielewski?

(driving license)

14. Jak snug() trial kurs, kt6ry skoriczy2 Chmielewski?

15. Co mial Chmielewski po kursie?
16. Kto mia2 egzamin po kursie?

(examination)
(Chmielewski)

17. Jaki byl egzamin Chmielewskiego?
18. Kto mita dosyd latwy egzamin?

(quite easy)
(Chmielewski)

19. Jaki samoch6d kupili paristwo Chmielewscy?

20. Kto kupil nowy samoch6d?

(3, 4, 5 weeks)

(new)

(Chmielewski)

21. Jakiego koloru samoch6d kupili paristwo Chmielewscy?

(czarny, czerwony,

*620)
22. Czy samoch6d paristwa Chmielewskich jest produkcji krajowej?

(tak)

23. Czy samochod paristwa Chmielewskith jest produkcji zagranicznej?
Chmielewski?

24. Jaki samoch6d chcia2 najpierw

25. Kto chcia2 kupid samoch6d ameryVriski?
26. Jakie sit samochody amerykatisk?

(expensive)

(American cars are expensive)

28. Jakiej marki jest samoch6J paristwa Chmielewskieh?

(Star)

(Chmielewski)

30. Czy Karpowicy!iiii o kupnie samochodu?

(nie)

31. Dlaczego Xr.4powiez nie myili o kupnie samochodu?

32. Ile za:k/au wp2aci2 Chmielewski na samoch6d?

.

(American)

(Chmielewski)

27. Dlaczego Chmielewski kupil rclski samoch6d?

29. Kto ma samochod marki 'fidtar"?

(nie)
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(he has little Money)

(1000 z2.)

33. Kto wp1aci1 tysi4e zaotych zadatku na samochcid?

(Chmielewski)

Part II
1. Czy pan ma samochlid?

2. Jakiej marki pan ma samoch6d?

3. Czy pan ma samochdd produkcji krajowej, czy zagranicznej?

a

4. Czy pan ma amerykariski samochod?

5. Kiedy pan nauczyl sip prowadzi6 samochOd?
6. Czy pan ma prawo jazdy?
7. Czy pan kupi1 samochdd za got6wkp?
8. Czy pan umie promadzi6 samoch6d?
9. Czy pan lubi samochody nowe, czy utywane?
10. Czy pan kupia nowy samochOd, czy utywany?
11. Jakiego koloru pan ma samoch6d?

12. Czy pan myeli o kupnie nowego samochodu?
13. Czy pan ma duto pienipdzy?
14. Czy pan dzie mial egzamin?
15. Czy pariski egzamin byl trudny, czy katwy?

16. Czego pan sip teraz uczy?
17. Co majet studenci po katdej lekcji?
18. Co robiet studenci podczas przerwy?

19. Ile godzin dziennie pan sip uczy?
20. Ile godzin pan jest w szkole?
a

me

21. Ile godzin pan sip uczy w domu?

(8, 9, 10)

(6, 5, 4)

(2, 3, 4, 5)

22. Czy pan lubi piechotg?
23. Gdzie pan teraz jest?
II

24. Gdzie pan uczy sig dialogu?

87

LESSON 33
Homework

Part I
Translate into Polish:

1. All students of that school live in the barracks.
2. Mr. Bober has a friend who doesn't 'ant to learn.
3. This gentleman is asking about the Army Language School.

Do you know where

T1.

it is?
ND, a

4. Is Captain Drozd in the billeting office now?
5. Mr. and Mrs. Walczak often speak about Lieutenant Grocholskivs pretty
daughter.

Part II
This part is to be done only if tape recorders are not available to the students)
Write answers to the following questions:
1. Czy pariski brat mieszka w kossaraeh, ezy w osiedlu dla podofieerdw?

2. Na terenie jakiej szkoly jest pan terse
3. Czy wszyscy studenei Wojskowej Szkay Jpzyk6w um' sip jizyka poiskiego?
4. Doktid pan idsie po szkole?

5. Czy pan pije kawp, ezy herbat, po obiedsie?

6. Przy jakim stole pan siedzi pray obiedzie?
7. Przy jakieh stolaeh siodui studemei w klasie?

8. Its osiedli dla °floor& i podofieerow jest w rejonie Monterey?

Part III
Record answers to the first 15 questions of Oral Drill 31 on tape. if available.
F
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LESSON 33
Vecilbulary
amerykatiski, amerykatiska,
amerykatiskie

- American as adj.

chodzie na (41 ace.) (kurs)

- to attend (course)

czy foe., czy ...

whether

or ...;

is it ... or

dawno

- long (time) ago, for a long time

drogi, droga, drogie

- expensive, dear

egzamin, m.
egzaminu, gen. s.

- examination, test

gotowka, f. (no pl.)

- cash

jazda, f.

- rids, (the) driving

krajowy, krajowa, krajowe

- domestic, home (as adj.)

kupno, n.

- (the) buying, purchase

katwa, latwe

- easy

marka, f.

- make, brand

iesipeznie

- monthly, a month, per month

na ratio

- for the time being

nauczyd sip, p.
nauczp uip
nauczy sip

- to learn
- I will learn

porzqdek, a.
po"z4dku, gen. s.

- order, tidiness

prawo, n.

- right, law

prawo jazdy

- driver's license

produkcja, f.

- production, make, output

prywatnie

- privately

rata, f.

- installment, payment

route., f.

- rest, remainder, change
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skoriczyd, p.
skoriest
skoriczy

- to finish, to end
- I will finish, I will end

spZacad, i.
spZacam
spbxca

- to pay off

temu

- ago

tysiqc, m.
tysitica, gen. s.

- thousand

uIywany, uiywana, utywane

- used, second-hand

wczoraj

- yesterday

wieid, i.
wiort
wieziesz
wiezie

- to drive (somebody or something), to
give a ride, to carry (by means of
transportation)

',dos%

'placid, p.
wplact
wpZaci

- to pay in
- I will pay in

wydad, p.
wydam
wyda

- to spend (money), to issue
- I will spend, I will issue

zagraniczny, zagraniczna, zagraniczne - foreign
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LESSON 33A
Grammar Perception Drill
Part I

Suggested words:

Instructor:

Kto dobrze bawil sip
na weselu?

ja (m)

Ja dobrze bawilem sip

na weselu
(f)

Kto bra/ ksietiki do
szkoky?

Students:

on
ona
ono
my (m)
my (f)
oni
one

Kto chowa/ pieni4dze
w szafie?
Kto chodzil po mieocie?
Kto chorowa/ icsoraj po
obiedzie?
Kto czekal w poczekalni?
Kto czul sip ile?
Kto czytal gazetp w domu?
Kto wczoraj dostak list?
Kto graZ w pikkp w liceum?
Kto jest w poci4gu?
Kto kupowal w wojskowym sklepie?
Kto mieszkal w hotelu?

Kto to =WI?
Kto musiaa czeka6 w domu?
Kto nod./ drzewo w lesie?
Kto odwiedzil chorego?
Kto otrzyma/ fotografip
w kopercie?
Kto pant papierosy w klasie?
Kto pamiptal dialog na lekcji?
Kto pisa/ w zeszycie?
Kto placi/ rachunek w restauracji?
Kto pomagal w sklepie?
Kto potrzebowal pienipdzy?
Kto pracowa/ w nocy?
Kto prosi/ o adres?
Kto prowadzil eamochOd?
Kto przyjechal po egzaminie?
Kto przepraszal goOci?
Kto pytaZ sip nauczyciela
na przerwie?
Kto robit halas?
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Ja dobrze bawilam sip
na

Instructor:

Kto
Kto
Kto
Kto
Kto
Kto
Kto
Kto
Kto
Kto
Kto
Kto
Kto

siedziaZ na kanapie?
skogiczyZ egzamin?
spaacal samochOd?
skuchal komunikatu?
spodziewa sip gotici?
szukaZ ksigzki w biurku?
telefonowa po obiedzie?
Luny:: sip jpzyka polskiego?
po kursie umita wszystko?
waiyZ kaszp w spadzielni?
widzial sip w lustrze?
vprowadzil sip do osiedla?
wrdeiZ po weselu?

Kto wawa do piechoty?
Kto jui stqd vyjeidia?
Kto wynajnawa pokoj e whoteltd
Kto zanowl2c niejsce?

Kto sat:soma sip w pensjonacie?
Kto wplacil rate
Kto loydaZ pieniqdze?

Kto napil sip kawy w restauracji?
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LESSON 33A
Dialog

a we

(Friends meet at the Defense
Language Institute)

L.:
G.:

Kpt. Ledniak
Siert.
Gulanawski

G.:

Dziefi dobry panu.

L.:

Owszem, pamiptam. Pan mieszkel w dutym,
ciwko w malym. Co pan tu robi?

G.:

Wczoraj przyjechalem tu uczy6 sip jpzyka polskiego.
sip uczy w tej szkole?

L.:

Nie, ja pracujp w dow6dztwie.
poiski?

G.:

Zwykle lubilem nosi6 ciptkie rzeczy i uczy6 sip trudnych rzeczy,
a m6wili mnie koledzy, le jpzyk poiski nie jest latwy.

K.:

To dobrze, to pan tu przyjechal, bo nasza szkaa potrzebuje dobrych
tolnierzy i studentow. Gdzie pan mieszka?

G.:

Na razie w koszarach, ale jut znalazZem nieszkanie tam na wzgorzu,
prawie w rejonie szkoly.

L.:

Czy pan jest ionaty?

G.:

Wlatinie dokaadnie dwa late temu byl meij club.
tony jutro.

L.:

My mieszkamy w osiedlu dla oficerdw.
tam. Proszp odwiedzi6 mniew

G.:

Dzipkujp, dobrze.

Czy pan pamipta mnie?
Szwajcarskiej w Nowym Jorku.

Mieszkalidmy na ulicy

domu, a ja naprzew

Czy pan tet

Dlaczego pan zgZosiZ sip na jczyk

a ft

a
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Spodziewam sip tu

Tydzien temu wprowadzilidmy sip

LESSON 33A
Structural Drill

Instructor:
0 csym romnawiaZ pan
Kowalski?

Suggested words:
stary dom

Students:

Pan Kowalski rozmweial
o starym dams.

eklep tytoniowy

wrier:, deems
ladny obreJek

miody pies
ladne pudelko
nieumeblowany pok6j
krajowy eamochod

Kto rosmasiak o starym
domu?

jet

im)

is
on

f)

Ja rosmawiaZem o starym
domu.

ona

MIL

one

my

my f
°nip one

Kiedy wrocila pani
Adamska do domu?

auga jazda

Pani Adameka wrdciaa do

domu po nugiej jeidsie
dobry obiad
cipika praca
ladny club

dime urlop
kr6tkie wakacje
komunikat radiowy

Kto wrociZ do domu
po daugiej jeidsie?

Ja wr6cilem do domu po

ja (m)
is (f)
on
ona
ono

(Misled jeideie

111YrlY

oni
one
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Instructor:

0 kim myola Janek?

Students:

Suggested words:

maZa Zosia

WAG

Janek myrila o maZej
Zosi.

dobra matka
stary ojciec
niska kobieta
voysoki podoficer
naody kapral
ionaty brat
chora dziewczyna

Kto myela o maZej Zosi?

Kiedy odpoczywak Tadeusz?

ja (m)
ja (f)
on
ona
ono
my imi
my f
oni
ale

Ja myelasm o maaej

cittka praca

Tadeusz odpoczywak po
citikiej pracy.

Zosi.

dkugi obiad
goritcy dzieh

trudny egzamin
praca domawa
trudna lekcja
dkuga jazda

Kto odpoczywak po
citikiej pracy?

ja (11q

Gdzie wysiadala cztsto
pani Jaworska?

male etacja
kolejowa

m.

ja (f)
on
ona
ono
my cm)
mY lt)
oni
one

Ja odpoczywaZem po
cittkiej pracy.

R V

. p

ulica Szkolna
ulica Jasna
ulica Dobra
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Pani Jaworska wysiadaka
czteto na maZej stacji
kolejowej.

Instructor:

Kto vysiadaZ czysto na
maZej stacji kolejoweji

Suggested words:
ja (m)
ja (f)
on
ona
ono

Students:

Jo wysiadaZem cz9sto na
malej stacji kolejowej.

my
oni
one

Gdzie znajdowaZ sit
toZnierz?

duty las

toZnierz znajdowaZ sit

w dutym leas
mazy pokoj
nova szkola
stary kotici6Z

dute miasto
nowe koszary
ladne mieszkanie
sklep tytoniowy
Gdzie pafietwo Nowakowie
wynajmowali dom?

Zadny park

duty las
etacja kolejova

Paristwo Nowakowie wynaj-

movali dom przy Zadnym
parku.

stary kosici6Z

Wojskowa Komenda Rej onowa

Wojskawa Szkola J9zyk6w
nowe koszary
duta sp6Zdzielnia
Kto vynajmawaZ dom przy
Zadnym parku?

ja (m)
ja (f)
on

Ja,vynajmovaZem dom przy
Zadnym parku.

ona

"
oni

my f
one
Gdzie Janek odwiedzil
brata?

nowe koszary

Wojekowa Szkola
J9zykow
etary dom
sklep tytoniowy
duta restauracja
biuro kwaterunkowe
nova spOZdzielnia
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Janek odwiedzil brata
w nowych koszarach.

Instructor:

Suggested words:

Students:

Kto odwiedzil brats
w nowych koszarach?

ja (m)
Ja (f)
on
ona
ono
mY (ms f)
oni
one

Ja odwiedziZsm brats. w nowych koszarach.

0 kim pima ojciec?

wojsko polskie

Ojciec pieta o wojsku pole kim.

stary nauczyciel
dobry przyjaciel
nova sekretarka
garbaty szewc
grubs kucharka
chora matka

=Zs dziecko
Kto pisik o wojsku
polekim?

ja (m)
ja (f)
on
ona
ono

my (m,
oni
one

Kto czpsto przeprasza
rodzicow?

ja

Ja pisakem o imjsku polehim.

f)

(m)

ja (f)
on

Ja cz9sto przepraszaZem
rodzic6w.

OWL

ono
mY (m, f)
oni
one

Kto wczoraj znaczyk
drogp na mapie?

ja (m)
ja (f)
on
ona
ono
mY (pis f)

oni

one
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Ja wczoraj znaczylem drogp_
na mapie.

Instructor:

Suggested words:

Students:

Kto czpsto dzipkowak
ojcu za pieniqdze?

ja (m)
ja (f)
on
ona
ono
mY (m,f)
oni
one

Ja czpsto dzipkowaem ojcu

Kto chowaZ ladne kury?

ja im)

Ja chowalem Zadne kury.

ja
on

za pienigdze.

f)

ona
ono
my (m, f)
oni
one

Kto cieszyZ sip z prezentu?

ja (m)
ja (f)
on
ona
ono
my imi
my f
oni
one

Ja cieszykem sip z prezentu.

Kto talowa chorego ojca?

ja (m)
ja (f)
on
ona
ono
my (m, f)
oni
one

Ja takowakeo chorego ojca.

Kto bak sip duiego psa?

ja (m)
ja (f)
on
ona
ono
my (m, f)
oni
one

Ja baZem sip duiego pea.
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Instructor:

Kto spodziewaa sip goeci?

Suggested words:

Students;

Ja spodziewaZen sip
goici.

ja (m)
ja (f)
on
ona
ono
my (m)
my (f)
oni

One
Kto wydak wszystkie
niqdze?

Ja wydakem wszystkie
pieniqdze.

ja (m)
ja (f)
on
ona
ono
Mmy
my f
oni
one

Kto skoticzyZ kure jpayka
polskiego?

Ja skoiczyZem kurs jpsyka
polskiego

ja (m)
ja (f)
on
ona
ono

my

my f
oni
one

LESSON 33A
Translation
English - Polish

1. Zosia lived in a nice big house.

This house stood in a large garden.

2. Yesterday I sat in the park and I read an English book.
3. The children played in the forest.

4. Kowalski asked Wjewski whether he received a letter from ftrysia
yesterday.

103.

5. We did not return to Krakci's yesterday because we stopped

in

Gdansk.

6. Janek had a friend and a dog.

Now he has only the dog.

7. I felt very badly so I did not learn (my) lesson.
8. Bolek spent a lot of money in the city.

LESSON 33A
Translation
English - Polish

Jan Adamski pracowak w spadzielni.

ByZ on tonaty i mieszkal na

przedmiegeiu Warszawy, gdzie wynajmawak miesikanie od pane Nowaka.
cik on za mieszkanie 60 zaotych miesipcznie.

Pa*.

Iona Adamskiego pisaka na

maszynie w biurze kwaterunkowym dowcidztwa szkoky dla podoficerow.

Pagstwo Adamscy mieli syna i cork,.
dziky do szkoky.

Dzieci paristwa Adamskich cho-

Sakoka znajdowala sip na ulicy Szkolnej 40.

Rodzice

wracali o czwartej do domu na obiad.
Po obiedzie dzieci uczyky sip lekcji, a paristwo Adamscy sluchali

radia i czytali gazetp.
do pracy bylo daleko.

Pan Adexaski ohciak kupi6 samoch6d, bo z domu

Una pans Adamskiego miaka zamiar kupi6 polski

samochod marki "Star", poniewaltdowiedziaka sip, te ten samoch6d
kupi6 na raty.

moan

Pani Adamaki6muczyka sip prowadzi6 samoch6d tray tygodr.

nie team.
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*-4

asa
LESSON 33A
Questions

1. Gdzie pracowal pan Adamski?

r-

2. Czy Adamski byl tonaty?
3. Gdzie mieszkal Adamski?
4. Od kogo wynajzowel on mieszkanie?
114

5. Ile paaca pan Adamski za mieszkanie?
14 1

6. Co robila lona Adamskiego?

7. Gdzie pracowala Iona Adamskiego?
8. Gdzie byko to biuro kwaterunkowe?
9. Czy panstwo Adamscy mieli dzieci?
10. Dokeld

chodzily dzieci paristwa Adamskich?

11. Gdzie znajdowala sit szkoka?
12. Co znajdowaZo sip na ulicy Szkolnej?
13. Kiedy wracali rodzice do domu?
14. Po co rodzice wracali do domu?

15. Czego uczyly sig dzieci po obiedzie?
16. Czego sauchali pazistwo Adamscy?

17. Co oni czytali?

18. Co chat:a kupie pan Adamski?
19. Dlaczego pan Adamski cholla kupid samochod?
20. Jaki samochod miala zamiar kupia pani Adamska?

21. Dlaczego pans Adamska chciaa kupid samochod marki "Star."
22. Czego nauczyZa sip pani Adamska?

103

23. Kiedy pani Adamska nauczyka sip prawadzid samochad?
24. Ile tygodni temu nauczyka sip pani Adamska prowadzid samochdd?

LESSON 33A
Oral - Aural Drill
Part I - Dialog
1. Skqd kpt. Leeniak pamipta sierlanta Gulanawskiego?
2. W jakim mieicie oni mieszkali?
3. Na jakiej ulicy oni mieszkali?

4. Czy oni mieszkali w jednym domu?
5. Kiedy siert. Gulanoweki tu przyjechel?

6. Po co on tu przyjecha?
7. Jakiego jpzyka on chce sip uczyd?

8. Gdzie on chce uczyd sip jpzyka polskiego?
9. Dlaczego on chce uczyd sip jpzyka polskiego?
10. Co siertant Gulanowski lubik?
11, Jakiego ipsyka uczy sip kpt. Leitniak?

12. Dlaczego kpt. Leiniak nie uczy sip w tej szkole?
13. Jakich toZnierzy potrzebuje to szkoZa?
14. Gdzie mieszka siertant Gulanowski?
15. Czy on chce mieszkad stale w koszarach?
16. Dlaczego on nie mole mieszkad w koszarach?
170 Co itadnie znalazZ siertant Gulanowski?
18. Gdzie on znalazZ mieszkanie?

19. Czy to mieszkanie jest daleko od rejonu szkoZy?
20. Co on Jul dal?
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rxi

21. Czy on zapaaca za miesiqc za mieszkanie?
22. Jak dlugo siertant Gulanowski jest jut tonaty?
23. Kiedy byk elub paristwa Gulanowskich?

24. Czy pani Gulanowska jest jut w Monterey?
25. Kiedy siertant Gulanawski spodziewa sip zony w Monterey?

26. Gdzie mieszka kpt. Laniak?
27. Jak augo kapitan mieszka w tym osiedlu?
28. Kiedy on sig wprawadzil do osiedla dla oficeraw?
29. 0 co kapitan prosi siertanta Gulanowakiego?

Part II - General Questions
1. Ile tygodni temu przyjechaZ pan do Monterey?
2. Czy pan chce stale mieszkad w Monterey?
3. Dlaczego pan ziaosiZ sig na jgzyk polski?
4. Ile tygodni pan jut uczy wig w tej szkole?

5. Czy pan woli nosi6 cigikie rzeczy, czy uczy6 sip jozyka poiskiego?
6. 0 czym dowiedziel sig pan na lekcji dzie rano?

7. KtOry nauczyciel stawia/ wczoraj szczeganie trudne pytania?
8. Gdzie pan odpoczywaa podczas przerwy?

9. Kto siedzi naprzeciwko pane?
10. Ile °sob mieszkao w pariskim domu?
11. Ile wolnych hitek jest w pana pokoju?

12. Czy pan zam6111 miejace w pocialgut kiedy pan jecha do tej szkoZy?
a

13. Co najpierw znajdowao sig w miejscu gdzie dzia jest Monterey?
14. Jake szkag musia skoriczy6 katdy profesor uniwersytetu?
15. Kto wynajmuje mieszkania w osiedlu dla (dicer*?
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16. Ile jest sklepOw na rogu ulicy Alvarado i Franklin?
17. Jakie rwierzpta domowe majq rogi?
18. Jakie sq amerykariskie kolory narodowe?

19. Jakie sq polakie kolory narodowe?
20. Czy pan gra/ w pi/kp?
21. Na czym sipdzq ptaki?
22. Co swykie jest w kominku?
23. Gdzie pan chodzi na piwo?

24. Gdzie sq marynarki studentOw?
25. Czy pan spkaciZ jui samochOd?
26. Co zwykle musi bye w wazonie oprocz kwiatOw?
27. Dlaczego amerykariska produkcja maZych samochodow jest niska?

28. nto robi porzqdek w koszarach?
29. Ile egzaminow majq panowie miesipcznie?

LESSON 33A
Homework
Part I - Translate into Polish:
1. Mr. Fularski was speaking about an old friend.
2. This examination lasted very long but it was not difficult.
3. Marysia liked Janek very much but unfortunately Janek did not like Marysia.

4. Majewaki was in the army and worked in the billeting office.
5. Kowalski sold shirts in a large store in KrakOw.
6. Mr. and Mrs. Barahski rented an apartment from Kowalski.
7. Bolek waited for Janek in the waiting room.
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8. The mother cooked, Basia played in the kitchen and the father listened
to the radio.

9. He was thinking about a new car.
10. They were afraid of Adamskils dog.
11. We saw Mr. Zaba in church.

Part II
(This part is to be written if tape recorders are not available to
students, it is to be recorded on tape if tape recorders are available.)
C:r

Answer the following Questions:

Oral Drill Part II, L. 31 - No. 49 7, 8, 15, 239 29, 35.
al

Oral Drill Part II, L. 32 . No.

119 15, 16.

Oral Drill Part II, L. 33 - No. 5, 79 109 14, 24.

ary
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LESSON 34

IRREGULAR PAST
TENSE FORMS

Grammar Perception Drill

1.

Instructor:

Suggested words:

a. Co pan teraz robi?
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co

Students:
111 jam.
Jo janem.

jeid

pan wczoraj robil?
id6 do domu
ona teraz robi?
ona wczoraj robila?
my taros robimy?
my (kobiety) teraz robimy?
my wczoraj robiliemy?
my (kobiety) wczoraj robilyemy?

Co oni teraz robiet?
Co one teraz robitt?

Co oni wczoraj robili?
Co one wczoraj robily?
b. Kto mote dostad tp ksiqtkp?

Ja mogp dostad tp

Ja

ksititkp.

On mote dostad tp

on

ksiettkp.

ona

my
oni
one

Wczoraj

Ja mogkem dostad tp

Ja

ksiettkp.

on
ona

my
oni
one

c. Kto jutro pojdzie do teatru?

ja

(m., f.)

Kto wczoraj poszeft do teatru?

on
ona

my

(a., f.)

oni
one
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Ja pdjdp jutro do
teatru. (I will go
to the theatre tomorrow)
Ja wczoraj poszedlem
do teatru.
Ja wczoraj poszlam do
teatru.

al Ft. t !It

2. Ten sam

(ta sama, to saw, to
same)

Janek chodzi do tej
,samej,szkay co Basta.
Basia chodzi do to l
,samej,szkoky co Janek.

Taki sam

(taka sama, takie samo,

takie same)

SI.Kot.A

TANEK

PowszEctiNA

Janek chodzi do takie
szkoly jak Basta*
Instructor:

a. Bylem wczoraj w tya
koiciele* A gdzie pan
(pani) byZ wczoraj?

Basia.chodzi do takieJ samel
szkoZy jak Janek.
Suggested words:

tym koeciele

ByZem (-am) w tym
samym koeciele.

w Hotelu Narodowym
w biurze kwaterunkowym
na ulicy Dkugosza
ta dzielnica
b. Id9 do tego koiciola*
A dokqd pan idzie?

ten koici62

ta stacja
ta lekcja
to wesele
club liadka Bodnarskiego
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-

ByZan (-es) w tym
ammym hot elu.

Id, do tego samego

Hotel Narodowy
biuro kwaterunkowe
ta dzielnica
c. My idziemy na stacjp*
A dokqd panowie idq?

Students:

koiciaa*

My idziemy na tit
samq stacjt.

-.
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LESSON 34
Dialog (Conversation on shopping)

W.: pani Wojciechowska
J.: pani Janik

Miss Novicki
Mrs. Wojciechowski
Mrs. Janik

N.: Dzien dobry pani.
W.: Dzieri dobry pani.

Good morning, Madam.
Good morning, Madam.

N.: panna Nowic).a

J.: Dzieri dobry.
wracajet?

Good morning. Where are you ladies
returning from?

Skqd panie

N.: Byly6my w sklepie spoirp.
czym.

We were in a grocery store.

J.: A co panie kupowaZy?

And what were you buying?

W.: Robilygmy sakupy na caly ty-

We were making purchases for the
whole week.

dzieri.

J.: W kt6rym sklepie panie byky?

In which store were you, ladies?

N.: Bylyhmy u Grzybowskiego,'a teraz idziemy do skZadu aptecznego.

We were at Grzybowski's and now we're
going to a drug store.

J.: A ja wtainie wracam stamtetd.

And I'm just returning from there.

W.: W ktOrym skaadzie isptecznym
pant byka?

In which drug store were you?

J.: Warn u Piaseckiego. SzukaZam
dobrego myna do prania i szczoteczek do zpbow.

I was at Piasecki's. I was looking
for good laundry soap and for tooth
brushes.

N.: Czy pani znalazZa to rzeczy?

Did you find those things?

J.: Owszem, dostalam myno, ale nie
kupilam szczoteczek.

Yes, I got the soap, but I didn't
buy any brushes.

W.: Ile pani zapZacila za kilo myna?

How much did you pay for a kilogram
of soap?

J.: Zaplacilam szetio szeiddziesiett
za kilo. Ten sam gatunek koszpift6
towal w zeszkym
zlotych osiemdziesigt.

I paid six zlotys sixty for a kiloThe same kind (of soap) cost
gram.
five zlotys eighty last month.
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N.: Widocznie cony posay w

Apparently prices have gone up.

J.: Niestety, cony posay w Orp,
a zarobki sq takie same jak

Unfortunately, prices have gone up, but
wages are the same as before.

przedtem.

W.: Tak, pani Janik ma racjt.

Yes, Mrs. Janik is right.

J.: Przepraszam, muss, jui 146,
bo zostawilam Zosit w mieszkaniu bez opieki.

Excuse me, I must go (now), because I
left Zosia in the apartment without

N.: Do widzenia.
Ir.: Do widzenia.

Good-bye.
Good-bye.

J.: Do widzenia.

Good bye.

care.

LESSON 34
Grammar Analysis

Part I

Some Polish irregular East tense forms

jig

&

to eat

-

Singular
Masculine,

jadlem
jadl

(I was eating)

Neuter

Feminine

jadlam

Jana
Plural

Masculine persons

All others

jedliemy
jedli

jadlyikay

b.

Sadly
to go (on foot), to be going (on foot)

-

,Singular,

Masculine

Feminine

smiles (I was going)

szlam
szka

szedl
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Neuter
WO

szlo

Plural

Vasculine persons

All others

szliemy
szli

szlylimy

say

e

- Isjso_ (on foot)

Singular

Masculine

Feminine

posznem (I went)
poszea

poszZam

posaa

Neuter

poszko

tap

Plural

Masculine

All others

poszliimy
poszli

posayinly

okilx

41 '7

posay

d.

moo - to be able (can)
(mop)- I am able, I can)

11.

!ill$Maar

Masculine

mogkem

(I was able)

Feminine

Neuter

mogZam
mogZa

moglo

Plural

a

Masculine persons

All others

mogliemy
mogli

moglyinly

mogZy

AN

Part II

The preposition do when denoting purpose (for) or a specified use (for),
requires the genitive case,
e.g.:

myna do prania
szczoteczka do z9b6w
ubranis do pracy
szczoteczka do butow

-
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laundry soap
tooth brush
working dress
shoebrush

Note however that when the purpose doesn't involve any action (like
washing, brushing, cooking), but just for keeping something, tho prepositon
na with the accusative ease is usually used

e.g.:

mason na kwiaty
paka ne ksittiki
pudelko na znaczki

-

-

flower vase
bookshelf
a box for keeping stamps

-

T was alone in the room,

-

I saw it personally.

Part III
The word sam has three meanings:

1. sam - alone,
e.g.:

Bftemsaniwpokoju.
2. sam - personally,

e.g.:

Sam to widzialem.
3. sam - (my-, your-, him-)self,

e.g.:

Sam pakownik Mroz

Colonel Mr6z himself was
in the barracks.

byl w koszarach.

Note the following idioms with cam:
C.,

e.g.:

1. ten sam, ta sama, to samo

-

the same,

To jest ten saz dam,
w ktOrym mieszkaaem
rok temu.

-

This is the same house in
which I lived a year ago.

2. taki tam, taka sama, takie samo -the same kind)
e.g.:

Kam takie samo krzesZo
w domu.

-
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I have the same kind of
chair at home.

LESSON 34
Structural Drill
Fart I
Instructor:

Suggested words:

Students:

Kto nauczyl sip lekcji?

ja (m.)

NauczyZem sip
lekcji.
Nauczylam Si,
lekcji.

ja (f.)
pan
pani
pan Kowalski
pani Kowalska
panna Kowalska
my (m.)
my (f.)
panowie
panie

tanierze
dziewczyny

by6 wczoraj w szkole
jei6 pieczeli wieprzowq na obiad
1.66 wczoraj diugo do szkoly
wczoraj do brata

nie moc wczoraj 006 do szkoly

woe

as

4t.

AI

0

pisa6 wczoraj linty do rodziny
czyta6 wczoraj polskie gazety
widzied pana Karskiego po obiedzie
kupi6 nowy samochdd
zatelefonowa6 do cony
wprowadzi6 sip do nowego domu
wynajet6 nowe mieszkanie
czeka6 (lb:go na pociqg
zapZaci6 jut za dom
zostawid dzieci w domu
rabid zakupy w Warszawie
mied racjt
nie mied racji
odwiedzi6 wczoraj rodzicow
zamowid nowe meble
rozmawia6 o miastach polskich
przyjechad wczoraj do Poznania
zeosi6 sip do Wojskowej Komendy Rejonowej
odpoczywa6 po lekcjach
wriSci6 do Krakowa

myele6 o urlopie
bawid sit dobrze na weselu
shichad radia
znalei6 pig6 aotych na ulicy
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przynieo6 duto ksiatek do szkay
vyda6 duto pienipdcy
wplacic pieniadze na dom
spZaca6 dkugo samochod
mied karabin(y)
lubi6 uczy6 sip
zna6 doktora lalczaka
ezud sip ile
pali6 duto papieros6w
leted na kanapie
otrzymad list od matki
Part II
Instructor:

Suggested words:

Students:

ByZem wczoraj w
koeciele garnizonowym.
A gdzie pan byt?

koscidl

Bylem w tym samym
koiciele.

Idp teraz do koiciaa
garnizonowego.
pan idzie?

Idp do tego samego
koicioZa.

A dokqd

dom
biuro

szkaa
hotel

elub
resole
ulica
nova dzielnica
untwersytet
stacja kolejowa
Repeat Part II in the plural whenever applicable.

LESSON 34
Translation
English - Polish
1. Sergeant Cichocki knows several languages.
2. All privates live in new barracks.
3. Lieutenant Drozd is married.

Now he's sitting in a large office and

writing a letter to (his) wife.
4. I would like to go to the

Do you know where it is, (Madam)?

store.
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5. Johnny and 12adek live in an expensive boarding house in Warsaw.
6. Is Major Kowalski in the Headquarters of the Army Language School now?
7. Corporal Adamskits English books are still in the barracks.
8. In the Army Language School a student may study, and a teacher may teach,
one language only.

Translation
Polish - English

Studenci siedzq w klasie i uczq sip jpzyka polWigo.
pytania.
dach.

Studenci m6wi4 na lekcjach tylko po polsku.

Jeden student m6wil, ie kupil nowy samoch6d.

Dialog jest o samocho-

WOacil on tysiqc

osiemdziesiqt ziotych zadatku, a resztp splaca miesipeznie.
poszly w gory.

samoch6d.

Ceny samochod6w

Student ten mown talkie, te ma prawo jazdy, bo skoriczyl kurs

kilka miesipcy temu.
gielskiej.

Nauczyciel stawia

Inny student kupil bardzo drogi samoch6d produkcji anOn uczy sip prywatnie prowadzi6

On nie ma jeszcze prawa jazdy.

On cieszy sip, to ma Zadny samoch6d.

Dzio on jedzie do sklepu

On jedzie takte do skladu aptecz-

spotywczego, teby robi6 zakupy dla Cony.

nego, teby kupi6 nowq szczoteczkp do zpbow.

Questions

1. Gdzie siedzq studenci?

(kiasa)

2. Czego oni sip uczel?

(jpzyk polski)

3. Co robi nauczyciel?

(stawia6 pytania)

4. W jakim jpzyku mowiq studenci na lekcjach?
(samoch6d)

5. 0 czym jest dialog?

6. Jaki samochod kupil jeden student?
7. Ile on zapZacik?

(1180 zt. zadatek)

8. Jak on splaca reszte

(monthly)
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(new)

(polski)

9. Co poszko w Or'?

(cena, samoch6d)

10. Dlsczego ten student ma prawo jazdy?

(skoticzyd kurs)

11. Ile miesipey temu on skoriezyZ kurs?

(several)

12. Jakiej produkcji samochcid kupil inny student?

13. Czego on nie ma?

(angielski)

(prawo jazdy)

14. Jak on uczy sip prowadzid samochod?
15. 2 czego cieszy sit ten student?
16. Dokqd on jedzie dzii?

(privately)

(has a nice car)

(sklep spotywczy)

17. Gdzie On Ghee kupid nowq szczoteczkp do zebdw?

(skkad apteczny)

LESSON 34
Oral - Aural Drill
Part I

1. Skqd wreca panna Nowicka i pani lbjciechowska?

(skiep spotywczy)

2. W jakim sklepie byky to panie?

(spoiywczy, duty, nowy, drogi)

3. tto bya w sklepie spoiywczym?

(panie: Nowicka, Wojciechawska)

4. Co robily w sklepie panna Nowicka i pani Wojciechowska?
5. Na jak dlugo robiZy one zakupy?

(purchase)

(tydzieri)

6. W ktdrym sklepie robay one zakupy?

(Grzytowski)

(slaad
7. Dokqd panna Nowicka i pani Wojciechowska chcq 0,166 ze sklepu?
apteczny)
S. Kto chce 1)066 ze sklepu Grzybowskiego do skiadu aptecznego?,.(panie:
Nowicka i Wojcieehowska)
9. Skid wraca pani Janik?
(skkad apteczny)

10. Kto wraea ze skZadu aptecznego?

(pani Janik)

11. W ktdrym skZadzie aptecznym byla pani Janik?
12. Kto byl w skkadzie aptecznym Piaseckiego?

13. Jakiego mydZa szukala pani Janik?

(Piasecki)
(pani Janik)

(dobre, do prania)
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14. Kto szukak myna do prania?

(pani Janik)

15. Czego oprdcz myna szuliaZa pani Janik?
16. Co kupila pani Janik u Piaseckiego?

(szczoteezka do zpbdw)
(soap)

17. Czego nie kupila pani Janik u Piaseckiego?

18. Ile zapZacila pani Janik za kilo myna?

(szczoteezka)
(6.60)

19. Kto zapZacik szeid zaotych szeiddziesigt za kilo myna?

(p.Janik)

20. Ile kosztowak ten sam gatunek myna w zeszlym miesiqeu?

(5.80)

21. Co kosztoweao w zeszaym miesi4cu pipd zkotych osiemdziesiqt?
22. Czy cony poszky w gdrp?

(yes)

23. Czy zarobki tot posay w gdrp?
24. Kto musi 116 do domu?

(1 kg of
soap)

(no)

(pani Janik)

T
25. Dlaczego pani Janik musi Lid do domu?

(she left Zosia without care)

26. Kogo zostawila pani Janik bez opieki?

(Zosia, Janek, matka, syn)

27. Gdzie zostawila pani Janik Zosip bez opieki?

(mieszkanie, dom, °grog)

Part II
1. Czy byk pan dziii w sklepie spotywczym?

2. Co pan zwykle kupuje w sklepie spotywczym?
12

3. Czy pan zwykle robi zakupy na caZy tydzieri?

4. W ktdrym sklepie spotywczym pan lubi kupowa6?
5. Gdzie jest sklep, w ktdrym pan lubi kupowad?
6. Ile skZaddw aptecznych jest w Monterey?

7. W ktdrym skkadzie aptecznym pan zwykle kupuje?
8. Co pan zwykle kupuje w skkadzie aptecznym?
9. Gdzie motna dosta6 szczoteczki do zebdw?

10. Ile kosztuje w Monterey kilo myna do prania?

11. Czy teraz cony wszystkiego posay w gdre
12. Czy zarobki pans sq takie same, jak w zeszlym miesiqcu?
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13. Co pan zostawik w mieszkaniu?

(ksialka, pioro)

14. Gdzie jest bivro kwaterunkowe w Wojskowej Szkole JyzykOw? (blisko -dow6dztwo)
15. Kiedy pan przyjechel do Monterey?

(long time ago)

16. Czy pan dzii umie dialog?

(tak, nie)

17. Jaki dywan pan ma w domu?

(nice, large)

18. Jakiego koloru fotel pan ma w domu?

(zielony, czerwony)

19. Czy pan ma pieniadze?
20. Czy blisko Monterey set g6ry?

21. Czy w tej klasie jest kanapa?
22. Czy pan ma w domu kominek?

(no)

(no)

(no)

23. Czy pan ma samoch6d produkcji krajowej, czy zagranicznej?
Pr

24. Na jaki kurs pan chodzi?
25. Gdzie pan teraz jest?
26. Czy pan chodzia do liceum?

(tak, nie)

27. Czy u pans w mieszkaniu set myszy?

28. Jaki pan ma samoch6d?

29 Akio samochody pan lubi?
30. Co pan teraz robi?

I It

M
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LESSON 34
Homework
Part I
Translate into Polish:

1. There are no white chairs in Mrs. Kowalskils kitchen.
2. Very often there is not enough meat and sausage in the cooperative stores.
3. I see many pretty girls in (on) these pictures.
4. Is your child lying on the ground?
46

5. Soldiers are standing at the blackboard and speaking Polish.
fl

Part II
llis iart is to be done only if tape recorders are not available to the
students).

Rewrite and fill in the blanks:
1. Kaczka siedzi na ziem
ve

przy bila ... gp6 ...

2. Ile bia2 ... gp6 ..., a ile int ... kaczek pan ma?
3. W czas ... lekcj ... studenci.m6wi4 tylko po polsk ...
4. Po lekej ... (p1.) studenci =Swig czpsto po angielsk ...
5. Czy paristwo Wirsey rozmaw

(present tense) w dom ... po polsk...,

czy po angielsk ...?

6. Po kurs ... jpzyka poiskiego w Wojskow ... Szkol ... Jpzyk6w studenci
bardzo dobrze movist, piszet i czytajet po polsk ...

7 Ja zawsze odpocnywa ... godzinppo obied ...
S. W tej dzielnic ... Warszawy jest duio drzew.
r

Part III
Rsdord the answers to the first 15 questions of Oral Drill 32 on tape.
11.
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LESSON 34
Vocabulary
apteczny, apteczna, apteczne

- pharmaceutical, drug (as adj.)

clay, cela, cab,

- whole, entire

cena, f.

- price

gatunek, m.
gatunku, gen. s.

- kind, quality, sort

era, f.

- mountain, top

jak (przedtem)

- as (before)

miet mei('

- to be right

Mie mied racji

- to be wrong

opieka, f.

- care, protection

osiamdziesiqt

- eighty

;Anna, f.

- hiss (seldom used in direct speech)

POid, p

- to go (on foot), to walk
- I will go (on foot), I will walk

p6jd,
pojdzie

(the) washing

pranie, n.

- laundry,

przedtem

- before (referring to time only)

racja, f.

- reason, ground

sam, soma, samo

- by himself, by herself, by itself;
alone

sklep spoiywczy

- grocery store, food store (shop)

skZad, m.
skladu, gen. 2.

- store, warehouse, composition

sklad apteczny

- drugstore

spoiywczy, spoiywcza, spoiywcze

- grocery as adj.,

stamtqd

- from over there

szczoteezka, f.

- brush (diminutive)
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food

as adj.
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--1

szczoteczka do zpb6w

- tooth brush

taki, taka, takie

- such

taki sam, taka sama, takie samo

- the same kind

ten lam, to sama, to samo

- the very same

widocznie

- apparently; evidently

w garb

- up

wacad, i.

- to return, to come back, to go back

wracam
wraca
w zeszlym miesigcu

- last month

zakupy, pl.
zakup6w, gen. pl.

- purchases,

zapkacid, p.
zapkac,
zapaaci

- to pay
- I'll pay

zarobek, m.
zarobku, gen. s.
zarobki, nom. pl.

- profit

zetb, m.

- tooth

(the) shopping

- earnings, wages

ztba, gen. s.

:
1

zeszly, zeszla, zeszke

- last, past, previous

zostawi6, p.
zostawit
zostawi

- to leave (behind)
have (behind).

LESSON 35
Grammar Perception Drill

1. FORMATION OF THE SECOND PERSON SINGULAR AND PLURAL OF POLISH VERBS

PRESENT (or FUTURE) TENSE

2 pers.

2 pers. pl.

2. Instructor:
(or an appointed student)

Co ja masa
Ja mam oldwek.

PAST TENSE

2 pers. s.

Suggested words:

2 pers. pl.

Students:

vied oldwek

Ty masz oldwek.

Co 3a "dales?
Ja siakem oldwek.

Ty miakezi oldwek.

Co layaway?
My massy oldwki.

Wy macie oldwki.

Co my mieligmy?
My mieligmy oZgwki.

Wy mieligcie
znad jvzyk polski
pamiptad to slowo
pisad list
gotowad obiad
sprzedawad papierosy

palid papierosy
jelid jablko

pid piwo
uczyd jpzyka polskiego
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3. Instructor:

Suggested words:

Kto ma racjp?
it

Czy my tummy racjp?

Kto mica racjp?
Czy my mieliemy racjp?

ty
Wy

Students:

Ty
Wy
Ty
Wy

masz racjp.
macie racjp.
miaaed racjp.
mielidcie racjp.

(Drill the phrases below according to the pattern above)

Kto
Kto
Kto
Kto
Kto
Kto

zapZaci rachunek?
teraz pojdzie do domu?
stawia pytania?
zam6wi bilet do teatru?
przyniesie ksiettki do szkoly?
tu jest?

Ty tu jested.
Wy tu jesteecie.
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LESSON 35
Dialog (Going to the movies)
G.: Kapral Grzybowski
N.: Kapral Nalepa

Corporal Grzybowski
Corporal Nalepa

G.: Jak sip mast?
przepustkp?

How are you?

Czy dostalee

N.: nadnie wracam od szefa kompanii.

a

Did you get a pass?

I am just returning from the
first sergeant of the company.
Yes.

Where

G.: Ja tett dostakem przepustkp.
Dokqd teraz idziesz?

I have also received a pass.
are you going now?

N.: Teraz idp do Adasia Kaweckiego, a wieczorem idziemy do
kina.

Now I am going to (see) Adam Kawecki;
and in the evening we're going to the
movies.

G.: Kto jeszcze idzie z wand do
kina?

Who else is going with rou to the
movies?

N.: Siostra Adasia.

Adam's sister.

Czy jq znasz?

Do you know her?

G.: Tak chodziliemy do tej same]
szkoly.

Yes. We used to go to the same
school.

N.: Do kt6rej szkoly chodziliecie?

To which school did you go?

G.: Do szkoly podstawowej w Lublinie. Do kt6rego kina idziecie?

To an elementary school in Lublin. To
which theater (cinema) are you going?

id

fcl

N.: Do kina Baktyt.
raz dobry film.

Gray tam te.

To the "Baktyk" theatre. They're
showing (playing) a good picture (film)
there.

RIM

G.: Czy wiecie, o kt6rej program
sip zaczyna?
N.: 0 szdstej.

A mote i ty chceez

Do you fellows know when (at what time)
the program starts?
At six.

Maybe you'd like to go too?

AIM?
G.: Bardzo chptnie, ale nie wiem
czy zdettp, bo mam randkp o

'Ai

ran

piEttej.

N.: Gdzie mass randkp?
od kina?

Czy daleko

Very gladly, but I don't know whether
I'll be on time because I have a date
at five.

Where do you have a date?
from the theatre?
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a

q

Is it far

G.: W tej kawiarni koZo poezty. Zapomnialem, jak ona sip nazywa.

In that coffee shop near the post
office. I've forgotten what its
name is.

N.: Wiem, o ktOrej mOwisz. Ta kawiarnia nazywa sip Francuska.

I know which one you're speaking about.
That coffee shop is called "Francuska".

I.: Tak mast racjp. Tam sq doskona/e ciastka i smaczna kawa.

Yes, you're right. They have excellent
Tpastry there and tasty coffee.
1

N.: Do widzenia.

Spotkamy sip w ki-

Good-by.

We'll meet in the theatre.

nie.

LESSON 35
Grammar Analysis
as

1.

The second person singular, (informal address) is used when addressing
a family member, a close friend, God in prayer, a little child, a pet
animal, or an inferior.

The second person singular pronoun is Iv In English there is no
pronoun which fills exactly the place of ty.
- thou, you informal.

a/

The second person singular of the prmulgt:::eer(11:ut!rs: tense
case of perfective verbs) is formed by
3rd person singular of the present (or future) tense,
e.g.:
(on
(on
(on
(on

czyta
pisze
siedzi
uczy

sz
sz
sz
sz

f

t

czytasz;
piszesz;
siedzisz;
uczysz;

-

-

ty
ty
ty
ty

czytall
piszesz
siedzisz
uczysz

-

you
you
you
you

read
write
sit
teach

The second person singular present tense of the verb - to be is:
ty jestei - you are

b/
The second person singular of the past tense is formed by adding the
ending -si to the masculine form of the 3rd person singular past tense
and -é to the feminine form of the 3rd person singular paRt tense,
e.g.:
(oni
(on
(ona)
(ona)

czyta

f

piss./

.

czytaZa 4
pisala 4

se
es

-

é
I

-

czytalee;
pisalei;
czytalai;

-

pisalatit
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ty czytalei

ty pisakir
ty czytalai
ty pisalal

- you read
- you wrote
-

you read
you wrote

er

The second person plural pronoun is

2.

-

you (people).

The second person plural of the present tense (or future tense in case
a/
of perfective verbs) is formed by adding the ending -cie to the 3rd
person singular of the present (or future) tense,

0.g:
(on)
(on)
(on)
(on)

czyta
pisze
siedzi
uczy

cie
cie
cie
cis

t
t
t
t

-

czytacie;
piszecie;
siedzicie;
uczycie;

wy czytacie
ley piszecie

wy siedzicie
wy uczycie

-

you
you
you
you

The second person plural present tense of the verb
jesteecie.

rea4
write
sit

teach
to be

is

wy

The second person plural of the past tense is formed by adding the ending,
-icie to the 3rd person plural past tense forms

II/

e.g.:

(oni) pisali
(one) pistil)?

3.

t
f

icie
icie

-

pisali6cie;
pisalyicie;

wy pisalis6 is

wy pisalycie

- you wrote
- you wrote

The second person plural is also used as an informal address referring
to more than one person (you people, you folks).
The second person plural is also used with singular connotation when
addressing a subordinate enlisted man, fellow student, comrade (fellow
party member), or fellow citizen. It is also used by one peasant addressing
another.
In Polish the personal pronouns of the first and second person singular
and plural are usually omitted unless they are used for emphasis; however,
the personal pronouns of the 3rd person singular and plural are almost never
omitted.
Forms of address in Polish
The number of people addressed and the speaker's relationship to them,
formal or informal, are always clearly stated in Polish by the form used.
The English sentence: you have a book - may have nine versions depending
to whom you are speaking.
Speaking to sill or Jean:

mass ksigikp Kr mass) - informal
Speaking to a fellow student or fellow citizen
macie ksiqtkop (wy macie) - less informal
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(male or female):

Speaking to Mr. Cichocki:
pan ma ksisitkp - formal

Speaking to Mrs. Cichocki:
pani ma ksistikp - formal

Speaking to Bill and Joe:

macie

(wy macie) - informal

Speaking to Joe and Jean:
macie ksittikp (wy macie) - informal

Speaking to Mr. Cichocki and Mr. Kawecki:
panowie najet ksielikp - formal
panowie macie ksistikp - less formal

Speaking to Mrs. Cichocki and Miss Kawecki:
panie maj4 ksittiki - formal

Speaking to Mr. and Mrs. Cichocki (or a group of men and women):
patistwo maj4 ksi4iki - formal
paristwo macie ksisitki - less formal

The use of pronouns on, ona, oni, one in the presence of the person or
persons referred to is considered very informal.
Pan, pans, panowie, panie
and patiatwo followed by the name is the formal form used.

LESSON 35
Structural Drill

Ja piszp list.
My piszemy listy.
Ja pigsties

Students:

Suggested words:

Instructor:

.pisad list

lit t

Co ty piszesz?
Co wy piszecie?
Co ty pisaled?
Co ty pisalsto?

Ja pisalam list.
My pisaliimy listy.
My pisalyimy listy.

Co wy
Co wy pisetlyticie?

mied
gotowad obiad
uczyd sip lekeji
czytad gazetp
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sprzedawa6 towary
waly6 cukier
kupowa6 samoch6d
otrzyma6 pract
spkaca6 dom
robid zakupy
zostawi6 ksigzki w domu
zaczynad lekcjt
wyda6 pieniqdze
stawia6 pytania

_1

os az

Widzt kapitana
Widzimy kapitana
Widziakem kapitana
Widzia/am kapitana
Widzieliimy kapitana
Widzialyimy kapitana

widzie6 kapitana

Kogo
Kogo
Kogo
Kogo
Kogo
Kogo

ty
wy
ty
ty
wy
wy

widzisz?
widzicie?
widzialei?
widzialai?
widzieliicie?
widzialyicie?

pyta6 sit nauczyciela
poradzid sip doktora
szuka6 syna
odwiedzi6 matkp
zna6 profesora
Cieszt sip z ogrodu
Cieszymy sit z ogrodu
Cioszykem sit z ogrodu
Cieszykam sit z ogrodu
Cieszyliimy sit z ogrodu
Cieszylyemy sit z ogrodu
M 0

cieszy6 sip z ogrodu

Z
Z
Z
Z
Z
Z

czego
czego
czego
czego
czego
czego

sip cieszysz?
sip ciessycie?
sip cieszyketi?
sip cieszylai?
cieszyliecie sit?
cieszylysicie sip?

(Drill the phrases below according to the pattern above)

0

Gram w pilkt
MV

grad w pikkt
W co grass?
bad sip pea
myele6 o nowym samochodzie
leied na kanapie
zapamnied o wszystkim

CaM

BF p

Gb 0

V 0

S
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LESSON 35
Translation
English - Polish

1. Do you speak Polish, sir?
2. I cannot drink coffee after roast veal.

3. After (her) dinner, Mrs. Tyszka usually takes a rest.
4. Mr. Karski does not want to order a car of domestic production.
5. Do you know what Sgt. Olszewski does during the break? He usually sits in
(his) new foreign car, smokes a cigarette and listens to the radio.
6. Mr. and Mrs. Kairecki are lying on a green hill and reading a French book.

7. There are no trains at this railroad station now.
8. Ihat's that?

Your tooth brush and soap are lying on my new shirts!

9. The first Sergelnt

was paying off the foreign car Which he bought from

Mrs. Bednarski.

10. Mr. Adamski met Mrs. Walczak in the cafe "Lublin" and then they went to
see an excellent French movie.

Translation
Polish - English

Pani Bednarska i panna Dqbek spotkaly sip i idq na zakupy.
o tymIdo kogo p6jli6w

Dzii one maj

cukier, jajka i chleb.

One rozmawiajq

kupowa6 w sklepie spoiywczym maslo, ser,

W Sklepie.Chmielewskiego one spotkaky pani4 Adamskti.

Ona jut kupila wszystko co chciaa,

Pani Adameka wracaka z miasta do domu.

ale sapomniaa pojfiC na pocztq kupi6 znaczki.
a

Pani Adamska m6wika, is ceny mipsa poszly w gory.

Kilo mipsa na kotlety

wieprzowe kosztowaZo w zesaym wiesiqcu pipe zZotych, a teraz kosztuje pipe uotych dwadiieicia groszy.

Pani Bednarska

say w gory ale cony wszystkiego.

ie nie tylko ceny miqsa.po-

Zarobki jednak sq takie same jak przedtem.
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Kiedy skoliczyZy zakupy, pani Bednarska i panna Dqbek posay do kina na

doskonay francuski film, a potem do kawiarni.

Questions

1. Dokqd idq pani Bednarska i panna Dqbek?

(butter, cheese, sugar, eggs, bread)

2. Co one chcq kupowa6?

(sklep Chmielewskiego)

3. Gdzie one spotkaZy paniq Adamskq?

4. Dokqd wracaka pani Adamska?
5. Co ona kupika?

(shopping)

(dom)

(everything)

6. Gdzie ona zapomniaa p6j66?
7. 0 czym ona movika?

(poczta)

(cena mipsa)

(poja6 w erg)

8. Co ona mciwiZa o cenach mipsa?

V. Kilo jakiego mipsa kosztowao w zesaym tygodniu pigs aotych?
(5 a. 20 gr.)

10. Ile teraz kosztuje kilo takiego samego mipsa?

11. Jakie cony oprcicz cen mipsa poszky w gore
12. Jakie sq zarobki?

(wszystko)

(the same as before)

13. Kiedy pani Bednarska i panna Dqbek poszky do kina?

14. Na co one posay?

(for porkchops)

(skoriczy6 zakupy)

(excellent French film)

LESSON 35
Oral - Aural Drill
Part I

1. Kto dosta przepustkp?

(Cpl. Nalepa, soldier)

2. Od kogo wracak kapral Nalepa?

(s,ef kompanii, kapitan, porucznik)

3. Kto wraca od szefa kompanii?

(C01. Nalepa)

4. Kto opr6cz kaprala Nalepy dosta przepustkp?
5. Do kogo idzie kapral Nalepa?

6. Kto idzie do Adasia Kaweckiego?

(Grzybowski)

(Adag Kawecki, przyjaciel, kole5=)
(Nalepa)

133

7. Dokqa laq wieczorem Kawecki i Nalepa?
8. Kto idzie do kina wieczorem?

(kino, teatr)

(Kawecki i Nalepa)

9. Kiedy Kawecki i Nalepa id4 do kina?

(at night, at noon)

10. Kto idzie do kina oprOcz Kaweckiego i Nalepy?
11. Czyja siostra idzie do kina?
12. Czy

14. Czy

(Adai)

kapral Grzybowski zna siostrp Adasia?

13. Kto zna siostrp Adasia?

(Admits sister)

(talc)

(Cpl. Grzybowski)

kapral Grzybowski i siostra Adasia chodzili do tej samej szkoky?

15. Gad.e chodzik do szkay Grzybowski i siostra Kaweckiego?

(tak)

(Lublin, Warszawa,
Gdarisk)

16. Kto chodza do szkay podstawowej w Lublinie?

(Grzybowski and Adai's sister)

17. Do jakiej szkoZy chodzil Grzybowski i siostra Kaweckiego?
18. Do ktOrego kina idzie Nalepa i Kawecki?
19. Co grajq w Baktyku?

(podstawowa)

(BaZtyk)

(good picture)

20. Jaki film graj4 w Baktyku?

(good, old, new)

21. 0 ktOrej godzinie zaczyna sip program w BaZtyku?

22. Czy kapral Grzybowski te2 chce 0,06 do kina?
23. Co ma o piettej Grzybowski?

24. Kto ma randkp o pi4tej?

(o: 6, 5, 4, 2)
(gladly)

(randka, lekcja)
(Grzybowski)

25. Gdzie ma randkp Grzybowski?

(kawiarnia)

26. W ktOrej kawiarni ma randkp Grzybowski?

(near post office)

27. Czy Grzybowski pamipta, jak sip nazywa ta kawiarnia?
28. Jak ta kawiarnia nazywa sip?

(he forgot)

(French, English, Swiss)

29. Co jest doskonzae w tej kawiarni?

(pastries, tea, coffee)

30. Gdzie sq doskonaae ciastka i smaczna kawa?

(French coffee shop)

31. Gdzie spotkajq sip kapral Grzybowski i kapral Nalepa?.

(kino, teatr, dom,
ulica)
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Sp.

Part II

1. Kiedy pan dostel przepustkp?
2. DokEtd pan dzii idzie wieczorem?

(kino, dom)

3. Czy pan lubi chodzi6 do kina?
4. Czy pan ma dzie randkp?
5. 0 kt6rej godzinie pan ma randkp?

6. Gdzie pan ma dzie randkp?
7. Czy pan czpsto chodzi do kamiarnil
8. Czy pan lubi ciastka?
9. Czego pan sip teraz uczy?
10. Czy pan dzii robil zakupy?
9 19

11. Co pan zwykle kupuje w skZadzie aptecznym?
12. Co pan kupuje w sklepie spotywczym?
13. Co pan teraz robi?

14. Czy pan ma samoch6d produkcji krajowej, czy zagranicznej?
1,. Kiedy pan przyjechaZ do tej ezkoky?

(dawno, niedawno)

16. Czy pan ma prawo jazdy?

17. Jakiego koloru pan ma samochod?
18. W jakie5 broni pan sZuty?

(piechota, broli pancerna)

19. Czego pan sip teraz uczy?
20. Ile godzin pan jest w szkole?

21. Ile godzin pan sip uczy w domu?
22. Czy pan dzie ma egzamin?
23. Jak diugo trwa kurs jczyka polskiego?
24. Jak dZuget przerwp pan ma-po-icatdej lekcji?

25. Gdzie pan uczy sip dialogu?

26. Gdzie pan piste pracp domowq,?

(dom)
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2 ?. Co w tea kiasie stofi na podZodze?

28. Czy jozyk polski jest trudny dia pans?

LESSON 35
Homework
Part I
Translate into Polish:

1. Mr. and Mrs. Karpowicz were in the store of Mr. Jaworski yesterday and were
speaking about the sick father of Mrs. Jaworski.

2. After his daughter's wedding Mr. Karski intended (had the intention) to stay
in a Warsaw hotel for two days.

3. In the large apartment of Mr. and Mrs. Jaworski, there were nice rugs lying
on the yellow floor.

4. How much did youpGentlemenlpay for your cars?
5. Mr. Karpowicz did not finish eating (to eat) (his) dinner today.

Part II
This

is to be done only if tape recorders are not available to the students)

Write answers to the following questions:
1. Czy pan jut skoriczyZ to ksittike

2. Czy pan Kowalski wynajeR mieszkanie u pans Jaworskiego?
3. Kogo panowie wczoraj szukali w tym domu?
4. Czy pani Kowalska widziala wczoraj po obiedzie pane Karpowioza?
5. Gdzie iolnierze sZuchali wczoraj radio?
6. Ile kosztowva paiski samoch6d?

(1000 zl.)

7. Czy pani Cichocka przeczytala jut list od siostry?
8. Kiedy pariskie c6rki woolly z Warszawy?
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Part III
This part is to be done if tape recorders are available to the students)

Answer on tape Questions 1-15 from Part I of the Oral-Aural Drill

L.33

LESSON 35
Vocabulary

Batyk, m.
Baktyku, gen. 8.

- Baltic (sea)
(here: name of a
motion picture theatre)

chptnie

- gladly, willingly, with pleasure,
eagerly

doskonaly, doskonala, doskonele

- excellent, delicious, perfect

film, m.
filmu, gen. se

- film, picture (motion), feature

francuski, francuska, francuskito

- French

- her (acc.)
kawiarnia, f.

- coffee shop, cafe, tearoom (drug store)

kino, n.

- movies, motion picture theatre, cinema

koko (4 gen.)

- near, in the vicinity

kompania, f.
koapanii, gen. s.

- company

Lublin, me
Lublina, gen. s.

- Lublin, town in eastern Poland

o ktdrej

- at what time

o piqtej

- at five o'clock

o szostej

- at six o'clock

Pi4tY, pi4ta, Pi4t

- fifth

poczta, f.

- post office, mail (room)

podstawowy, podstawowe, podstawawe

- elementary, basic, fundamental

program, me
programu, gen. se

- program, feature

prsepustka, f.

- pass (for travel or absence)
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randka, f.

- date, appointment

smaczny, smaczna, smaczny

- tasty

spotka (sit), p.
spotkam (sit z * instr.)

- to meet (each other)
- I will meet (with)

spotka (s4 z * instr.)
szef, m.
szefowie, nom. pl.

- chief, boss (employer)

szef kompanii

- first sergeant (company)

szkaa podstawowa

- elementary school and high school

szcisty, sz6sta, szoste

- sixth

wisczorem

- in the evening, at night

zaczynao sip, i.

- to start, to begin

zac zynam

zaczyna
zapomnied, p.
zapomnp
zapomni

- to forget
- I will forget

zdttiyd, p.

- to be on time, to make (it), to be
timely, prompt, to have time
- I will be on time, I will make (it),
I will be timely, prompt, I will have
time

zditip

zdetiy

z rJami

- with you (pl.)

138

LESSON 35A
Grammar Perception Drill
L

Ma=

Suggested words;

Instructor:

Kto znalazl pienieldze?

ja (m)
ja (f)

Students;

Ja znalaz/em pieniqp.
dze.
Ja znalazlam pieniqdze.

ty (m, f,)
on, ona, ono
my (m, f,)
WY (my fo)
oni, one

T
T
Kto jadl obiad?

ty (m)
ty

Ty jadlee obiad.
Ty jadla6 obiad.

ja (m, f,)

onona, ono

O

my (m, f,)
Wy (my f,)
oni, one
ch/opcy

30

Kto szed/ do szkoly?

ja
ja (f

ty (m
ty (f
on
ona
ono

my
my (f
wY (
wY (f)
oni
one
dzieci

Kto wszedl do klav?

O

0

on
ona
ono
ja (m, f9)
ty (m, f,)

Szedlem do szkoly.
Szlam do szkoly.
Ty szedlea do szkoly.
Ty szlaa do szkc?y,
On szed1 do szkoly.
Ona szla do szkoly.
Ono silo do szkoly.
szliamy do szkoly.
My szly6my do szkoly.
Wy szliacie do szkoly.
Wy sz/y6cie do szkoly.
Oni szli do szkoly.

One Buy do szkoly.
Dzieci say do szkoly.

On wszedx do kiasy.
Ona weszia do kiasy.
Ono weszZo do kiasy.

Instructor:

Suggested words:

Students:

my (m, f)
(m, f)

oat one

Kto poszea na stacjp?

My poszli6my na stacjp.
My poszZygmy na stacjp.

my (m)
mY (f)
ja (m9 f)
ty n9 f)
ono ona9 ono

wy (ms f)
oat" one

Kto piela chleb?

Wy piekliacie chlebo
wy piek46cie chlebe

IFY (m)

wY f)
ja m9 19
ty m9 f)
on, ona, ono
MI (n, f)
oni9 one

Kto przyni6sa

Oni przyniedli
ksiqiki.
One przyniosay

oni

one

ja Out f)
ty (m9
on, ona9 ono

f)

my (,m9
WY

Kto wynajql mieezkanie?

Olt

f)
f)

Panowie wynajpli
mieszkanie.
Panie wynajegy
mieszkanie.

panowie
panie

chlopcy
corki
totnierze
dziewczyny
pan
peni
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LESSON 35A
Dialog

(About movies)

Cpl. Grzybowski
Cpl. Nalepa and Cpl.

G.: Kapral Grzybow ski

N.: Kapral Nalepa
i kapral WOjcik

WOjcik

G.: Jak sig macie chIopcy.
Czy byliacie wczoraj w kinie?

How are you boys? Were you in the
movies yesterday?

N.: Tak, byligmy.
i ty zdqtysz.
kg?

Yes, we were. We thought you too
would make it.
Did you have a
date?

kygleligmy 2e
Czy mia/e6 rand-

G.: Naturalnie, ale niestety matka
Zosi czuje sig ile i dlatego
Zosia przyjecha/a dopiero
o szostej. Czy w kinie bylo
wiele wolnych miejsc?

Of course, but unfortunately
Zosia's mother didn't feel well
and that is why Zosia came (only)
at 6 o'clock. Were there many
vacant seats in the theatre?

N.: Nies jednak znalegli6my
jeszcze dwa miejsca.

No, but we still found two seats.

G.: Jaki to byl film? Czy to by
ten amerykanski film "Pulkownik i ja".

What picture was it? Was that the
american picture "The Colonel and I"

N.: Tak. Ten film jest naprawdp
dobry. Bawiliamy sig 6wietnie.

Yes. This picture is really good.
We had a good time.

G.: Jak d/ugo trwai film?

How long did the feature last?

N.: Film trwal dwie godziny, ale
by/a przerwa. Szkoda, 2e nie
mog/e6 go widzie6.

The feature lasted two hours, but
there was an intermission.
It is a pity you couldn't see (it)
that picture.

G.: Dzisiaj mam take przepustkg,

I also have a pass today, so I will

wi@c pcijdg wieczorem zobaczy6 ten film.

go tonight to see this picture

N.: Zdaje mi sig jednak, 2e dzisiaj ju2 grajEt inny film
"Dzieci Ulicy".

It seems to me however, that another
film, "The children of the street"
plays today.

G.: A to tei dobry film produkcji
zagranicznej.

That is also a good foreign picture.
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LESSON 35A
Structural Drill

PAST TENSE
Part I

Require students to form past tense forms from the following
infinitives:

Instructor:

Students:

wraca6 do domu

ja wracalem do domu
tywracalea do domu
on
ona
ono

my
wY
oni
one

ezuka6 mieszkania
zdqty6 na lekcjp
mime racjg
zameowiewizyte
zaplaci6 za samochod
zostawi6 pieniqdze w domu
movi6 dobrze po poisku
uczy6 eig jpayka angielskiego

grad w pikkg
umied prowadzi6 samoch6d
czud sip dobrze
nauczy6 eig strzelad
odpoczywad na wakacjach
pyta6 sip kolejarza
odwiedzid rodzicOw
otrzyma6 duio pienigdzy
spotka6 nauczyciela
keistiki
zapomnie6
ekuiy6 w piechocie
pamigta6 o matce
chcied jechad na urlop
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Part II

Instructor:

Czego on nie widzia/?

Suggested woraa:

Stary dom

Students:

On nie widzia/ starego
domu.

amerykariski samoch6d

polskie gazety
angielski samoch6d
czarny kori

nowe dzia/o
polskie gory

Czego pan sip uczy?

polski jpzyk
angielski ipzyk

Do kogo pan idzie?

stary przyjaciel

wysoki oficer
nowy nauczyniel
dobry lekarz

Czego szukal pan
Walczak?

wieczne pioro
Zadne mieszkanie
nowe meble
czerwona kanapa

okritg4 sta
skZad apteczny
zagraniczny samochod
dobry film
dui& gotOwka

Part III

Accusative after pos 09 za, przea, na.

Po kogo on przyjechal?

nasz doktor
francuski kapitan
nowy student
Zadna sekretarka
agoda Iona
stary ojciec
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On przyjechal po
naszego doktora.

Suggested words:

Instructor:

0 kogo pytal sit
kapitan?

Students:

stary
dobry kucharz
ten m/ody porucznik
nowy szewc
ten wysoki kapral
ionaty podoficer

0 co prosil ten
student?

d/ugi urlop
6wiega informacja
nowy adres pulkownika

dobra praca
to sama ksistika

wolne miejsce

Za co pZacil
klient?

woda
gaz
gorsoe mleko
dobry obiad
amaczna zupa jarzynowa
duia szklanka piwa
czarna kawa

Przez ktcire miasta
pan jechal?

Lublin
Lodi
Warszawa
Krakow
Szczecin
Poznan

Dokqd pan idzie?
Dokqd pan jedzie?

stacja kolejowa
uniwersyt et

urlop

Part IV

a/

Locative singular

0 czym pan mOwil
wczoraj?

polskie wojsko

amerykanski film

hOwilem wczoraj o polskim wojsku.

Instructor:

1

Suggested words:

Students:

nowy pyogram
wioski samoched

t-

wojskowy kuizs

szkolny egzamin
szwajcarska produkcja
doskonala lekcja

0 kim on myelel?

bogata dziswczyna
stary ojciec
/ysy szef kompanii
szczupZa sekretarka
wysoki nauczyciel
gruba kelnerka
chudy goad

citr-

b/

Locative plural

ta

0 kim mciwila panne
Zosia?

angielski oficer

Panna Zosia mhwi/a
o angielskim oficerze.

mlody profesor
nowy goad
polski tolnierz
szkolny kolega
dobre dziecko
pewny kolejarz

0 cLym myelala
matka?

nowe meble

Matka myelaaa o nowych
meblach.

ladne wakacje
ewiege ciastka
czerwone kwiaty
stare meble
szkolny fotografie
wojekowe koszule

c/

Locative singular of adjectives.

Przy jakim stole
siedzieliecie?

okratgly

Siedzielitimy przy

okrgaym stole.
bialy
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Instructor:

Students:

Suggested words:

ozarny
szkolny
mocny
niski
kratki
nieduty
stary

d/

Adjectives and nouns.
Locative plural of all genders.

0 czym pi sal profesor?

stare wazony

Profesor pi sal o starych
wazonach.

polskie ksigtki
biale myszy
rasowe pay
zagraniczne meble
nowe plany
szwajcarskie pensjonaty
amerykaziskie domy
wysokie drzewa

dutemiasta
ladne obrazy
polski joilzyk

nowe skowa
angi el ski e uniwersytety

koocioly garnizonowe
trudne lekcje
francuskie znaczki

is b
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LESSON 35A
Translation
English - Polish

1. A soldier is sitting at the table and learning about the rifle.
2. There is a lamp

and a telephone standing on the desk by the lamp.

3. lay sister lives in Cracow and works in a store.

4. After dinner he works at home and receives patients.
5. I was looking for a good tooth brush and for the soap.
6. Do you speak about that coffee shop near the cinema?
7. Your pass is on that small desk by the window.
8. Uere you in church yesterday, I didn't see you, I saw only your wife
and your daughters.

9. Pvt. Kowalski and Sgt. Piotrowski are sitting on the beds and are
reading Polish books.

Translation

I

Polish

English

Paristwo Nowiccy wynajcali duty nieumeblowany dom.
kadny ogrcid.

Ko/o domu byl

W ogrodzie bylo duto drzew. W tym domu bylo osiem pokoNa dole tet byka kuch.

jciw.

Pico bylo na gorze, a trzy byky na dole.

nia.

Do kuchni paristwo Nowiccy kupili nowy piec za goteSwitp.

Pani No-

wicka piecze czysto chleb, a stary piec nie pia/ dobrze i dlatego oni
kupili nowy.
Dom ten znalazla corka paristwa Nowickich, ktOra nolieszkala na tej

samej ulicy.

Matka i aorka poszly do wtaioiciela domu i daly zadatek.
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Kiedy pan Nowicki wszedl na gOrg, zatrzyma/ sig w jednym pokoju
przy oknie.

Przez okno on widzial rzekg, miasto i gOry.

domu Nowickich by/a szkolat a na prawo kotici63.

Questions

1. Co wynajgli paristwo Nowiccy?

2. Co by/0 kolo domu?
3. Czego bylo Aldo w ogrodzie?

4. Ile pokojem bylo w tym domu?
5. Ile pokoj6w bylo

erze?

6. Ile pokojow by/0 na dole?
7. Gdzie byla kuchnia?
8. Co kupili paristwo Nowiccy do kuchni?
9. Dlaczego paristwo Nowiccy kupili nowy pies?
10. Kto znalaz/ ten dam dla paristwa Nowickich?
11. Gdzie mieszkala corka paristwa Nowickich?

12. Dokqd poszly matka i corka?
13. Co one daly?
14. Doket4 wszedl pan Nowicki?

15. Gdzie zatrzymal sig pan Nowicki?
16. Co on widzia/ przez okno?
17. Co by/0 naprzeciwko domu Nowickich?
18. Co by/0 na prawo od domu?
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Naprzeciwko

LE3SON 35A
Oral

Aural Drill

Part I - Dialog

1. Co mowil kapral Grzybowski, kiedy zobaczy/ kaprala Nalepg
i jego przyjaciela?

2. 0 co zapytal Grzybowski chtopcOw?
3. Czy chlopcy byli w kinie?

4. Co my6leli Nalopa i jego przyjaciel?
5. Czy Grzybowski mia/ randkg?
6. Dlaczego Zosia przyjechala na randkg dopiero o szOstej?
7. Ile wolnych miejsc znaleili ch/opcy w kinie?
8. Jak nazywea sig ten film?
9. Czy to byl polski film?

10. Jak bawili sig ch/opcy?
11. Czego talowali chlopoy?
12. Jak dlugo trwak ten film?

13. Czy podczas filmu by/a przerwa?
14. Kiedy Grzybowski chce zobaczyi ten film?
15. Dlaczego Grzybowski mote zobaczy6 dzisiaj ten film?
16. Jaki film grajg dzisiaj?

17. Jakiej produkcji jest film "Dzieci Ulicy"?
18. Czy to jest dobry film?
19. Czy to jest polski film?
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Part II - General Questions

1. Ile ksiettek pan przyniOs/ do szkoly?

2. Ile pan zaplacil w restauracji?
3. Na jak diugo pan wynajql mieszkanie?
4. Kiedy pan wprowadzil sic) do nowego domu?

5. Ile pan placi za mieszkanie?
6. Kto siedzia/ na prawo od pana w kinie?
7. Kiedy pan wstqpil do wojska?

8. Kto pracowal w skiepie?
9. Ile czapek leta/o na stole?
10. Kto wszedl do kiasy po studentach?
11. Kiedy pan wool./ z kina?
12. Ile pan wydal wczoraj?
13. Co by/0 w szklance?
14. Do kogo pan telefonowca wczoraj?
15. Za ile zlotych pan wynajql dom?
16. Ile kosztowa/ samochOd?
17. Dlaczego pan nie zdEtty/ na

pocielg?

18. Jak dZugo trwak egzamin?
19. Kolo kogo pan siedzial w kinie?

20. Jak augo pan czekal na lekarza?
21. Z czego by/ sok?

22. Jak augo kucharz piek/ szynkg?
23. Co pan kupil za gotOwkg?
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24. Jak diugo pan pomagal w kuchni?
25. Czy pan znalazk wczoraj pieni4dze?

LESSON 35A
Homework

Part I
a,/ Put the verbs in the following sentences into second person singular

or plural of the present tense:

I. Wracaliemy do domu.
2. Gralem w pilkp.
3. Oni byli w piechocie.
4. SzukaZyimy pana Walczaka.
5. Ona brala ksigtkp do domu.

b/ Put the verbs in the following sentences into second person singular
or plural of the past tense:

I. Ona zdetty do szkoty.

2. Zaczynam uczyd sip o pieltej.
3. Ja spotkam Adama w kinie.
4. On ma racjp.
5. My dostaniemy przepustkp.
Part II
(This part is to be written if tape recorders are not available to students. It is to be recorded on tape if tape recorders are available
to
students).
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Answer the following questions;

1. Co pan kupuje w skladzie aptecznym?
2. Co pan kupuje w sklepie spoiywczym?
3. Jakie samochody pan lubi?
4. Ile pan zaplaci/ za samochOd?

LESSON 36
Grammar Perception Drill

1.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

t
*
*
*
t
*
t
*
*

10
10
10
10
10
10
10
10
10

-

szesfnaecie
siedem*naecie
osiem4n16cie
dziewipttnaecie

-

2 x 10 -

dwa4dzielicia

-20

3 x 10
4 x 10 -

trzy*dzietici

- 30
- 40

5 x 10 -

ptpdtdziegat

6 x 10-

szeg6tdziellit

7 x 10 8 x 10 9 x 10 -

siedemdzissigt

10 x 10 -

jedetna6cie
dma*na6cie
trzylnagcie
czter*na6cie
oipttnaticie

cztertdzie6ci

11
12
13
14
15
16
17
18
19

dziewigUdziege

-

sto

-100

osiem4dzieli4t

Instructor:

a/ Ile jest

1
2
3
4
5
6
7
8
9

50
60
70
80
90

Suggested number:

Students:

jeden i jeden

Jeden i jeden jest &ea.

*
*
*
1
1
t
t
4
t

2
2
2
2
2
2
2
2
2

1012

10 * 1

1012
10 4 3

10,4
10,5
1016
10 * 7

1048
1019

1612

10
10
10
10
10
10
10

17, 2

101 60

1812
19.2
2012

10 * 70
10 t 80
10 t 90

11
12
13
14
15

*
t
t
4
t

2
2
2
2
2

*
*
*
t
*
*
*

10
11
12
20
30
40
50
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IV Ile jest

dwa mniej jeden?
20 - 10
30 - 20

3 - 1

4 - 1
5

6
7
8
9

-

40- 30

1
2
2
2
3

100
100
100
100
100

10- 3
c/ Ile jest

d/ Ile jest

-

50
40
30
20
10

dwa razy jeden?
2
2
2
2
2
2
2

x
x
x
x
x
x
x

Dwa =JO jeden jest jeden.

2
3
4
5
6
7
8

2
2
2
5
4
3

x
x
x
x
x
x

Dwa razy jeden jest dwa.

9
10
50
20
15
12

cztery podzielone przez dwa? Cztery podzielone przez

dwa jest dm,
6
8
9

10
12
12
14
16
2.

16 : 4

:

2
2

:

3

:
:

2
3

:

4

:

2

:

8

25
30
33
42
60
70

:

20: 4
:
:
:
:
:
:

5

10
3
6

2
2

Ile Wad, bylo
na stole?

Jeden oZ6wekba na stole.
Dem oZ6wki

na stole.

Trzy obSwkilel na stole.

na stole.
Catery ozowki
Pipe okciwkowito na stole.
Szedd otowkdw
na stole.
(7 - 100)
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2.

(Subject)
(All nouns
except nouns
denoting male
ersons

_

1.

o

M.
F.
N.

0

3rd

A
0

person
singular

a
r4

I

dwa
dwie
dwa

2.

trzy

3.

cztery

4.

04

M.
F.

21

dwadzieecia jeden

22

dwadzieicia dwa
dwadzieecia dwie
dwadzieecia diva

dwadzieecia trzy
dwadziedcia cztery

24

I

person
plural

a

N.

A04

All
genders

A
o

z

All
genders

:'4

ag
3rd

r4

person
singular

$3.

Z

o.
CD

rl

a

M.
F.
N.

3rd
person
plural

A

Zo

I
23

3rd

A
0

One form
for all
genders

5

I

(Predicate)

4

A........:

jeden
jedna
jedno

VERB

NOUN

NUMERAL

r4

a

One form
for all
genders

4

g

.
.

I

25

One form
for all
genders

31

a
i

o

trzydziesici jeden
,

3rd
person
singular

r4

1
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.

Instructor:

Suggested numbers:

Ile tu jest stolow?

1 - 25
30,
40

Ile tu jest szaf?

1 - 25
50,
60

Ile tu jest drzew?

1 - 25
70,
80

1 - 5

Ile kosztuje jeden o/6wek?

Students:

Tu jest jeden st6/.

Jeden ol6wek kosztuje
jeden zloty.

11 - 25
90 - 100

1-5

Ile kosztuje jedna szklanka?

Jedna szklanka kosztuje jeden zloty.

11 - 25
100 - 110

1 - 5

Ile kosztuje jedno pi6ro?

Jedno plot.° kosztuje
jeden zloty.

11- 25
110 - 120
3.

Instructor:

Kiedy Janek p6jdzie do
szkoly?

Suggested words:

godzina (1-5)

minuta
miesi4c (1-5
tydzieri (1-5

rok

:152
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Students:

Janek pojdzie do szkoly za godzinp.
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LESSON 36
Dialog
(In the supply room)
G.: Corporal G4dek
6.: Sergeant hiwka

G.: Panie sieriancielmeldujp, is przywiozZem reine rzeczy do magazynu.

(Mr.) Sergeant, I report that I've
brought various things to the supply
room.

S.: Czy made wykaz tych rzeczy?

Do you have a list of these things?
(Mr.)
Yes. Here is the list.
'Lieutenant asked for a receipt.

G.: Tak jest. Tu jest wykaz. Pan
porucznik prosil o pokwitowanio.

S.: Zaraz dostaniecie, ale najpierw
musze sprawdzie, czy wszystko
jest w porz4dku.

You'll get it right away, but
first I must check whether everything is all right.

G.: Tu w tych workach s4 mundury, a
tam bielizna.

Here in these bags there are uniforms,
and over there underwear.

9

S.: Ile bluz jest w kaidym worku?

How many jackets are there in each
bag?

G.: W kaidym z tych work6w jest diva-

In each of these sacks there are
There are six
twelve jackets.
such bags.

naicie bluz.
szeie.

Tikich work6w jest

9

S.: Szege razy dwanaticie jest siedem
dziesigt dwa. Rasem siedemdziesiert dwie bluzy. A gdzie $4 spodnie?

Six times twelve is seventy-two.
Together seventy.two jackets. And
where are the pants?

G.: Nie wiem. Wiem tylko, it, tam 84
kalesony i koszule.

I don't know. I only know that over
there there are drawers and shirts.

S.: Ile jest-koszul?

How many shirts are there?

G.: Zaraz policzp. Tray tuziny i dwa
tuziny jest pipe tuzinew. Pazem
szeiddziesigt sztuk.

I'll count them right away. Three
dozen and two dozen are five dozen.
Together sixty pieces.

S.: Tu jest tyle kaleson6w co tam koTo znaczy razem jest szeidszul.
dziesi4t kompletow bielizny.

Here there is the same number of
drawers as of shirts. That means
together there are sixty sets of
underwear.
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MM.

G.: Czy na wykazie sq spodnie?

Are there (any) trousers in the list?

niestety nie ma, a za godzinp muszp ubrad eta), pluton
rekrut6w.

No, there are not, and in an hour
must dress a whole platoon of recruits.

G.: Czy mom) teraz odjechae?

May I leave now?

S.: Za chwilp,tylko podpisze pokwitowanie.

Just a second.
receipt.

G.: Czy mam zameldowad, to pan siercant nie dostel spodni?

Am I to report that you didn't get
trousers, sergeant?

S.: Nie.

No.

Ja gam to zaZatwip.

I will just sign the

I'll settle (take care of it)
- it myself:

G.: Rozkaz,panie siertancie.

Yes, sergeant.

LESSON 36
Grammar Analysis
1.

If a noun (qualified) accompnnied by the cardinal numeral 2 dma
(m. and n.), dwie (f.), 3 Luz (11., f. and n.) and 4 cztery (m., f.
and n.) is the subject of the sentences it takes the nominative plural
form and is followed by the verb in the third person plural.

Nouns qualified by compound cardinal numerals formed by the combination of 20, 30, 40 etc. plus two, three and four, take also the nominative
plural form and the verb is in the third person ,plurall
e.g.:

Dwa ok6wki (nom. pl.) 21, na stole.

- Two pencils are on the table.
Pipedziesiqt dwa oZowki Ina stole.- 52 pencils are on the table.
na stole.
- 102 pencils are on the table.
Sto dwa ol6wki

If the above numerals qualify nouns which are direct objects of a
sentence, those nouns take also the nom. 21.7
e.g.:

Dwa oatiwki (subject) kosztujs. dwa
ziote (direct object).
2.

- Two pencils cost two zlotys.

The cardinal numerals 1 jeden (n.), jedna (f.), jedno (n.), 2 dwa
(n. and n.), dwie (f.), are used as adjectives and agree with the nouns
they qualify in genders
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e.g.:

Jeden (ml oldwek (m.) jest na stole.
Jedna (f. ksialka (f.) jest na stole.
Jedno (n.) pioro (n.) jest as stole.

Widzg jecino pi6ro.

Dwa (m.) oZ6wki (n.) set na stole.

Szeliodziesiett dwa (m.).Wwti (m.)

Widzg jeden ol6wek.
Widzp jedrui ksiqikp.

set na stole.

Szeeddziesiqt dwie (f.) ksiettki (f.)
s4 na stole.
Sze66dziesiqt
(n.) pidra (n.)

Dwie (f.) ksittiki (f.) set na stole.

Dwa (n.) pidra (n.) sq na stole.

set na stole.

However one - jeden after multiples of ten does not change with the
gender, but is followed by a noun in genitive plural with the verb in the
third person singular,
e.g.:

Szeg6dziesiqt jeden oZ6wickE (gen. pl.)
est na stole.
Szeeddziesiqt jeden ksietteli (gen. pl.)
est na stole.
Szeeddziesiqt jeden pier (gen. pl.)
jest na stole.
3.

- 61 pencils are (is) on the table.

- 61 books are (is) on the table.
- 61 pens are (is) on the table.

All cardinal numerals from five 'Rig) up (except multiples of ten
plus 2, 3, or 4) are considered colletive nouns and therefore when used
as the subject of a sentence require the verb in the third person singular,
(in the past tense the verb takes the neuter form) and tha accompanying
noun in the genitive plural,
e.g.:

Ltd Wyk& .122.1 na stole.
Pip6 ol6wk6w layo na stole.
Pik ksiettek 111/1 (b Yo) na stole.
j121. pi6r jest (-bylo) na stole.
Jedenalicie ol6wkow Itat (byZo) na stole.
Dwanalcie ol6wk6w
(bylo) na stole.

- Five (of the) pencils are (is)
on the table.
- Five pencils were on the table.

An analogical construction is found in any sentence with a collective
noun)
e.g.:

Pluton tolnierzy jet w koszarach.
Pluton toZnierzy b

- A platoon of soldiers is in the
barracks.
- A platoon of soldiers vas in the
barracks.

w koszarach.

Words like kilka (several), pare (few, a couple) are also considered
collective,

A3

e.g.:

Kilka psow jest w ogrodzie.

- Several dogs are in the garden.

Kilka pm:Sir bylo w ogrodzie.

- Several dogs. were in the garden.

Note that nouns accompanied by collective nouns take also the genitive
plural when being direct objects of a sentence,

e.g.:
Widzg kilka pe6W.
4.

- I see several dogs:.

The process of arithmetical addition is expressed in Polish by i,

e.g.:

Siedem i cztery jest jedenaicie.

Mniej is used in

- Seven plus four is eleven.

subtraction,

e.g.:
Dwanagcle smnie

trzy jest dziewige. - Twelve minus three is nine.

Multiplication is expressed by !lay (times),
e.g.:

Cztery re.zy trzy jest dwanaicie

- Four times three is twelve.

Division is expressed by podzielone przez (divided by),
e.g.:

Szeii podzielone przez trzy jest
dwa.

NUMERALS

- Six divided by three is two.

(from 11 - up).

11 jedenaecie

20 dwadziesicia

30 trzydzieici

12 dwanasicie

21 dwadzieecia jeden
22 dwadziesicia dwa
23 dwadziesicia trzy
24 dwadzieecia cztery
25 dwadziesicia Pit6
26 dwadziedcia szeid
27 dwadziesicia siedem
28 dwadzieicia osiem
29 dwadziesicia dziewig6

31 trzydzieoci jeden
40 czterdziesici
41 czterdzieeci jeden

13 trzynaicie
14 czternaticie

15 piptnaecie
16 szesnaecie
17 siedemnaticie

18 osiemnaicie
19 dziewitotnaticie
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50 pigOdziesiat

piOdziesiat jeden
60 szeiaziesiat
51

70
80
90
100

siedemdziesiat
osiemdziesiat
dziewifddziesiat
sto

Note the ending -naecie in numbers from 11-19, the ending -dziedci for
30 and 40, and the ending -dziesiat for 50 up to 90.
The above numerals may refer to all nouns,except nouns denoting male
persons.
5.

The preposition

za - in (referring to time) requires the accusative case,

e.g.:

za chwil?
za rok
za godzinp

-

in a moment
in a year
in an hour

LESSON 36
Structural Drill

Part I
Instructor:

Ile jest 10 razy 1?

Suggested figures:

10 x 1
9
8
7
6
4
3
2
9
8
7
6
4
3
2
9
8
6
9
5
6
8

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2
3
4
5
7
8
9
3
4
5
6
8
9
3
4
5
8

6
9
7
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Students:

Dziesipd razy jeden
jest dziesipd.

Part II
Suggested figures:

Instructor:

Ile jest trzy

dwa?

3

4 2

Students:

Trzy i dwa
jest pip6.

4 +3
5 4 4
6 4.

5

7 * 6
8 4 7
9 4. 8

10+ 9
11 4 8
12

9

13 4 10
14 4 2
15 4 3

16+ 4
17 * 5
18 * 6
19 4 7

204 8
21 * 9
32 4 10
43 * 9

54+ 8
65 +7
76+ 6
87 * 5
98 4 4

Part III
Instructor:

Ile jest dwadzieecia mniej
jeden?

Suggested figures:
20

1

19 -2
18 .
4
17
5
16
15 - 6
14 . 7
8
13
12 - 9
10
11
21 - 9
8
22

34 -7
45- 6
56 - 5
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Students:

Dwadzieecia mniej
jeden jest dziewictnaicie.

67 -4
78 - 3
89 - 2

93 -1
Part IV
lb MI

Instructor:

Ile jest szeo6 podzielone
przez trzy?

Suggested figures:
6

:

Students:

Szeid podzielone
przez trzy jest

3

dwa.
8

:

2

:

5

:

3

:

3

:

5

:

:

6
7
4

:

5

:

7

:

3

:

6

32

:

4

35
36

:

7

10
12
15
20
18
21

24
25
28
27
30

WU

.ffi

:

:

9

40

:

8

42

:

6

:

:

8
7
2

:

9

:

8

:

10

63
66

:

7

:

11

72
64
81

:

9

:

8

:

9

48
49
50
54
56
60

:

Part V
Instructor:

Ile stoldw jest w tym domu?
Ile stolow byZo w tym domu?

Suggested figures:

Students:

26

W tym domu jest
jeden stft.

1
2
3

27

100

28

kilka

Ile koszul leiy na stole?

4
5

29
30

6

31
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Na stole lety
jedna koszula.

Ile pokwitowari lety na biurku?

Na biurku lety jedno
pokwitowanie.

7
8

32
39

9

43

Ile work6w sprawdzil siertant
Sliwka?

10
11
12

45
48
54

Sieriant Sliwka sprawdzil jeden worek.

Ile lornetek jut policzyZ
kapral Ggdek?

13

57

14
15

59
61

Kapral Ggdek policzyl
jut dwie lornetki.

Ile pokwitowari podpisal porucznik Kowalski?

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

62
67
73

76
82
84
86
93
95
98

.
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Porucznik Kowalski podpisal jedno pokwitowanie.

LESSON 36
Translation
English - Polish
lr1. Mr. Jaworski had an expensive, thoroughbred horse.

2. Did you (f.) buy this turkey for dinner?
3. I read a good Polish book yesterday for two hours.

4. Mr. Kowalski was in Walczak's grocery store yesterday and bought 2 kilograms
11

of meat and 0 kilogram of sausage.
5. Mrs. Jaworski has not completed (her) Polish language course yet.
6. We paid 1000 zlotys for our car.

We bought it on installments.

7. Mr. and Mrs. Walczak did not want to buy an English car.
8. Bolek can't forget the pretty girl whom (ktemet) he met last night (yester-

day evening) in the motion pictures theatre.
1

9. Janek sat on the couch near Basia but he was thinking all the time about
Basia's pretty sister.

Translation
Polish - English
Jan Grzybowski i Stefan Nalepa dostali przepustki.

Oni chcq 0,06 na

Jan chce poji6 do kina.

On najpierw pOjdzie na chwilp do kawiarni.

W kawiarni czeka na Jana znajoma.

Znajoma Jana nazywa sip Barbara Bednarska.

miasto.

Barbara jest to mloda i ladna dziewczyna.

Barbara i Jan

Ona ma czpsto randki.

Dzii

idyl do kina "Warszawa" na film, kt6ry nazywa sip "Za dzien, za

rok, za chwilp".

Adam Kaweckil, Nalepa chodzili na uni.

Nalepa idzie do Adana Kaweckiego.
wersytet.

Teraz Kawecki pracuje w Wojskowej Komendzie Rejonowej.

Adim Kawecki by w wojskU dwa lata temu.
imendy Rejonowej, gdzie on pracuje.
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On mieszka niedaleko Wojskowej Ko-

Questions

1. Kto dostal przepustkp?

(Grzybowski, Nalepa)
(miasto)

2. Dok4d oni cheet poje6?

3. Dokgd najpierw p6jd7ie Jan?

(kawiarnia)

4. Kto czeka na Jana w kawiarni?

(znajoma)

5. Jak nazywa sip znajoma Jana?
6. Jaka jest Barbara?

7.Kto'ma randki?

(Barbara Bednarska)

(mloda i ladna)

(Barbara)

8. Dok4d dzid idzie Jan i Barbara?

(Za dzien, za rok, za chwilp)

9. Jak sip nazywa ten film?
10. Do kogo idzie Nalepa?
11. Gdzie pracuje Kawecki?

( Kawecki)

(Wojekowa Komenda Rejonowa)

12. Kiedy by3 w'wojsku Kawecki?
13. Gdzie mieszka Kawecki?

(kino)

(2 years ago)

(niedaleko Wr.K.R.)

LESSON 36

Oral - Aural Drill

Part I
1. Co przywicia kapral GEldek do magazynu?

2. Kto przywi6zI rOtne rzeczy do magazynu?
3. Czy kapral G4dek ma wykaz tych rzeczy?
4. Kto prosi2 o pokwitowanie?
5. 0 co prosil porucznik?

(various things)
(kpr. G4dek)
(tak)

(kpr. G4dek)

(receipt)

6. Co siertant Sliwka musi sprawdzid?

(whether everything is all right)

MP
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7. K-to musi sprawdzid czy wszystko jest w porzqdku?

8. Co jest w workach?
9. Gdzie sq mundury?

(siertant Sliwka)

(mundur, bielizna)
(worek, szafa)

10. Co tam jest oprOcz mundurOw?

(bielizna)

(12, 6, 3, 2)

11. Ile bluz jest w katdym worku?

12. Ile workOw bluz przywiclz/ kapral Gqdek?

13. Ile bluz przywiOzi kapral Gadek?

(6, 3, 1, 5)

(72, 68, 51, 25)

14. Czy kapral Gqdek wie, gdzie sq spodnie?

(nie)

(5, 2, 8, 9)

15. Ile tuzinow koszul przywiazt kapral Gqdek?
16. Ile to jest sztuk koszul?

(60, 24, 96, 108)

17. Ile sztuk kalesonow przywic5z/ kapral Gqdek?

18. Ile jest kompletOw bielizny?
.fa

19. Ile jest sztuk koszul i kalesonOw razem?
20. Czy na wykazie sq spodnie?

"
.1.

(60, 54, 81, 78)

(120, 112, 173)

(nie)

(platoon of recruits, company of
soldiers)
22. Ile plutonOw musi ubraO w mundury siertant? (1, 3, 5, 2)

21. Kogo musi ubrao siertant za godzine

23. Kiedy musi siertant ubrad w mundury caly pluton?
24. Co musi podpisad siertant Sliwka?
25. Kto must podpista pokwitowanie?

(in an hour, in 3 hours,
in 7 hours, in 2 hours)

(receipt)

(siertant Sliwka)

26. Kiedy podpisze pokwitowanie siertant Sliwka?

(in a while, in 2
in 5
27. Czy kapral Gqdek ma zameldowad, to siertant, nie dostal spodni?
Sfc. Sliwka will take care

Part II

1. Czy pan kiedy pracowal w magazynie?
2. Czy pan robil wykazy rzeczy?
3. Jakiego koloru pan ma bluzp?
4. Jakiego koloru pan ma spodnie?
5. Kiedy pan mstqpik do mojska?

(...lat temu)
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hours?
hours)
(no,

of it)

6. Jakiego koloru pan ma koszulp?

7. Ile pan ma koszul?
8. Ile pan ma mundur6w?
9. Ile pan ma komplet6w bielizny?
10. Jakiego koloru pan lubi krawaty?

11. W jakim rodzaju broni pan jest?
12. Czy pan ma du*o pienipdzy?
13. Ile pan ma lat?
14. Czy pan lubi piwo?
15. Ile pan pZaci za mieszkanie?
16. Czy pan ma papierosy?
17. Czy pan ma przyjaci6Z w Monterey?
18. Czy.pan chodzi ezpsto do kina?
19. Kiedy pan miaZ randkp?

20. Czy pan ma radio w domu?
21. Co pan robiZ dzig rano?
22. Ile rat pan zapZaciZ za samoch6d?
.23. W ktdrym rejonie Monterey pan mieszka?

(blisko

24. Kto robi zwykle zakupy w paAskiej rodzinie?
25. Czy pana rodzice mieszkajq w Monterey?
26. Jakie jest paAskie rodzinne miasto?
27. Kiedy pan przyjecha/ do tej szkoZy?

(duty, mazy, Zadny)

(rok temu, kilka miesipcy temu)

28. Kiedy pan jedzie na urlop?
29. Kiedy pan odwiedzi rodzic6w?
30. Kiedy pan zglosil sip do Wojskowej SzkoZy Jpzyk6w?
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(... miesipcy(e) temu)

LESSON 36

PPM

Homework
Part I
Translate into Polish:

1. Mr. and Mrs. Karski moved into a new house yesterday.
2. These girls had no car and were going very long to school yesterday.
3. I (f.) was waiting for the train and reading a newspaper at the railroad
station in Warsaw.

4. You're not right (you are wrong),

madam.

This train is going to

as
Warsaw, not to Poznai.
a r,

5. Do your sisters usually do (their) shopping in Poznag, (sir)?

Part II
This

is not to be done if tape recorders are available to students)

Fill in the blanks:

1. Pan Chmielewski nie odwiedz ...

2. ianierze rozmawi ...
si

if

wczoraj siostr ...

dzia rano o miast ...

3. Czy pani jui dzig widzi .4,4, (past t.) pan ...

4. Dlaezego pan nie

...D..

polsk ... (pl.)
Chmielewski ...a

wczoraj w szkole?

(was)

5. Te panie nie naucz .... (past t.) silp jeszcze lekcj ...
Pi pi

6. My nie jedl ...

jeszcze obiad so*, ale jui musimy 006 do szkoly.

7. Panna Bober zatelefonow ...

dzig do ojc ...

a

a

6. Co pan

....

wczoraj na obiad?

(ate)

Pr a

Part III
This 5art is to be done if tape recorders are available to the students)

Answer on tape Questions 15-30 from Part I of the Oral - Aural Drill, L.34.
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LESSON 36
Vocabulary
bielizna, f.

- underwear, linen

bluza, f.

- jacket, blouse

chwila, f.

- moment, while

dvanakie

- twelve

kalesony (pl. only)
kaleson6w, gen. pl.

. drawers

komplet, m.
kompletu, gen. s.

. (the) set

magazyn, m.
magazynu, gen. s.

- supply room, warehouse, storage

meldowadi i.
meldujp
melduje

- to report

mniej

- less

mundur, m.
munduru, gen. s.

- uniform

odjechad, p.
odjadp
odjedzie

- to depart, to leave(by means of transp.)
I will depart, I will leave

panie siertancie

- sergeant (sir) (when addressing
a sergeant)

pluton, m.
plutonu, gen. S.

- platoon

podpisad, p.
podpiszp
podpisze

- to sign, to underwrite
I will sign, I will underwrite

podzielony, podzielona, podzielone

- divided (by)

(przet)

pokwitowanie, n.

- receipt

policzyd, p.
policzp
policzy

- to count
I will count
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przywiei6, p.
przywiozp
przywiezie
przywiozq
przywiozlem, past t.
przywi6zI
przywieiliemy
przywiegli

- to bring (by means of transportation)
I will bring

raz, m.
razu, gen. s.
razy, nom. pl.
razy, gen. pl.

- once

rekrut, m.
rekruci, nom. pl.

- recruit

"rozkaz"

- yes sir (idiom, military term)

rozkaz, m.
rozkazu, gen. s.

- order

siedemdziesigt

- seventy

spodnie (pl. only)
spodni, gen. pl.

. pants, trousers

sprawdzid, p.
sprawdzp
sprawdzi

- to check, to verify
I will check, I will verify

sto

- hundred

sztukav f.

- piece, art, play, trick

tyle co

- the same number as, the same
amount as

ubrad (sip), p.
ubiorp
ubierze

- to dress (oneself)
I will dress

worek, m.
works, gen. s.

- bag

wykaz, m.
wykazu, gen. s.

- list, roster

za (4 acc.) (godzinp)

- in (an hour)

zelatwid, p.
zalatwip
zalatwi

- to settle, to arrange
I will settle, I will arrange

- I brought

- times
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zameldowad, p.
zameldujp
zamelduje

- to report
I will report

a .

]

at
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INDEX
OF SITUATIONS AND GRAMMATICAL PROBLEMS IN VOL, III

Dialog

Situation

Grammar Unit

Ni',

arm

29

On the train. Going to
daughter's wedding.

The locative singular of nouns.
Endings - is and u. The use of
prepositions na, liv, my, o and
pa. The adverb - naprzecilto.

30

Describing a room and its
furniture.

The locative singular of nouns.
Endings - ce, dze, aze, le, cie.
The locative singular of adjectives.

31

Inquiring about the
address of a DLI student.

The locative singular of nouns.
Endings - rze. The locative
plural of adjectives and pronouns.

32

Lesson schedule at a
Language School.

The locative singular of feminine
nouns ending in soft or expalatal
consonants. Endings - i and z.

33

Conversation about a
driving test.

Formation of past tense of the
lst and 3rd person singular and
plural.

34A

Friends meet at the De.
fense Language Institute.

Review

34

Conversation on shopping.

Some irregular past tense forms.
Use of the preposition do. The
use of "ten sam" and "taki sam."

35

Going to the movies.

The second person singular and
plural of the past and present
tense. Informal address.

35A

About movies

Review

36

In the supply room.

The use of cardinal numbers from
1.100 qualifying all nouns except
denoting masculine persons and
children. Addition, subtraction,
multiplication and division.

ftn
ova
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VOCABULARY TO LESSONS 29-36

A

E

Albo - or, L.31
amerykariski - American (as adj.), L.33
apteczny - pharmaceutical, drug (as
adj.), L.34

egzamin, m. - examination, test,
L.33

F
B

Baltyk, m. - Baltic (sea)
(here:
name of a motion picture theatre),
L.35
bielizna, f. - underwear, linen, L.36
biuro kwaterunkowe - billeting office,
L.31
bluza, f. - blouse, jacket, L.36
brama, f. - gate, L.29
C

caly - whole, entire, all, L.34
cena, f. - price, L.32
chptnie - willingly, gladly, with
pleasure, eagerly, L.35
chwila, f. - moment, while, L.36
czterdzieici - forty, L.32
czternaecie - fourteen, L.36
czy ..o, czy
or
- whether
L.33
i3 it ... or

gatunek, m. - kind, quality, sort,
L.34
Gdaisk, m. - Gdarisk, city in northern Poland, (sea-port), L.29
go - him, L.31
gotOwka, f. - cash, L.33
era, f. - mountain, L.34

VIP

hotel, m. - hotel, L.29

J
jak (przedtem) - as(before), L.34
jazda, f. - ride, (the) driving,
L.33

dawno - long ago, long time, L.33
dialog, m. - dialog, L.32
dopiero - only, just, L.31
doskonaay - excellent, delicious,
perfect, L.35
dowiedzied sip, p. - to find out, to
get the news, L.31
dowddztwo, n. - headquarters, command
post, L.31
drogi - expensive, dear, L.33
drzewo, n.. - wood, tree, L.30
dwanaicie - twelve, L.36
dywan, m. - rug, carpet, L.30
dziewip6dziesiett - ninety, L.36
dziewiptnaicie - nineteen, L.36

jEt - her, L.35

jednak - however, but, 1.31
P

fa

K
kalesony, pl. - drawers, L.36
kanapa, f. - couch, sofa, L.30
kawiarnia, f. - coffee shop, cafe
(drug store), L.35
katdy - each, every, L.32
kino, n. - motion picture theatre,
L.35
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0.1Zain.w.

G

H

D

409fAihiL.

film, m. - picture (motion), film,
feature, L.35
fotel, m. - armchair, L.30
francuski - French (as adj.), L.35

131

kolo - in the vicinity, L.35
kominek, m. - fireplace, L.30
kompania, f. - company, L.35
komplet, m. - (the) set, L.36
koszary, pl. - barracks, L.31
krajowy - domestic, home (as adj.)
L.33
kupno, n. - the buying, purchase,
bargain, L.33
kurs, m. . course, L.32
kwatera, f. - quarters, L.31
kwaterunkowy - billeting, L.31
kwiat, m.
flower, L.30

na lex° - to the left, on the
left hand side, L.30
na prawo - to the right, on the
right hand side, L.30
naprzeciwko - opposite, L.29
na razie - for the time being,
L.33
narodowy - national, L.29
na irodku - in the middle, in the
center, L.30
nauczyd sip, p. - to learn, L.33
nie mied racji - to be wrong, L.34

0

L
oh!, L.32
o (et loc.) - (speaking, thinking
about (something or somebody ,
L.29
obrazek, m. - small picture, L.30
obrona, f. - defense, L.29
odjechad, p. - to leave, .to depart
(by means of transportation),
L.36
odpoczywad, i.
to rest, to relax,
to take a rest, L.32
okregay - round (as adj.), L.30
o ktdrej - at what time, L.35
o piettej - at five o'clock, L.35
opieka, f.
care, protection,
L.34
osiedle, n. - settlement, L.29
osiemdziesigt - eighty, L.34
osiemnaecie - eighteen, L.36
o szdstej - at six o'clock, L.35
o!

lekcja, f.
lesson, class, L.32
levy - left (as adj.), L.30
leted, i. - to lie, L.30
lub - or, either, L.31
Lublin, m. - Lublin, town in
eastern Poland, L.35

L
Zatvy - easy, L.33

M
magazyn, m. - supply room, warehouse,
storage, L.36
marka, f.
make, brand, L.33
meldovad, i. - to report, L.36
mied rad, - to be right, L.34
mied zamiar - to intend, L.29
miesipcznie - monthly, a month, per
month, L.33
ministerstwo, n. - department of the
governmental administration, L.29
mniej - less, L.36
mucha, f. - fly, L.30
mundur, m. - uniform, L.36
myeled, i. - to think, L.29

P
panna, f. - miss, L.34
pensjonat, mi. - boarding hoUse,
L.31
pity - fifth, L.35
piec, m. - stove, heater, L.30
piwo, n. - beer, L.30
plan, m. - plan, map, L.31
pluton, mi. - platoon, L.36
plutonowy - sergeant, L.32
po
after, on, L.29
po (angielsku, polsku) - in (English)
(English), in (Polish), (Polish),
L.32

N
na - at, on, in, L.29
najpierw - first, at first, in the
first place, L.31
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poczta, f. - post office, mail, L.35
podczas - during, while, L.32
podpisa6, p. - to sign, to underwrite, L.36
Oodstawowy - elementary, basic,
fundamental, L.35
poduszka, f. - cushion, pillow, L.30
podzielony (przez) - divided (by),
L.36
pokwitowanie, n. - receipt, L.36
policzy6, p. - to count, L.36
pormtdek, m. - order, tidiness, L.33
poza - beyond, L.32
poza tym - besides, in addition, L.32
polka, f. - shelf, rack, L.30
preca domowa - homework, L.32
pranie, n. - (the) washing, laundry,
L.34
prawie - almost, nearly, L.32
prawo, n. - right, law, L.33
prawo jazdy - driver's licence, L.33
prawy - right (as adj.), L.30
produkcja, f. - make, production,
output, L.33
program, m. - program, feature, L.35
prywatnie - privately, L.33
suburb, L.29
przedmieecie, n.
przedtem - before (in time), L.34
przeprasza6, i. - to excuse oneself,
to beg pardon, to apologize, L.29
przepustka, t'. - pass, L.35
przerwa, f. - break, intermission,
L.32
przewainie - mostly, most of the
time, L.31
przy - by, at, L.29
przywieid, p. - to bring (by means of
transportation), L.36
pulkownik, m. - colonel, L.31
pytanie, n. - question, (the) questioning, L.32

R
racja, f. - reason, ground, L.34
randka, f. - date, appointment, L.35
rata, f. - installment, payment, L.33
raz - once, L.36
rejon, m.
area, sector, region, L.31
rekrut, m. - recruit, L.36
reszta, f. - remainder, rest, change,
L.33

rozkaz, m. - order, L.36
"rozkaz" - yes sir (idiom, milit.
term), L.36
rozmawia6, i. - to talk, to converse, L.32
r6g, m. - corner, horn, L.30
roiny - various, different, L.30

S

sam, same, samo - by himself, by
herself, by itself, alone,
L.34
siedemdziesiqt - seventy, L.36
siedemnaecie - seventeen, L.36
sklep spoiywczy - grocery store,
food store, L.34
sklad, m. - store, warehouse,
L.34
sklad apteczny - drug store, L.34
skoriczy6, p. - to finish, to end,
L.33
word, L.32
slowo, n.
smaczny - tasty, L.35
splaca6, i. - to pay off, L.33
spodnie, pl. - trousers, L.36
spotka6 (sip) p. - to meet (each
other), L.35
spoiywczy - grocery (as adj.),
food (as adj.), L.34
sprawdzi6, p. - to check, to verify, 1.
L.36
stale - permanently, constantly,
L.29
stamtqd - from (over) there, L.34
stawia6, i. - to put (a question),
to put (in upright position),
L.32
sto - hundred, L.36
student, m. - student (college,
university), L.31
szafa, f. - wardrobe, cupboard, L.30
szczeganie - especially, particulary, L.32
szezoteczka, f. - (diminutive)
brush, L.34
szczoteczka do zpbOw - tooth brush, "
L.34
szef, m. - chief, boss, L.35
szef kompanii - first sergeant
(company), L.35
szeregowiec, m. - private (soldier
411

L. 31
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szesnaicie - sixteen, L.36
szklanka, f. - glass, L.30
szkoZa podstawowa - elementary school,
and high school, L.35
sz6sty - sixth, L.35
sztuka, f. - piece, art, play, trick,
L.36
szybko - quickly, fast, L.29

S

iciana, f. - wall, L.30
dlub, m. - wedding ceremony, L.29
grodek, m. - middle, center, L.30

T
taki - such, L.34
taki sam, taka sama, takie samo the same kind, L.34
temu (idiom) - ago, L.33
ten sam, to sama, to samo - the same,
L.34
teren, m. - area, terrain, 1.31
Torun, m. - Torui, city in northern
Poland, 1.29
to znaczy (abbr. t.zn.) - that is,
this means, it means (abbr. i.e.),
L.32
trwae, i. - to last, to take (time),
L.32
trzynaicie - thirteen, L.36
tyle
co
- the same amount as,
the same number as, L.36
tysiqc, m. - thousand, L.33

wesele, n. - wedding party,
wedding reception, L.29

w erg - up, L.34
widocznie - apparently, evidently,
L.34
wieczorem - in the evening, at
night, L.35
wiei6, i. - to drive (somebody or
something), L.33
whisny - own, L.29
wZa6ciwie - actually, strictly
speaking, 1.29
Wojskowa Szkola Jpzykow - ALS, L.31
wolny - vacant, free, 1.29
worek, m. - bag, sack, L.36
wp1acid, p. - to pay in, L.33
vor6cid, p. - to return, to be back,
1.29
wydad, p. - to spend (money), to
issue, L.33
wykaz, m. - list, L.36
wymowa, f. - pronunciation, L.32
wynajmowad, i. - to rent, to hire
(objects only), L.29
wysiada6, i. - to get off, to step
out, to alight, L.29
wzgorze, n. - hill, hillock, L.32
w zeszZym miesietcu - last month,

L.34

.

U

I

ubrad sip, p. - to dress (oneself),
L.36
urzpdnik, m. - civil service employee,
white collar worker, clerk, L.29
uiywany - used, second hand, L.33

ofvo

foo

tor

w

wazon, m. - vase, L.30
w czasie - durinq, at the time, L.32
wczoraj - yesterday, L.33

r.

181

za chwilp - in a moment, 1.36
zaczynad sip, i. - to start, to
begin, 1.35
za godzinp - in an hour, L.36
zagraniczny - foreign, 1.33
zajpty
taken, occupied, busy, L.29
zakupy, pl. - (the) shopping, purchases, 1.34
zalatwid, p. - to settle, to arrange,
L.36
zameldowai, p. - to report, L.36
zamiar, m. - intention, L.29
zamovi6, p. - to make a reservation,
to order, L.31
zap1acid, p. - to pay, L.34
zapomnied, p. - to forget, L.35
zarobek, m. - profit, L.34
zarobki, pl. - earnings, wages, L.34
zatrzymaC Si?, p. - to stay, to
stop, L.29
z4b, m. - tooth, L.34

zdanie, n. - sentence, phrase, opinion,
L.32
zdaiye, p. - to be on time, to make
(it), to have time, L.35
zeszly - last, past, previous, L.34

maczy6, i. - to mean, to mark, L.32
znajdowae sip, i. - to be located, to
found, L.31
zostawiC, p. - to leave (behind), L.34
z wami - with you (pl.),.L.35

2
ieby - in order to, that, L.29
ionaty - married, L.31
161ty - yellow, L.30
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LESSON 37

Grammar Perception Drill
1.

Instructor:-

Students:

Suggested words:

Ja bcdf jutro w dowodztwie.
Kto bcdzie jutro w dow6dztwie?

Ja bcdc jutro w do-

ja

wociztwie.

ty

On, ten pan
ona, to pani
ono
my
wy
oni, paristwo

one, to panie

Ja bcdc jutro
Ja bcdc jutro zajcty.
Ja bcdc jutro chory.

ja
ty

on, ona, ono

2

Oft ma.sto ziotych.
Ile ziotych on ma?
Oft ma dwieficie ziotych.

On
On
On
On
On
On
On
On

ma
ma
ma
ma
ma
ma
ma
ma

On ma sto ziotych.

TErgfimmzlotych.
cz erysta ziotych.
piceset ziotych.
sze&cset ziotych.
ITETEggFt ziotych.
Fgraigammizlotych.
Uiniriritset ziotych.
tysi4c ziotych.

Ile pan ma pienicdzy?

100 . 1000

Mam 100 zlot yrch

101 - 199
201 - 299
301 - 399

501 - 510
611 - 621
722 - 7.32

1

etc.

.

3.

Instructor:

Suggested words:

Students:

lampa

Na stole nie ma lampy.
Czy na stole jest lampa?

Nie, na stole nie
ma lampy.

Na stole nie bylo lampy.
Czy na stole byla lampa?

Nie, na stole nie
bylo lampy,

Na stole nie bylo oletwka.

Czy na stole byl olowtk?

olowek

Na stole nie bylo piora.
Czy na stole bylo pioro?

piemo

Na stole nie bgdzie lampy.
Czy na stole bgdzie lamps?

Niel na stole nie
bgdzie lampy.
kot

pudeao
papierosy
gazety

myna
koperty
zegarki
lornetki
Czy w kiasie jest student?

W klasie nie
students.
W kiasie nie
studenta.
W kiasie nie
studenta.
W kiasie nie
studentow.

Czy w klasie byl student?
Czy w kiasie bgdzie student?
Czy w kiasie s4 studenci?

ma

bylo
bgdzie
ma

Czy w klasie byli studenci?
Czy w kiasie byly dziewczyny?
Czy w kiasie bod4 studenci?
4
Bylem w kinie w poniedzialek.

Kiedy pan byl w kinie?

poniedzialek

Bylem w kinie w poniedzialek (we wto.
rek).

Bgdg w kinie w poniedzialek.
Kiedy pan bgdzie w kinie?
wtorek
iroda
czwartek
piattek

sobota
niedziela

2-3

LESSON 37
Dialog

S.: Salesman
K.: Customer

S.: Sprzedawca
K.: Klient
S.: Dzien dobry.
sluty6?

(Buying a suit)

Good day. May I help you?
(With what can I serve you?)

Czym mogg

K.: Chcialbym kupie ubranie.

I'd like to buy a suit.

S.: Proszg bardzo, zaraz pokaig
to co mamy. Tu s4 ubrania
w roinych gatunkach.

show you
Very well.
right away what we have.
Here are various kinds of
suits.

K.: W jakiej cenie s4 to ubrania?

What are the prices of these
suits? (in what price are
these suits?)

S.: To zalely, ktore. Cena tego ubrania jest tysi4c dzie.
wigeset ziotycht a tamto
1osztuje tysi4c trzysta zlo-

That depends which ones.
The price of this suit is
1900 zlotys, and that one
costs 1300 zlotys.

tych.

rr

K.: 0, to jest ladne ubranie.
Jaki to jest rozmiar?

Oh, this is a nice suit.
What size is it?

S.: To ubranie bgdzie za male
dla obywatela.

This suit will be too small
for you, citizen.

K.: Czy nie macie takiego ubrania w moim rozmiarze?

Don't you have such a suit
in my size?

S.: Niestety nie mamy, ale spodziewamy sig nowego transportu w poniedzialek.

Unfortunately, we don't, but
we're expecting a new shipment on Monday.

K.: Potrzebujg takie ubranie
na sobotg, bo idg na zaba-

I need such a suit for Saturday because I'm going to a.
party.

wg.

S.: Proszv przyj66 do sklepu
we wtorek to dowiecie sig,
czy dostaliAmy ten rozmiar.

Please come to the store on"
Tuesday, then you'll find
out whether we've received
that size.

K.: Niestety we wtorek bgdg
zajety, ale przyjdg we Lro.
do albo we czwartek.

Unfortunately on Tuesday
be busy, but I'll come on
Wednesday-or on Thursday.

5

V;

6

S.: jeteli bcdq potrzebne poprawki, to ubranie bodzie
gotowe w pi4tek.

If alterations are (will be)
necessary, the suit will be
ready on Friday.

K.: Czy motecie zatrzyma6 takie
ubranie dla mnie do czwartku?

Can you keep this (such a)
suit for me until Thursday?

S.: Owszem, o ile taki rozmiar
ubrania dostaniemy. W ostatnim transporcie takiego nu.
meru nie by/o.

Yes, we can
we receive
(we will receive) that
(such a) size of suit. In
the last shipment, there
was no such size (numbe).

K.: Czy mam dose zadatek?

Am I supposed to give (you)
a deposit?

S.: Niepotrzeba, zaplaci obywatel przy odbiorze.

That isn't necessary, you
will pay, citizen, when
picking up (at the receipt).

K.: Do widzenia.
czwartek,

Bgdq to we

if

Good-bye.
Thursday.

I'll be here on

Good-bye.

S.: Do widzenia.

LESSON 37
Grammar Analysis
.4 C.

1.
44

The English preposition on pertaining to the days of the
week is rendered in Polish by -The preposition w with the accusative case,
.g.:

W niedziel9 bylem w koAciele.

have been in church on
Sunday.

The English preposition la pertaining to time, day or date
is rendered in Polish by the preposition na with the accusative
case,
.g.:

Wr6ce do domu na pi4t4 (godzino).

-I

will return home by five
(o'clock).

Potrzebujg ubrania na sobotg

. I need the suit by (for)
Saturday.

2.

The future tense form of the verb by
bgdg
bgdziesz

(ja)
(ty)

on, ones ono bgdzie
(any) Indniemy

(wy) bgdziecze
on is eqe butt

.

-

»

to be is:

will be
you will be
he, she, it will be
we will be
you will be
they will be

LIN ;
Ja 2449 w szkole jutro rano,

. I will be at school tomerrow morning.

Ubranie

. The suit will be ready

bgdzie gotowe jutre.

tomorrow.
3.

The lnglish expressions there is (are), there was (were),
there will be are rendered in Polish by lest (s4) , 12210 .1222N
byly),

. g.:
W
W

szklance jest woda.
hlasie s4 studenci.

Tam jest szklankai
s4 szklanki.

Note that only the second

-

There is water in the glass,
There are students in the
classroom.
There is a glass over 113.2214,

- There are glasses overTUOM
"therest is translated by

tam".

The Enflisk expressions there is (are) no, there was Noce)
pa, there wall be NO, are rendered in PolishTy
FA,

u, nil bid! respectively,

cog,.

W szklance nie ma wody.
W klasie nie ma etudent4w.
W szklance nie byLo wady.

W klasie nie byto ktudentioi.

W salute. sae bedzie wed,.
W lassie nig bedzie student6w.

.

There is no water in the
glass.

- There are no students in

the classroom,
There was no water in the
glass,
" there were no studentLin
the classroom,
. There will be no water is
the glass.
. There will be no students,
in the classrodt.

Tam nie ma szklanki.

There is no glass over

-

there.
TITEFI are no glasses over
there.

Tam nie ma szklanek.
4.

Prepositions ending in a consonant when followed by a word
starting with two or more consonants often get a final e.

Bodo tu we czwartek.

. I will be here on Thursday.

Bodo tu we ITTOrek.

I will be here on Tuesday.
. He got the book from me.

On dostarigrOko ode mnie.

5.
Prepositions:

at, on

in some expressions denoting when

enped in? durin 2 "Er some occupation is rendered in Poi=
by przY-Wit
e locate-Maze,
.g.:

SiedzieliAmy przy obiedzie.
On powiedzial to przy Aniadaniu.
Zapiaco przy odbiorze.

We were sitting at dinner.
He said this at bieakfast.
I will pay on-Feceipt.

.
.
-

The word "tot' besides the meanings given on pages 55 and
69, Vol. ',can Viso signify - then, so, in that case,
.g.:

Jezeli bodo w domu, to zatele.
fcaujo do Basi.

If I will be at home (then)
I will phone Basia.

-

Note the way in which the numerals 100
. 100
sto
dwiegcie -'200

trzysta

cztergta

.
.

-

300 pigOset

400 szearet
sied6rWet
osiemsZT-

dzieWIFset

WOO are formed:
.
.
-

tysiv (noun)
The preposition do

-

500
600
700
800
900
-

tysi4c

until requires the genitive case:

do jutra

--

until tomorrow.

LBSSON 37
Structural Drill
Instructor:

a/

Ja bcdg bogaty.

Kto
Czy
Czy
Czy
Czy
Czy
Czy
Czy
Czy

bydzie bogaty? (ty)
on jest jut bogaty? Niel on bodzie bogaty)
ona jest jut bogata?
ono jest jut bogate?
one 04 jut bogate?
tem pan jest jut bogaty?
to pani jest jut bogata?
to dziecko jest jut bogate?
to panie 84 jot gobate?

b/ Jak sic nazywaj4 dni tygodnia po poisku?
Kiedy pan jedzxe na urlop?
(Require each student to answer this
question using different day)
W ktore dni panowie chodzq do szkoly?
Na ktory dziefi wynaj41 pan pokej w hotelu?
c/ Teraz jest godzina druga. (pisitat sz6sta)
Na kterel godzinc panowie chc4 by6 na stacji?

d/ To jest
tt

H

tt

zt

tt

tt

tt

tt

ti

14

tt

tt

ti

To s4

syn
matka
brat
oeicer
profesor
sekretarka
praljaciel
pacjent
kolejarz
pu/kownik

Kto jest w kiasie?
Kogo nie ma, w kiasie?
Kto byl w klasie?
Kogo nie bylo w lassie?
Kto bcdzie w kiasie?
Kogo nie bodzie w kiasie?
.

dzieci
pafistwo Kowaiscy

tt

vi

tanierze

H

tt

studenci

Write on the blackboard
ej

Ile on ma pieniedzy?

100 z/.

200
300
.10

Ile on ma pienigdzy?

400 zl.
500
600
700
800
900
1000

Ile on

ma ksiqtek?

100
200
300

400
500

600
700
800
900
1000

LESSON 37
Translation
English - Polish
1. What did you buy in KowalskiTs grocery store ((sir)?

2. I couldn't go to the warehouse yesterday because I was sick.
3. Mr. Tyszka paid two hundred zlotys for a suit today.

4. Mr. and Mrs. Jaworski left their little sons at home and
went (to do) shopping.

5. Miss Wojciechowski was looking for a small toothbrush in
Chmielewski's drug store.
6. Did you just return from Krakow, (gentlemen)?
7. The prices of suits and underwear went up yesterday.

8. What did you (m. pl. formal) eat in jaworskils restaurant

yesterday? We ate an excellent, but very expensive dinner.
We paid twelve zlotys and twenty five groszes.

11

9. I will go to the "Baltyk" theatre tomorrow; Sergeant Wale.

czak and I will go to the same theatre.

Translation
Polish . Bnglish

Jan Bober ma gospodarstwo, kt6re jest blisko miasta.

Na

gospodarstwie on ma 4 konie, 30 krow, 12 fiwia, BS kur i 22
kaczki.

2ona jaaa Bobera, Maria, nie pracuje na

wie, bo ona musi pracowa6 w domu.

Bober chce jecha6 do miasta.

gospodayst.

Dzifi jest sobota.

Maria

Ona dice tam kupi6 kilka rzeczy

dia corki i gotowe ubranie dia syna, bo jutro jest zabawa dia
dzieci u pafistwa Kowalskich.

Syn Bobrow, Wladek, ma 12 lat.

On chodzi do szkoly, kt6ra jest niedaleko od domu rodzic6w.
Zosia i Basis, siostry Wladka, tea chodzil do szkoLy.

ma 7 lat, a Basin 9.
lek Grz7bowski.

Zosia

Wladek ma kolegg, kt6ry sig nazyma Bo-

Bolek Grzybowski dzi

przyszedi

Bolek i Wladek zwykle uczq sig razem lekcji.

questions

1. Czyje gospodarstwo jest blisko miasta?

2. Jakie zwierzeta domowe chowa Jan Bober?

12

do Wladka..

3. Ile koni ma Bober?
4. Ile bilk ma Bober?
5. Ile kaczek jest na gospodarstwie Bobra?
6. Dlaczego tone Jana nie pracuje na gospodarstwie?
7. Doksid chce jecha6 Maria Bober?

S. Dia kogo ona chce kupi6 kilka rzeczy?
9. Dlaczego ona chce kupi6 ubranie dia sync?
10. U kogo jest jutro zabawa?

11. Ile lat ma Wiadek?
12. Od czyjego domu jest niedaleko szkola Wladka?
13. Czyje siostry tet chodzq do szkoly?
14. Ile lat ma Zosia, a ale Basia?
15. Do kogo przyszedl Bolek Grzybowski?

16. Czego sio Wiadek i Bolek uczq?

LESSON 37

Oral m Aural Drill
Pas4
14,,rCo chcial kupi6 klient?

2. Itto chcial kupi6 ubranie?

3. Jakie ubranie chciat kupi6 kilent?
4. Jakie ubrania mica sprzedawca?

5. Kto mial ubrania w reAnych gatunkach?

13

6. Czy wszystkie ubrania byly w takiej samej curie?
7. Jake byte cena jednego ubrania?
11. Ile kosztowalo drugie ubranie?

9. Czy sprzedawca mial ubranie w rozmiarze klienta?
10. Czego sprzedawca spodziewal sig w poniedzialek?
11. Kiedy sprzedawca spodziewat sig nowego trensportut
12. Ni kiedy klient potrzebowal ubrania?
13. Dokild mial i6 klient w sobotg?

14. Kto mist ig w sobotg na zabawg?
15. Kiedy kiient ma przyjg do sklepu?.
16. Kto ma przyjg do sklept* we czwartek?

17. Po co klient ma przyjg do'sklepu?
18. Kiedy ubranie bgdzie gotowe, jeteli bodit potrzebne poprow6
ki?
19. Co bgdzie gotCwe w pieltek?

20. Czy sprzedawca zatrzyma ubranie dia klignta?
21. Do ktorego dnia sprzedawce zatrzyma ubranie?
22. Czy w ostatnim transporcie ubrafi byl numer ubrania kiients?

23. Czy kiient dal zadatek ne ubranie?
24. Kiedy klient zaplaci za ubranie?
25. Kto zaplaci za ubranie pray odbiorze?
26. Kiedy klient bgdzie w skiep3.e?

27. Kto bgdzie w sklepie we czwutek?
Part II
1, Kiedy pan kupil ubranie?
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2. Ile pan zaplacil za pafiskie ubranie?

3. Jaki pan ma rozmiar ubranie?

4. W jakim ubraniu pan chodzi na zabawy?
5. Czy pan potrzebuje nowe

ubranie?

6. Czy pan daje zadatek kiedy pan kupuje ubranie?
7. Kiedy pan dostaI przepustkg?
S. Kiedy pan idzie do kina?
9. Do jakiej szkoly pan chodzi?
10. Czy pan lubi chodzi6 do kawiarni?
11. Do ktorej kawiarni pan lubi chodzi6?
12. Jak sig nazywa kawiarnia, do ktorej pan chodzi?
13. Gdzie

dobre ciastka w Monterey?

14. Co pan kupuje w sklepie spolywczym?
15. Ile kosztuje kilo cukru?
16. Ile sic/ado:5w aptecznych jest w Monterey?

17. Czy teraz ceny wszystkiego poszly w gorg?
18. Czy pana zarobki s4 takie same, jak w zeszlym roku?
19. Gdzie jest biuro kwaterunkowe w Wojskowej Szkole azykow?

20. Czego pan sic uczy?
21. Czy jczyk poiski jest trudny dla pans?
22. Ile godzin dziennie pan sig uczy jgzyka polskiego?
23. Ile godzin trwa przerwa obiadowa w tej szkole?

;1

LESSON 37
Homework
Part I

Translate into Polish:

1. Bo you (2nd person s.) knew my sister Mary?
2. We saw (f.) a very good picture at the flialtyku theatre
yesterday in the evening.

3. At what time do you (fellows) have dates tonight?
4. How long did you (girls) study the English language?
S. Mrs. Kowalski hasn't read this American newspaper yet?

Part II
(This part is not to be done if tape recorders are available
to students). Change the following. sentences into past tense:

1. Czego ty szukasz?
2. Gdzie wy mieszkacie?
3. Bo kogo piszesz list?

4. Co wy robicie dzisiaj?

S. Czy mieszkasz wKrakowiedlugo?
6. Cay czujesz sic w Monterey dobrze?
7. Cay czcsto nosisz karabin?
Part III
(This part is to be done if tape recorders are available to
students)
3usnnsrize on tape in Polish the story in Dialog 34.
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LESSON 37
Vocabulary
czwartek, m.
czwartku, gen.s.

.

Thursday

dla mnie

-

for me

gotowy, gotowa, gotowe

. ready, ready-made

ladny, ladna, ladne

- pretty, nice

mam dab

.

I am supposed to give,
I am to give

niedziela, f.

-

Sunday

nie potrzeba

it isn't necessary

obywatel, m.
obywatele, nom.pl,

- citizen

odbior, m.
odbioru,

receipt, reception (radio)

ostatni, ostatnia, ostatnie

last

pi4tek, m.
piAtku, gen.s.

-

Friday

pokaza6, p.
pokatg
pokate

-

to show
I will show

poniedzialek, m.
poniedzialku, gen.s.

- Monday

poprawka, f.

potrzebny, potrzebna, potrzebne

alteration, correction,amendment
- necessary, useful

przy (+loc.)

. at, when, on

przyj66, p.
przyjdc
przyjdzie
przyszedlem2
przyszedl
przyszliAmy,
przyszli,

-

-

to come (on foot)
I will come

przyszlam - past t.- I came
przyszla
przyszly6my
przyszly
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remiLar, M.
rommiatu, gen.s,

rA

*Ie, dimension, measure
to serve
serve

shalt, ie
slut()

stagy
sibots, f,

Saturdsy

&rode, i.

Wednesday

transport, mq
transportu, gen.s.

shipments transact

ubranie, no

quit, dress)

(the) dressing

ubrania, genolt,

W

acc.)

(the) <clothing,

en (Sunday)

(niedzielv)

Tuesday

wtorek, m.
wtorku, Ben. s.
.

got

too

zibawa: f.

Pitrty, fun, dance

zelete6, 1.
zalet0
zalety

to depend
I depend

zatrzyma6, p.

to keep, to retain, to
stop, to halt
I will keep

Zatrzymam
tatrzyma
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LESSON 38

Grammar Perception Drill
INSTRUMENTAL SINGULAR AND
PLURAL OF NOUNS
Z kim
(Use appropriate

.

with whom

.chart)

.1-

Instructor:

Students:

Basia rozmawia z porucznikieme
Z kim Basia rozmawia?

Basia rozmawia z porucznikiem.

Oni rozmawiajti z porucznikami.
Z kim oni rozmawiajq?

Przed czym

.

before what

On stoi przed pocitigiem.

Przed czym on stoi?

On stoi przed pocigiem.

Oni czekajq przed pociqgami.
Gdzie oni czekajq?
Idg do szkoly z uczniem.
Z kim pan idzie do rikiily?
Idg do szkoly z uczniami.

Z kim pan idzie do sling
TU jest rachune- z pokwitowaniem.
Z czym jest ten rachunek?
TU sq rachunki z pokwitowaniftmi,
Z czym sq to rachunki?

On siedzi przed radiem.
Przed czym on sifter?'
Oni siedz; przed radiami.
Przed czym oni

On rozmawia z lanierzem.
Z kim on rozmawia?
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On rozmawia z tolnierzami.
Z kim on rozmawia?

On rozmawia, z tolnierzami.

On rozmawia z nauczycielem.
Z kim on rozmawia?

On rozmawia z nauczycielami.
Z kim on rozmawia?
Pies siedzi przed Awinia.
Przed czym siedzi pies?
Pies siedzi pr.-zed 6winiami.

Przed czym siedzi pies?--On rozmawia z pani.4 Walczak.
Z kim on rozmawia?-

On rozmawia z paniami.
Z kim on rozmawia?

On rozmawia z sekretark4.
Z kim on rozmawia?
On rozmawia z sekretarkami.
Z kim on rozmawia?
On stoi prze stacj4.
Przed czym on stoic'

.

To jest gazeta z informacjami
o ilubie pulkownika PiaseeMgo.
Z czym jest ta gazeta?
Krawat lety z koszul4 na stole.

Gdzie ley krawat?
To jest paczka z koszulami.
Z czym jest ta paczka?

On stoi przed tablicA.
Przed czym on stoi?
On stoi przed tablicami.
Przed czym on stoi?
Tu jest walizka z rzeczami.
czym jest ta walizka?

20

r

Instructor:

On jest tolnierzem
Czym (kim) on jest?
On byl tolnierzem,
Czym (kim) on byl?
On bgdzie to/nierzem.
Czym (kim) on bgdzie?
Oni sq tolnierzami.
Czym (kim) oni-se
Oni byli tanierzami.
Czym (kim) oni'byli?
Oni 1304 tolnierzami.
Czym (kim) oni bcde

Suggested words:
zolnierz

Students:

On jest tolnierzem.

kapi tan

siertant
kucharz
szeregowiec
kapral
student
kolejarz
pacjent
szewc
profesor
oficer
doktor
major
krawiec

pulkownik
porucznik
urzgdnik
Ona jest sekretarkq
Czym (kim) ona jest?
Ona byla sekretark4.
Czym (kim) ona byla?
Ona bgdzie sekretarkq.
Czym (kim) ona bgdzie?
One sq sekretarkami.

sekretarka

Czym (kim) one se
One byly sekretarkami.
Czym (kim) one byly?
One 4(14 sekretarkami.

Czym (kim) one bode

kucharka
maszynistka
kelnerka

21

Ona jest sekretarkq.

Stoic

przel sisseits

lifted ca ym pea stei?

Ste.), peed

sesta

ossfq.

tablica

.seps

restsarscj*
konspa

mass
spitisielmis

obrss
stet

ova

fetal

usiwersytot
Sklep
pensjonst

biuro

drama
kiao
okno
dzisio
krises/.

biurko
162ko

azsynem.
Ric do
kim pan idzie do lane?

syn
przyjaciel
nauczyciel
student

kiss
4141104,

carat

doktor
corks
sioltra
sekreterks

dziecko
Brill the above ratteras
words,

On plisze pi6rem.
asp ea pisze?
Czym

eni pisze

in

wail using oppropria**

pi6ro

0* VW* pikes.
Osi piss; pidrsni,

oI4wek
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LESSON 38
Dialog

(Changing jobs and moving
to another city)

P.: Piasecki
L.: Lewandowski
P.: ftyszalem, ±e pan jut nie
pracuje w Panstwowym.Domu
Towarowym w Gdyni.

I heard that you're no longer
working in, the Governmental
Department Store in Gdynia.

L.: Tak to prawda, to jut tam
nie pracujg, poniewat
znalaziem lepszq pracg
w Lodzi.

Yes, it's true that I no longer work there because I found
a better job in Lodi.

P.: Czy mo ±na wiedzie6, jaket
pracg pan tam znalazi?

May one know what kind of a
job you found there?

L.: Bgdg buchalterem w fabryce wyrobow skorzanych.

be a bookkeeper in a leather goods factory.

21/

sq

P.: Czy pana Iona jedzie z pa- Is your wife going with you to
nem do Lodzi?
Lodz?
L.: Nie, Iona na razie zostaje z dzie6mi w'Gdyni.

No, for the time being my wife
will stay (stays) with the
children in Gdynia.

P.: Czym pan jedzie do Lodzi;
pocluiem czy autobusem?

How are you going to Lodi, by
train or by bus?

L.: jade autobusem, ale, meble
cheg wysta6 kolejg

I'm going by bus? but I want
to ship the furniture by rail.

P.: Czy pafistwo majg krewnych
w Lodzi?

Do you and your wife have relatives in Lodi?

L.: Owszem, mam szwagra, ktOry Yes, I have a brother-in-law
jest intynierem.
who is a graduate engineer.
P.: Kiedy pan wyjetdta do Lodzi?

When are you leaving for L6di
(to Lodi)?

L.: Jutro pried poludniem.

Tomorrow before noon.

P.: Kiedy pan bgdzie w Lodzi?

When will you be in L6di?
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I U/
WWI

IT LIW

L.: W Lodzi bcdc o pi4tej wie- In Lodi I'll be at five
p.m.
czorem.
(in the evening).

P.: Czymacie jut tam mieszkanie?

L.: Owszem, marry przydzielone
mieszkanie w osiedlu dla
urzcdnikow palistwowych.

Do you people already have an
apartment there?
Yes, an apartment in. the*:tivil
service employees' settl/ement
has been assigned to us (we have
an assigned apartment in a settlement for governmental employees).

P.: Czy to osiedle jest
leko od biura?

Is this settlement far from
the office?

L.: Nie, osiedle znajduje sic
niedaleko od fabryki.
Z osiedla do biura jedzie sic dwadziekia
minut tramwajem.

No,
not
the
one

the settlement' is located
far from.the factory. Prom
settlement to the office
travels twenty minutes by

streetcar,

27
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LESSON
Grammar Analysis

1.

The instrumental singular ending of all masculine nouns
(ending in a hard consonant) and neuter nouns
e.g.:

-

Jadg samochodem.
Piszg piorem.
After.

-At

I'm going by car.

. I'm writing with a pen.

-it -fit

6, .4

and -di the ending is -iem,

e.g.:

Kawa z mlekiem.
Jadg pociggi m.
Rozmawiam z gosciem.

. Coffee with cream.

I'm going by train.
- I talk with a guest.

2.

The instrumental singular ending of all feminine nouns
(and masculine nouns ending in -a) is
e.g.:

Jadg z zone do Warszawy.-

.

On jest sprzelawca.
On rozmawia z pans Walczak.

Ism going with my wife to
Warsaw.
He is a salesman.
He talks with Mrs. Walczak.

3,

The instrumental plural ending of all nouns. of !al gen.
ders is -ami (-iami),
e.g.:

Student idzie do szkoly
z ksigtkami.
On rozmawia z panisel.

. The student is going to school

with books.
. He talks with ladies.

4.

predicate of a sentence consists of any form of
If the IL

the verb lac (to be), and a noun, this noun must be in the
instrumentWI-case,
e.g.:

Syn pang Cichockiego jest
oficerem.

-

Mr. Cichockits son is an of.
ficer.

Ty

Syn pana Cichockiego byl
oficerem.

.

Mr. Cichocki's son was an
oficer.

However, in introductions a person gives his family name
in the nominative,
e.g.:
TS2

?Si

jestem Wirski. or Wirski jestem.

. I'm Wirski (My name is Wirski).

Note, that the moun which is put in the instrumental case,
is the one whose group includes the group to which the subject
belongs,
e.g.:
Karabin jest bronist.

. A.

rifle is a weapon.

The group of weapons includes the group of rifles. In other
words every rifle is a weapon but not every weapon is a rifle.

Karabin
subject

jest

bronii,

predicate

5.

The instrumental case is also used to express the means,
the agent or the instrument by which an action is performed,
.g.:
emaF.
Haze olowkio

Jade pocittgr

.

I write with a pfncil.

. I'm going by train.

Note that in those instances the preposition (with, by)
is omitted,

3tiVii4 sic pi/kA.
.1

Sallie sic z Basiq.

I play with a ball (by means
of a bail).
- I play with Basis. (here Basis
participates in playing).
29

6.
The instrumental case is also used after certain preposii
tions e.g.: z with (in the meaning of accompanied by, in
addition to), ancl . before, in front,
.»

Jutro jade z tong do Krakowa.

- Tomorrow, I'm going with my
wife to Krakow.
Wiadek came home before
(earlier than) Janek.

Whidek przyszedi do dam przed
Jankiem.

7.
The instrumental case answers the questions:
(z) kim
(z) czym

(for persons)
(mostly for objects)

.

(with) whom?
(with) what?

by whom?
by what means?

cog.:

Cz

pan jedzie do Lodzi?

- How are you going to Lodi?
. Ism going by train.

pocistgies,

Z kim pan wczoraj rozmawial?

- With whom did you talk
yesterday?
- i talked with my wife.

Rozmawiaiem z tong.

The instrumental case is also used after certain verbs
without any preposition:
/11

interesowa6 sic
bawi6 sic
zajmowa6 sic

cieszy6 sic

opiekowat sic

. to be interested (in)
. to play (with an object)
. to be busy (with), to take
care of
- to be delighted (with), to
be pleased (with)
. to care (for), to take care
(of)

Note that the verb cieszy6 sig is used also with the pre.
position
gen.

Expressions like tin the evening", "at nightl "during the
day" are rendered in .the instrumental case,
Cps.:

Wieczoren jadg do Krakowa.
On pracuje noci.

-

In the evening I'm going to
Cracow.
. He works at night.

30

The following nouns? already introduced, are irregular
in the instrumental plural:

kon

konmi

dziecko
czlowiek

ggAmi
dzieemi
ludimi

brat
przyjaciel
pienigdze
go66

bredmi
przyjaciolmi
pienigdzmi
go66mi

SUMARY
Masculine nouns (except .a)------"

Raer7Eouns
Nominative sin

Feminine nouns
Masculine nouns in -a

Nominative singular

lar

do.

All other
The last consonant
of which is: k* g
or soft (except j, 1)
neuter in .ie .io

finding in -iat

soft consonants
(except -yap, .1a)

Instrumental singular

Instrumental
singular
....1=1..1.

Instrumental plural

Instrumental

NNp\

NA.

After soft only
neuter in -le, .io
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LESSON 38
Structural Drill
I
Pa......: t

Instructor:

a/

To jest
tt

tt

tt

tt

It

II
II

tt
tt
II
II

It
It
II

it

It

It

It

tt
tt
tt

II

II

it
tt
tt
It
It

it

It
It
It
It
It
II

It
It
It

. syn
. przyjaci el
. student

-

a.
-

brat
doktor (dokt6c)
kapitan
profesor
kapral
siertant
buchalter
intynier
major
puikownik
ojciec
corka
matka
tona
babka
sekretarka
maszynistka

2 kim pan dzia idzie
di kina's

Z
w
2
w

kim pan wczoraj by'
kinie?
kim byliicie wczoraj
restauracji?

.A,

.,-

- brat
- profesor Tyszka

in ±ynier Walczak
- porucznik Dlugosz.
- pulkownik Zilbek

- corks pans Bobera

\

siostra pang, Walcz$ka
- tone majora Kcialskiego
. ojciec
- kapral
-

32

Instructor:

To jest
It

kapitan Walczak
profesor Tyszka

.

ft

II

It

ft

If

Is

it

ft

ft

et

it

sierzant Nbek
inZynier Bober
matka
corka
siostra pani Kowalskiej

3

Przed kim pan siedzial
w zeszt4 niedzielg w kofi.
ciele?

c/

To jest
ti

ft

ft

It

It

If

It

ft
It

tt
tt
tt

. doktor
kapitan
siertant
buchalter
kucharz
urzcdnik

tt

of icer

Ti

krawiec
sekretarka

tt

It

it

tt

It

tit

ft

tt

tt

II

ft

It

It

it

it

ft
It

ft
ft

11

11

It

It

If

ft

raaszynistka

kelnerka
kucharka
profesor
- Zolnierz
. major
intynier
porucznik
- sekr- etarka

corka
matka
siostra
babka

Czym on jest?
Czym ona jest?
Kim ona sic interesuje?

tualLUILLIinelaulgmmerapplicable.
Pact II
Tam jest
tt

-

st61
dam

33

Instructor:

Tam jest
It
It
tt

szafa
kanapa
okno
biurko

tt

Przed czym'stoi krzeslo?
Tam byl
it
(byla)
tt

tt
tt
tt

ogrod

(bylo)

OW

kawiarnia
poczta
magazyn
koAci61
skiep

NIP

au tobus

tt
tt

tt
tt
tt
tt
tt
It

tt

tt

tt
tt
11

tt
tt
tt
tt
tt
tt

tt
tt

tt
tt
tt

OW

dom
tablica
restauracja
fabryka
spoldzielnia
drzewo
kino
dzialo

Przed czym stall zoinierze?
Gdzie jest pana samoch6d?

!spelt Part II in lural whenever a licable.
Part III

Tam byl
If

tit

tt
tt
tt

tt
tt
tt

Czym pan pojechal do
Warszswy?
Csym psai Kowlsks przy.
jechsis dzil do szkoly?
Czys studenci pojclzsli
ns Uniwersytet?

pocigg
tramwaj
samoch6d
autobus
kolej

Part Iy
Instructor:

To jest
n

.

olowek
pihro

Czym pan zwykle
piste listy?
;Tim 54

It
tt
ft
tt
It
It
It

It
tt
tt
It
11

It
It

dzieci
bracia
przyjaciele
goacie
ludzie
konie

goi
pieni4dze

Z kim Janek rozmawial?
Czym interesuje sic
pan Kowalski?

LESSON 38
Translation
English . Polish
e-

1. Pfc. Kowalski got a pass from his first sergeant last night
(yesterday evening).

2. Did you (singular informal) Willingly go to school?
3. What picture did you (fellows) see last night (yesterday
evening)?

4. Bolek asked his brother:

',Where do you have the unifoti

which (kW :my) you bought yesterday?

Sgt. Jaworski didn't have a date yesterday cbecause Basis was
sick.

35

6. You (fellows) haven't learned (your) lesson t: day.

7. Mary asked her sister:

"Are you working in the leather

goods factory now?"
8

We were thinking about a new car, but we bought an old one.

*. Bolek asked Basia:

"Do yott (inform) want to go to the mo-

vies at six o'clock this evening (today in tho evering)?"
10. "Do you (informal) like melt, Janek asked Magysia.

Translation
Polish . Bnglish
Janek Wirski mieszka na wSi u rodzicifow.

Oni maj4 dute

gospodarstwo. kat Janka, Bolek mieszka u sowagta w Warszawie
i chodzi do szkoty.

Szwagier ptaOuje w pafistWoWym biurze i ma

przyd2ielone mieSzkanie w paistwowym domu.

W sobetto Janek poje.

chat do Warszavynowym samochodem pana tewandowstiego, 2eby odwiedzi6 brats, %tory jest chogy*

Oa przywieZ1 Ala lolka Awiete

waste, jajka a. billaczne ciastka od matki.

Po ptludaiu pomyszed/.

de,Dolka Wtadek Pawlak, ktry siulyk wpiechecie.
ka,w laszarath.

Matti& miesz-

Otisiaj on &WW1 przepuStkt *4 dW dal.

Wla.

dek i Janek pojeOhali trammajod 411. mi4sta, bit jtaok musiat ku..

pi6 rane szetioirdla rodZiofiw $ kitewaych.
pienigtdze.od 0404 naubrawite.

Janet 44kstal take

01010, domu tOWaroWege on

baczyt jasneubftaie w dobrym otuaku, woc wc4fed4 d

Sprzedawca

Ukie same ubtainite w rozmiamt joulta4,

go ubrania byte tysiqc siedemset zlotych.

Lena te.

j*A6k 234p/acil za

ubraniel a, ,pots kupil jeszcze txty krawaty dig braci:
36

sklepu.

bieski, zielony i.wigniowy.

W niedzielc Janek wrocil do domu

autobusem.

Questions
1. U kogo mieszka Janek Wirski?

2. Kto ma dui gospodarstwo?
3. Gdzie mieszka Bolek?

4. Jakie mieszkanie ma szwagier Bolka i Janka?
5. Czyim samochodem pojechal Janek do Warszawy?
6. Kogo on chcial odwiedzie?
7. Od kogo on przywi6zI maslo, jajka i ciastka?
8. W jakiej brcwii slutyl Wiadek Pawlak?

9. Gdzie mieszka Wiadek?
10. Czym pojechali Wiadek i Janek do miasta?

11. Dla kogo janek musial kupi6 r62ne rzeczy?
12. Od kogo Janek dostal pieni4dze?
nV

ct

7 P

13. Na co on doital pieni4On od ojca?
14. Gdzie on zobaczyl ubranie?
15. Jakie bylo to ubranie?
16. Co kosztowalo tysi4c siedemset zlotych?

k

1r

17. Ile krawatow kupil Janek?
18. Kiedy Janek wr6cil do domu?
Is*

19. Czym on wr6cii do domu?
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LESSON 38

Ozal . Aural Drill
Part I
1. Jak nazywujit sic osoby w tym dialogu?

2. Z kim rozmawial pan Piasecki?
3. 2 kim rozmawial pan Lewanaowski?
4. Co slyszal Piasecki?

5. Gdzie pan Lewandowski jut nie pracuje?
6. W jakim domu towarowym Lr.randowski pracowal?

7. Jaki to by/ dom towarowy?
S. Gdzie znajdowal sic ten dom towarowy?
9. Kto nie pracuje jut w Pafistmwym Domu Towarowym w Gdyni?
10. Jak nazywa sic miasto, w ktorym znajdu.je sic ten dom to..

warowy?
11. Czy to prawda, to Lewandowski jut nie pracuje w Pafistwo.

wym Demu Towarowym?
12. Dlaczego oft tam nie pracuje teraz?

13. Co znalazl pan Lewandowski?
14, jakst pracg znalazl Lewandowski?

15. Odzie znalazl Lewandowski lepszel prace
16. Jak nazywa sic miasto, w ktorym Liwandawski pracowsk?

17. Cs chcia wiedzie6 pan Piasecki?
111. Czya bodzie pan Lewandowski?

19 Odzie Lewandowski bgdzie buchalteram?
20. if jakiej fabryce Lewandowski bcdzie buchalteram?
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21. Jakie wyroby robin w tej fabryce?

22. Czy Iona Lewandowskiego tate jedzie do Lodzi?
23. Gdzie ona zostaje?
24.

ona zostaje w Gdyni?

25. Czy pani Lewandowska zostaje w Gdyni na'dlugo?
26. Czy Lewandowski jedzie do Lodzi pociggiem?
27. Doknd Lewandowski jedzie autobusem?

28. Czy pan Lewandowski bierze meble do autobusu?

29. Czy meble Lewandowskiego stt jeszcze w
30.

Gdyni?

Czym Lewandowski chce wysla6 meble?

31. Doknd Lewandowski chce wysta6 meble kolejg?
32. Co Lewandowski chce wysla6 kolejn?
33. 0 co zapytal Piasecki Lewandowskiego?
34. Kto mial krewnego w Lodzi?
35. Jaki to byl krewny?

36. W jakim mieicie mieszkal szwagier pans Lewandowskiego?
37. Czym byl szwagier pans Lewandowskiego?
38. Kiedy Lewandowski wyje2dta do Lodzi?
39. Kto wyjeldta jutro przed potudniem?
40. Doknd on wyjetdia?

41. Gdzie pan Lewandowski bgdzie jutro wieczorea?
42. 0 ktorej pan Lewandowski bgdzie w Lodzi?
43. Czy Lewandowski ma mieszkanie w Lodzi?
44.

Gdzie pafistwo Lewandowscy main przydzielone mieszkanie?

45.

W jakim osiedlu jest

to sieszkanie?
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46. Kto nieszka w

tym osiedlu?

47* 0 jakim osiedlu mewiq Piasecki i Lewangewski?

46. Co nie

jest daleko od biura?

49. od jakiej fabryki jest niedaleko esiedle urzgdnicse?
50,1 Ile minut jedzie sic z biura do esiedla?

51. Jak dluge jedzie sic z osiedia de fabryki?

52
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may' jedzie

go

4wadaelait...n4aut z

**till'

Part II
1, Gdzie pan pracuje?

a. Gdzie pan pracowalp kiedy pan skoiczyl szkole
3. Czy pan ma znaiomego, kthry pracuje w fabryce?
4.

Czy pan

pracowal w biurze?

5. Czy pan ma krewnego, ktlitry pracuje w biurze?

G. Jaka

pram interesuje pana?

7. GdZiP

pracuje pana ejciec?

$. Ile domem tawarowych jest w MeAerey?
9, Czy w mieicie fiita jest dom towarewy?
10.

Co ludas kupit w Amu towarowyn?

11.

Odzie pan kupewal ulbranie.

12, Ile

kosztuje nbranie

w Monterey?

13 Jak 'dingo jedzie autobus.z

14. Ile

papieros4w.pan

Monterey de San Pranciace

pali dziaante?:

.

Czy pan wie gdzie sq fabryki papierosewi
16e Jakie wyroby skiwzane pan.zna?
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17. Czy dzieci lubiq bawi6 sic z psem?
1$. Czy pan ma dome czy mieszkanie?

19. Kto przyjechal z panem do Monterey?
20. Do kogo pan jedzie na urlop?
21. Czym pan przyjechal do Monterey?
22, Czym pan pisze prace domowe?
23, Z kim pan jest w klasie?
24. Czym panowie pisz4?
25. Z kim pan je obiad?
26. Z czym pan pije kawc?

27. W czym pan pije wade
28. Czym jest pana ojciec?
29. Czy kaidy zolnierz jest oficerem?
30. Czy kagdy oficer jest 2o/nierzem?
31. Na czym gotuje kucharka?

32. Czym jest zolnierz, ktory gotuje dla panow?
33. Kim opidkuje sic matka?

Part III
0 czym rozmawial pan Piasecki z panem Jaworskim? ('Die..
log 38)
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LESSON 38

Homework
Part I

Translate into Polish and answer in Polish the following
questions:
1. How much is fifteen divided by three?
2. How much is twenty.five plus six?
3. How much is sixty.eight minus nine?
4. How much is seven times eight?

5. How much is forty.eight divided by six?
6. Porty.eight pencils are lying on the table of professor
Sliwka.

7. MrsChmielewska bought thirteen pounds of sugar last week.
8. How much is three times six?
Part II
is part is to be written if tape recordeis are not
available to students. It is to be recorded on tape, if
tape recorderiare available.)
Answer on tape' Questions 10.25 from part I of the Oral.
Aural Drill, L.35.

LESSON 38
Vocabulary
autobus, m.
autobusu, gen. s.

bus

buchalter, m,
buchalterzy, nom, pl.

. bookkeeper
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- department store

doe towarowy

factory, plant

fabryka, fo

interesowa6 sir, i. (+ instr.)

..

interesting sig

to be interested (in)
I sm interested (in)

interesuje sig
intynier, m.
intynierawie, nom. Pl.

m engineer (graduate)

jedzie sig

m one travels (by means of
transportation)

koiej,

train, railway, turn,
succession

fo

kolei, gen. sc

male relative, female
relative

krewny, krewna
krewnego, krewnej, gene so
lepszy, lepsza, lepsze

. better (as adj.)"

opiekowa6 si, io (+ Instr.)
opiekujg sig
opiekuje sig

m to take care of
I take care of

pafistwowy, panstwawa, pafistwowe

- governmental, government

(as adj.), federal
przed (+ Instr.)

before (only with nouns),
in front of

przydzielony, przydzielona,
przydzielone

assigned

ek6rzany, sk6rzema, ik6rzane

- leather (as adj.)

styszee, I.
slyszg
styszy

,f

to hear

I tear

szwagier, me
ezwagrowie, nam. pl.

brother-islaw

towarowy, towarowa, towarowe

freight (as *kW-

tramwaj, mo
tramwaju, gen. so

streetcar

43

product

wyrob, m.
wyrobu, gen. s.

wyrobytnom pl.

.

goods

wysla6, p.

.

to ship (out), to send
off, to send away
I will ship (out)

wyfilc

wyAle
z

« with

instr.)

zajmowa6 sic, i. (4. irstr.)
zajmujc sic
zajmuje sic

.

.

to be busy with, to take
care of
I am busy with
to stay,, to remain

zostawa6, io
zostajg
zostaje

I'stay

44

LESSON 39
Grammar Perception, Drill
Instructor:

Suggested words:

Students :

1.
Zofia rozmawia ze
starym doktorem.
Z Kim Zofia rozmawia?

stary doktor
ladny chiopiec
polski jeniec
krewny Wladka
chory czlowiek
plutopowy
krewny Stanislawa

Zofia rozmawia
ze starym doktor em.

ten s,tudent

znOdmy
bogaty kupiec
urzgdnik palistwowy
wysoki chorqty
brzydki chiopiec
angielski of icer

male dziecko
panstwo Maleccy
Stanislaw rozmawia
z ladnq sekretarkq,
Z kim Stanislaw
rozmawia?

ladna sekretarka
stara kucharka
starsza kobieta
chora dziewczyna

Stanislaw rozma.
wia z /adng se.,
kretarkel,

DI/oda osoba

zamgina kelnerka
krewna Janka
znajoma Wladka
pani Wirska
dobry sprzedawca

2.

Drill the above in plural

Ona interesuje sig
tym chlopcem.
Kim ona sig interesuje?

(whenever applicable)

ten chlopiec

nasz profesor
wasz szef kompanii
to maszynistka
nasza'sekretarka
moja corka
45

Ona interesuje sic
tym chlopcem,

Instructor:

Students:

Suggested words:

wasza siostra
to dziecko

Drill the above in plural

(whenever applic,j4e)

3.

On jedzie do Krako.
wa poci4giem towarowym.
Czym on jedzie
do Krakowa.

4

poci4g towarowy
ostatni autobus
sitary samochod

On jedzie do Kra.

utywany samochod
ten samochod
autobus miejski
maly samochod
nowy samochod

kowa pociuiem
towkrowyim;

4,

On czeka przed
sklepem spotywczym,

eaged

skiep spotywczy
sla
czym.
dom towarowy
speadzielnia palistwowa
stacja kolejowa
Wojskowa Komenda Rejonowa
magazyn wojskowy

spotyw.

kaci61 garnizonowy
Hotel Polski
Wojskowa Szkola jczykow
biuro kwaterunko7/e

5%

Ta sekretarka jest ladna,
Jaka jest ta sekretarka?
Ta sekretarka jest ladnA sekretarkA.
Jaka jest ta sekretarka?

Drill according to the above pattern using suggested
words from Part I.
0

6.

To jest wysoki metczyzna.
jaki jest ten metczyzna?
On szuka wysckiego mciczyzny.
Kogo on szuka?
On dal bilet wysokiemu metczyinie.
Komu on dal bilet?
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LESSON 39
Dialog (Interrogation of PW)
N.: Kapi tan Michalski
W.: St. strzelec Wojcik

Capt. Michalski
Pfc. Wojcik

N.: Jak sig nazywacie?

What is your name?

W.: Nazywam SiC Tadeuiz Wojcik.

My name is Thaddeus Waits

M.: Jaki jest wasz stopien wojskowy?

What is your military rank?

W.: jestem starszym strzeltem.

I am a Pfc.

M.: Jaki miellAcie ostatnio przydzial?

What was your last assigns.

W.: Bylem w czwartym pulku pie-

I was in the 4th Infantry
Regiment.

choty.

ment?

M.: W ktorym batalionie slutyliAcie?

In which battalion did you
serve?

W.: W drusiej kompanii stfzeleckiejePierwszego batalionu.

In the :2nd Rifle Company of
the 1st Battalion.

M.: Do ktorego plutonu mieliscie
przydzial?

To which platoon w.re you
assigned?

IC: By/cm przydzielony do drugiego plutonu.

I was assigned to the 2nd
Platoon.

M.: Jak4 funkcjg mieligcie w plutonic?

What was your .1,31) (function)

Bylem najpierw zastgpc4 drutynowego, a potem,drutynowym.

in the platoon?

First I was assistant Squad
leader and later squad lea"
oicr,

M.: Kiedy zostaliicie dkuty0owyM?

49

When did you become squad,
leader?

4

so

I became squad leader a
month ago when the squad
leader was killed in bat-

W.: Zostalem drutynowym miesi4c temu, gdy dru2ynowy
zgiu41 w bitwie.

tle.

M.: Kto by/ dow6dc4 waszego
plutonu?

Who was the leader of your
platoon?

W.: Dow6dc4 plutonu byl chor4ty Dorosz.

Warrant Officer Dorosz was
platoon leader.

M.: Czy Zygmunt Wojcik jest
waszym bratem?

Is Zygmunt Wojcik your bro-

W.: Nie, on jest tylko dalekim krewnym. Dlaczego pan
kapitan interesuje sig

No, he is only a distant relative. Why are yott interested in Zygmunt Wojcik,
Captain?

ther?

Zygmunt em Wojcikiem?

M.: Dlatego, to on jest obecnie
naszym jeficem. W jakim zawodzie pracomliAcie przed

Because he is our prisoner
now. What was your occupation before the war?

wojn#
W.: Przed wojn4 bylem murarzem.

Before the war I was a bricklayer.

M.: Dzigkujg, to wszystko, o co
chcialem was zapytao.

Thank you - that's all I
wanted to ask you about.

LESSON 39

Grammar Analysis
1.

The instrumental singular ending of adjectives qualifying masculine and neuter nouns is
when the nominative siVeralnlisculirirromrm ends in
and is -im when
the nominative singular masculine form ends in -17

g:
Janek jest starszm.bratem
Wladka.
(nom. s.: starszl brat)
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Janek is the older brother of Wiadek.

Bolek jest dalekim krewnza
Wladka.
(nom. s.: daleki krewny)

Bolek is Wiadekts distant
relative,;

Pisailem dlugim piorem.

.

I wrote with a long pen.

The instrumental singular ending of adjectives quail.
fying feminine nouns is -4 when the nominative singular
feminine form ends in -a and is .i4 when the nominative
singular feminine form aids in

e.g.:
Interesujc sic ostatnig

.

ksitykkei Karskiego.

I'm interested in Karski's
last book.

(nom. s.: ostatnia ksig±ka)

The instrumental plural ending of adjectives qualifying
nouns of all enders is .ymi when the nominative singular
gasculine-"f arm en s in
is -imi when the nominative
singular masculine form ends in

Janek i Bolek s4 starszimi
strzelcami.
(nom. s.: starszy strzelec)

My stoimy przed wysokimi do.
mami.
(non. s.: wysoki dom)

Janek and Bolek are Pfc's.

-

We stand in front of high
houses.

Nouns of adjectival origin follow the same rule as
adjectives,
.g.:

MAlj brat jest wojskowym.
Pojechalem na urlop re-zna.

j°XEI
111

°

My brother is a serviceman.
. I went on leave with
friends.

Polish pronouns and ordinal numerals are declined
roughty in the same manner as adjectives. The instrumental
singular of the pronouns ten, ta, to; ktory, ktora, ktore;
jaki, jaka, jakie; m6j, moja, moje;
czyj, czyja, czyje;
nasz, nasza, nasze; wasz, wasza, wasze; and the numerals
pierwszy, pierwsza, pierwsze; drugi, druga, drugie; czwar.
ty, czwarta, czwarte; pi4ty, pi.gta, pi4teI szosty tz6sta,
szoste is: tym, t4, tym; ktorym, ktor4, ktorym; ctyim,
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as a

czyjq, czyim; jakim, jakq, jakim; moim, mojq, moim; naszym,
naszq, naszym; waszym, waszt, waszym; pierwszym, pierwszq,
pierwszym; drugim, drugq, drugim; czwartym, czwartql czwartym;
piqtym, piqtq, piqtym; szostym, szostq, szostym, respectively.

The pronouns and ordinal numerals which have the ending
to in the instrumental singular masculine form take the ending ./mi in the instrumental plural (for all genders). The
pronouns and ordinal numerals which have the ending - im take
the ending .imi (for all genders).
If the predicate of a sentence consists of a form. of
2.
the verb 12z6. . to be and an adjective without a noun, the

adjective must FE in the nominative case,
.g.:

On jest wysoki.
Ta gurinia jesT tiusta.
To dziecko jest chore.

He is tall.
. This pig is fat.
. This child is sick.

However if an adjective qualifies a (predicate) noun
(which is always in the instrumental case), it must agree in
number, gender and case with this noun,
.g.:

He is a tall boy.
. She is a married woman.
Wiadek is a pretty
child.

On jest wysokim ch/opcem.
Ona jest zamgin4 kobiet.a.
Wiadek jest iadn m dzieckiem.

Some nouns although declined like adjectives are considered as nouns,
.g.:

Wiadek jest dobrym znajomym Janka.

Wiadek is a good
acquaintance of Johnny.

Masculine nouns ending in

.a

always denote male person.

Masculine nouns ending in -a are declined like femini.
ne nouns in the singular and like masculine nouns (denoTTEV-4
male persons) in the plural (exceptioil: mciczyzna),
3.
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e.g.:

Dowodca pulku.

.

Commanding officer of a re..
giment.

Nie znam dow64cz putku.

.

I don't know the commanding
officer of the regiment.

Znam t ego dow6dcl pulku.

. I know this commanding offi"

cer of the regiment.
. I don't know the commanding

tie znam dowdc1

officer of the regiment.

I know this commanding offi"
cer of the regiment.

Znam tego dow6dcs. pulku,

Nozmawiatem z tym dow6da puikuo. I talked with this coma
manding officer of the re.
giment.

speaking about this
commanding officer of the
regiment.

M6wio o tym dow6da pulku

. I Tm

Doweidcz plutonow,

7 Platoon leaders.

Nie znam tych dow6dcow plutonow," I don't t know these platoon
leaders.
Znam tych. dowadcow plutonow.

. I know these platoon lea.
ders.

Rezmawialen z tymi dow6dcami
pluton6w.

. I talked with these platoon
leaders.

Mowic o tyeh dowettdcach Pluto -.

.

Pm speaking about these
platoon leader**

n6w.

Note however that the noun: mczyzna

mem, male per

son is declined in the plural as follows:
liitczyini,

Nie imam tych mOczyzn.
Znam tych lactczyzn,

Reamawialem z trill soczyznami.
146wiZem e tych mOczyznach.
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.Vien.
" I don't know these Men.
" I know these men.
X talked with these men.
" I spoke about these men.

4,

The English expressions denoting the idea of absence of

somebody or something are rendered in Polish by:
- Mr. Kowalski is not at home.
Pana Kowalskile nie ma w domu,
at home.
Mr. Kowalski was
Pala Kowaiskiega law b"flo w domu.
ate ma w sklepie. . Mrs, Kowalskiiie 1ST in the
Pan' Kowalski

store,
Mr.
and Mrs. Kowalski will
.
not be in the church.

Pafistwa Kowalskich nie bgdzie
w koAerele.
Oficerow nie ma w szkole.

' There are no officers in

the scE6617Note however that English expressions denoting the idea of
not belonging to a profession or to a category of people namely:
Mr. Kowalski is not a soldier.
Mrs. Kowalski:Ts-Fa a tall woman:
Mr. Kowalski aria 1417, Adamski are not
employees of this factory.
Mr, Kowalski was not a teacher.
Mrs. Kowalski-VIII7Fot be a typist.
are rendered in Polish by:
Pan Kowalski nie Jest, zolnierzem.
wysokARBbieq.
Pani KowalskiriTe
Pan Kowalski i-V3h7LAWmski life s urzgdnikami
w tej fabryce.
Pan Kowalski nie byl nauczycielem,
Pani KowalskaiiTeamaszynmatka.

Note that the above negative statements require the noun of
the predicate in the instrumental case as it was the case with
the positive statements,

e.g.:
- Mr. Kowalski is a soldier.

Pan Kowalski lee tolnierzem.
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SMUT OP IXSTNUN TAL OF ADJECTIVMS

Adjectives
Nominative, singular

Nominative singular
X w to forms
sou

re Wile form

Instrumental singular

Instrumental singular

Instrumental

Instrumental plural

plural
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LESSON 39
Structural

Drill

Part I
Instructor:

To jest poiski oficer
Czym pan jest?
Czym oni

Suggested words:

Students:

poiski oficer

Jestem polskim
oficerem
angielski porucznik
amerykaliski podoficer
poiski oficer
francuski lekarz
bogaty czlowiek
dobry urzcdnik
stary nauczyciel
pafistwowy urzcdnik

miody sprzedawca
doskonala kucharka
To jest doskona/a kucharka.
.Czym jest pani Kowalska?
Jaka jest to kucharka?

nowa kelnerka
dobra maszynistka
nowa sekretarka
ladna kobieta
To jest ladna kobieta.
Kim jest.pani Kowalska?

dobra matka
-starsza siostra
Adamskiego
daleka krewna Dqbka
znajoma mojego brata
chora osoba
To jest amerykafiski
oficer.
Z kim byt pan w War.
szawie?-

Kim on sic interesuje?

Pani Kowaiska
jest doskonal4
kuchark4.
Ta kucharka jest
doskona/a.

Pani Kowaiska
jest ladnq kobieta.

amerykaiiski oficer
Bylem w Warsza..
wie z amerykafis.

francuski profesor
bogaty czlowiek
nasz nauczyciel
piajomy student
stary kolega
Moja corka
moja sekretarka
ladna kobieta
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kim oficerem.
On sio interests.
je amerykafiskim
oficerem.

Drill the above adjectives and nouns in plural.

Part /I
Instructor:

To jest poiskie miasto.
jakim miastem jest Warszawa?
Jakimi miastami s4
Warszawa i Krakow?

Suggested words:

Students:

poiski

Warszawa jest
miastem polSkim.
Warszawa I "Krakow
s4 poiskimi mists.
tami.

Iadny
bogaty
stary
duty

Part III
Instructor:

a/
On jest bogaty*
Saki jest ten urzcdnik?

Suggested words:

Students:

bogaty
lysy
garbaty
gruby
szczuply

Ten urzgdnik
jest bogaty.
On jest bogatym
urzgdnikiem.

dobry
maly
wysoki
miody
niski

b/
Ona jest bogata.
Jaka jest to kobieta?

bogaty
garbaty
gruby
szczuply
dobry
wysoki
niski

c,
Ono jest ladne.
Jakie jest to dziecko?

Ta kobieta jest
bogata.
Ona jest bogaty
kobiet4.

ladny

To dziecko jest
ladne.

dobry
szczuply
gruby
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Ono jest ladnym
dzieckiem.

Repeat Part III, b/ and c/ in plural.

Part IV
Students:

Suggested words:

Instructor:

polski of icer i moja
sekretarka.

Ti* jest poiski oficer
moja sekretarka.

Rozmawialem wczoraj w kinie z polskim oficerem i mojg sekretarka.

Z kim pan wczoraj rozmawiat w kinie?

bogaty kupiec i ladna kobieta
stary profesor i moja matka
dobry kolega i moja Iona
dobry przyjaciel i tona pana KowaIskiego
daleki krewny i nasza sekretarka
angielski officer i nasza kelnerka

Part V
If time permits drill p. 5 of the perception drill.

4

LESSON 39
Translation
English - Polish.

1.

There are three battalions in this regiment.

2. There were twenty -two uniforms in this bag.

Where are

they?

3.

Squad Leader GAdek received five blue shirts in the supply
room today.

4.

Mrs. Kowalski paid a lot of money for two dozen drawers
for (her) sons.

W.O. 6liwka uniformed (dressed) seven platoons of recruits last week.
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6. Four receipts from the supply room were lying on the desk
of Lieutenant Bober.
7. Twelve and six is eighteen.

S. Nine times seven is sixtyathree.
9. The prisoner of war got (received) two old uniforms.
10. nio you (s. informal) have twelve or thirteen cows on
(your) farm?"

Translation
Polish . English

Pan Walczak jest in2ynierem.
butow w Posneniu.

On pracuje w du2ej fabryce

Wczoraj pan Walczak wyjechal z 2onq samow

chodem do Warszawy na kilka dni.

DzieLmi opiekuje sic siostra

pani Walczak.

Oita jest maszynistkq w biurzet ale teraz ma try..

dziefi uriopu.

DziL jest gorvy dzien i dzieci sq w ogrodzie.

Janek, syn palm Walczakai bawl sic pilkqt a siostra Basis ba.
wi sic z kotaa.

Po poludniu przyszli do janka synowie pane

Karskiego, kary jest kupcem i ma sklep spo2ywczy przy ulicy
Diugoszs.

Synowie pans Karskiego czasami pomagajq w sklepie.

Oni nie chc4 by6 kupcami.
szy %Radek murarzem.

Bolek chce by6 2olnierxemt a star.

Oni teraz bawiq sic w wojnc.

Wiadek jest

dowedc4 batalionu, Bolek zastcpcq dow6dcy, a Janek Walczak jest
jeficen,

Wieczorem dzieci dostaly mleko i. cisstka.
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One ciessy.

/y sig smacznymi ciastkamit ktore zrobila matka Janka.
jest bardzo dobr4 kucharkq.

Questions

1. Czym jest pan Walczak?

2. W fabryce czego on pracuje?
(F:

3. Z kim wyjechal Walczak do Warszawy?

4. Na jak dlugo oni wyjechali?
5. Kim opiekuje sig siostra pani Walczak?
6. Gdzie ona pracuje?
7. Jaki jest dziA
8. Czym 'bawl sig Janek?

9. Z czym bawi sig Basia?
10. Kto przyjechal. do Janka po poludniu?

11. Gdzie oni pomagaj4?
12. Czym oni nie chc4 by6?

13. Czym oni chc4 by6?
14. W co oni sig

15. Kim jest Wiadek podczas zabawy?

16. Czyim zastgpc4 jest Bolek?
17. Co dostaly dzieci wieczorem?
18. Czym cieszyly sig dzieci?
19. Czyja matka zrobila ciastka?

20. Jak4 ona jest kucharke
61
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LESSON 39

Oral

AUX.41 D.X.111

Part 1
1. Czym jest pan Michalski?
2. Jaki stopiefi wojskowy ma Michalski?

3. 2 kim roarawia kapitan Michalski?
4. 0 co kapitan Michalski pyta TadeUsza W4jOitta?
S. Czy 146jcik jest oficerem?

6. Czym jest Wojcik?
7.

to jest w stopniu starszego strzeica?

8. kto to wie, jaki przydziat starszy stritilec Wojcik mial
ostatnio?

9. W ktorym pu/ku by/ Wojcik ostattio?
ID. story to byl pulk?

11. Kto slutyl w tym pulku?
12. 0 ktOrym puIlm mowil kapitan Michalski ze starszym strzel.
cem Wojcikiem?

13. Jaki byl numer kompani:i strzeleckiej, w ktOrej slutyl Wojcik?

14. W kt6tym battlionie byla Uotpania druga?
15. Do ktdorego platonu Wojcik mial przydzian
16. Kto by/ przydzielony do daugiego plutonu?
17. Jak4 funkcjc mist WOjcik W plutonic?
18. W ktorym plutonic byl W6jcik zaStcpcsk drutynowego?

19. Czyim zastcpe4 byl Wojcik?
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20. Kiedy Wojcik byl zstgpc4 drutynowego?
21. Czym byl WOjcik ,totem?

22. Kiedy Wojcik zostst drutynowym?
2t. Ile miesigcy temu Tadeusz mostal drutynowym?
24. Kto zginta mrbitwie?

25. Czyj drutynowy zgingi w bitwie?
26. Kiedy drutynowy Wojcik

zginsti w bitwie?

27.. no byl dowOdcq trzeciego plutonu?
28. Kim by

chor4ty Dorosz?

29. 0 jakim chorqtym rozmawial Michalski z WOjcikiem?
30. DowOdcg ktorego piutonu by/ chor4ty Dorosz?
31. Czy Zygmunt Wojcik by/ brstem Tadeusza WOjcika?
32. gpym byl Zygmunt W6jcik dia Tadeusza?
31. jakim on byl krewnym?

34. Kto interesowal sig Zygmuntem WOjcikiem?
35. Kim interesowal sig kapit4n Michalski?
36. Czyim krewnym interesowal sig Michalski?
37. Kto byi krewnym starszego strzelca W6jcika?
38. Diaczego Michalski interesowal sig Zygmuntem W6jciktem?
39. Czym jest obecnie Zygmunt WOjcik?
40. Kto jest teraz jeficem?

41. W jakim zawodzie pracowal Tadeusz przed, wojne

42. Czym byl Tadeusz przed wojme
43. Kiedy Tadeusz by/ murarzem?
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Part II
1. jaki jest pana stopiefi wojskowy?
21. Coy pana dow6dca jest dobrym ofiternm?

3,-Czy ten student jest start'?

4. VIktorym pulku pan sluty?

S. Kt* jest dow6dc4 pafiskiego

(batalionup(plutonut kompanii)?

6. %Yak sic nazywa pana drutynowy?

7. Kt° jest pana drutynowym?

8. Ile batalionow jest w pu/ku?
9, Ile kompanii strzeleckich jest w betalionie?

10. Do ktorej kompanii ma pan przydzial?
11. Ile drutyn jest w plutonie?
12, jak d/ugo sluty

pan w wojsku?

13. Gdzie mieszka j4 rodzice pana?

144 Z kim pan mieszka?
15. jaki jest pafiski zaw6d?

16. Czym lubi4 bawit sic dzieci pana?
17. Z kim bawi4 sic dzieci pana?
18. Czym jest pana znajomy?
19. Dok4d pan ostatnio jechal koleje

20, jakim koleg4 jest pan Kowalski?
21, jak4 pi 1k4 graj4 w baseball?

22. jak4 pi/k4 bawd: sic syn pana?
23. Czym pan chce by6?

24. Czy pan idzie dzig ze znajomymi do kiwi?

E4

25. Co pan robil przed rokiem?
26. Z kim pan byl na urlopie?
27. Z kt6rym kolegg pan sig uczy?
28. Jak czgsto rozmawia pan z dow6dcq kompanii?
29. Jak diugo jest pan tolnierzem?

30. Jakq funkcjg ma pan w kompanii?
31. Czy pan zna sprzedawc6w, ktorzy pracujq u Holmana?
32. Kiedy ostatnio rozmawial pan z dow6dcq kompanii?

LESSON 39

Homework
Part I
Translate into Polish:
1. These shoes cost 900 zlotys.

2. These shoes will be too small for you (madam),
3. We will be in Warsaw on Tuesday.

4. Do you (folks) have many suits?
5. The price of that coat was too high.
Part III
(This part is not to be done if tape recorders are avail..
able to the students)

Answer the followin3 questions in writing:
1. Kt6ry rozmiar ubrania pan nosi?
2. Kt6ry rozmiar butow nosi pafiska Iona?

3. Czy pan idzie na zabawg w sobotg wieczorem?
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4. Czy pan bgdzie zajcty we czwartek wieczorem?
So Kiedy pan zaplaci za butyl ktfire pan zumebwit?

G. Kiedy pan Kowalski dostanie ubranie od *any?
7. Coq to ubranie jest dia mute se duke?
S. Kiddy pan idaie do king?
Part III

Chis part is

to

be done if tape recorders are available

to the students)

Record answers to qgestions 1, 3 4, 7, 9, 11, 13, 15, le,
20, 241 27, 2 of Oral.-Aural Drill, Part 1, 14. 37.

LBSSON 39
Vocabulary
batalion, m.
batalionu, gen.

.

battalion

bitwa, f.

.

battle

chorqty, m.
choritkego, gen, s.
chorrikowie, nom. 0.
chorqtych, gen. pl.

"

Warrant Officer
W. 0, (2nd lieutenant
in 1047,46)

czwarty, cawarta, czwarte

fourth

daleki, daleka, dalekie

.

distant, remote

dow6dca, n.

.

leader, commanding
officer, commander

dowedcy gen. s,

dowodcy, not. pl.
dow6dcow, gen. p1.
drukynowy, a.
drutynawego, gen. S.
drutynowi, nom. p1.

. squad lewder

funkcja, f.

0. job, assignment, duty
function

tit

- when (never as an interrogation), while

gdy

prisoner of war

jehiec,

jeficy nom. pl.

man (male only)

m.

mOczyzny, gen, S.
. men

mctozyinis nom. pl.
motczyzn, gen. p1.

bricklayer

murarz, m.
murarze, nom, p1

-

nasz, nasza, nasze

- our, ours

now, at present, nowadays

obecnie

pierwszy, pierwsza, pierwsze

-

first

assignment

przydzial, m.
pxzydzialu, gen, s.
-

regiment

starszy, starsza, starsze

-

older, elderly, higher
ranking

starszy strzelec

.

private first class

m.

pu/ku, gen. se

ranks grade, step,
degree, foot board

stopiefi, m.

stopnia, gen. s.
stopiefi wojskowy

-

military rank

strzelec, m.
strzeicy, nom. pi

.

rifleman, gunner,
private in infantry

strzelecki, strzelecka, strzeleckie
was

. you, you (people)

wasz

- your, yours

wojna, f.

- war
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rifle (as adj.)

zastopcs, 1.
zastgpey, gen.

sestopcy, nom. pl
zastopolow, gen.

04

assistant, deputy, sec..
ead la consand

p1.

m.
zamodn, gen. a.

-

zgin46, p.

occupation, profession,
disappointnont
to be killed (on be.ttle
field), to be lost
I will be killed

aging
zginie
zosta6, p.

fo to become, to remain,
to stay
.0
I will become

zostan
zostanie

6$

LESSON 40
Gramr*sr Perception Drill

1.

Use appropriate chart as a visual aid.
Instructor:

Ten ptak leci nad
dom.
DoP0 ten ptak leci?'

Suggested words:

nad dom
za

migdzy
przed

Ten pies idzie za dom.
Dokild idzie ten pies?

Students:

Ten ptak leci nad
dom,
Ten ptak leci za
dom.
Ten ptak leci mig.
dzy domy,
Ten ptak leci przed
dom.
Ten pies idzie za

za

dom.

migdzy
przed
pod
Ten samoch6d jedzie za
dom.
Dokild jedzie ten samo.
ch6d?
Ten ptak leci nad domem.
Gdzie leci ten ptak?

Ten samoched jedzie
za dom.

za

migdzy
przed
nad

Ten ptak leci nad
domem.

za

migdzy
przed
Ten pies chodzi za domem. za
Gdzie chodzi ten pies?
migdzy
przed
pod
Ten samoch6d jedzie za
domes.
Gdzie jedzie ten samo.
ch6d?

Ten pies chodzi za
domem.

Ten samoch6d jedzie
za domem.

za

migdzy
przed
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Instructor:

Te dzi.eci bowis sig
za domem.
Odzie bawiti sig to
dzieci?

Suggested words:

Students:

Ea

Te dsieci bawl* sic
za dome's.

migdzy
przed
pod

Repeat Part I using the woxd drzewo

instead

of des,

e.g.:

Ten ptak leci nad
drstwo.
ek4d ten ptsk leci?

nad drzewo

Ten ptak leci nad
drzewo.

2.
Use appropriate chart as visual aid.

of
On Ina, matkg Zesi.
toga on zna?

rnatka Zosi

On zna matkg Xosi.

nie zna matki Zosi.
Kogo on nip zna?

On ale ana matki Zosi.

syn pane Walczaka
ten pacjent
ten urzgdnik
ten nauczyciel
ta.dziewczyna
ta kelnerka

Co ona zna?
Czego on nie zna?

ta ksisitka

Ona zaa tg ks1449.
Ones ni a zna

ta szkola
to siesta
to osiedle

bi

Co =Asp

to Wladek jest
studenten

Csego on *4e %de?

On wie, is nod**
jest studentem.
On nit wie,
Wlam
dek peat studentem.

is ten zegarek
jest drogt
gdzie jest Warszawa
jak nazywa sig to miasto
Lie kosztuje kilo cukru
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ie

Instructor:

c,
Co on umie?

Czego on nie umie?

Suggested words:

memi6 po polsku
prowadzio samochod
dobrze gotowa6
sprzedawa6 samochody
opiekowa6 sic dzie6mi

Students:

On umie memi6 po
polsku.
On nie umie mdmi6
po polsku.

3.

Repeat part 2 using pronouns ja, ty, ona, my, wy, only
one.

e.g.:

Kogo pan zna?

ja znam matkc Zo.
Si.

n

0

0,

4

LESSON 40
Dialog

(Taking a plane)

A.: Amdrzej
J.: Jadzia
A.: Czy widziez jut lotnisko?

Do you already see the air field?

J.:

Tak, za pi {6 minut bcdzie.
my jui na miejscu.

A.: Pojedziemy teraz t4 drog4
miedzy drzewsmi, a potem
skrccimy na promo za tym
mostems

J.:

Czy kupilefi bilet w biurze

note wmiacie?

Yes, in five minutes we'll be
there (on the spot).
We'll go now by that road
between the trees, and then
we'll turn right behind that
bridge.
Did you buy the ticket in the
office of the "Lot" in town?

A.: Nie, ale bcdc mial dosy6
czasu przed odlotem, teby
kupie bilet na lotnisku.

No, (I didn't), but I'll have
enough time before the departure in order to buy a ticket
at the airport.

J.: Jake jest rotnica w cenie
micdzy biletem kolejowym
a samolotowym?

What's the difference in price
between a railroad ticket and
a plane ticket?

A.: Bilet samolotowy z Warsza.» A plane ticket from Warsaw to
wy do Berlina kosztuje dwa. Berlin costs '20 zlotys more
dzieicia zlotych wiccej nit than a railroad ticket.
bilet kolejowy.

(Po chwili na lotnisku)

(After a while at the airport)

A.: Dowiedzialem sic, te samolot startuje dopier() za
p61 godziny, bo jest bu.
rza micdzy Warszaw4, a Ber-

J

lines.

I found out, that there is
still a half an hour before
(my) plane takes off because
there is a storm between War.
saw and Berlin.

Przed chwil4 mowili to
przez gloinik.

A while ago they said it over
the loudspeaker.

A.: Wobec tegoAmmy jeszcze

J:

Then we still have a lot of

du*o czasu,

time.

Czy masz kanapki na drogc?
Jeteli nie, to motemy ku.
pie kanapki w restauracji.

Do you have sandwiches for the
trip? If not, we can buy sandwiches in the restaurant.
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A.: Dobrze.
giodna?

A czy ty nie jester.

J.: Nie, zjadlam dobre iniadanie
w domue Czy widzisz ten duty samolot, ktory tam leci
nad lotniskiem?

Very well. And what about
you, aren't you hungry?

No, I ate a good breakfast
at home. Do you see that
big airplane which is flying
there over the airfield?

A.: To jest wlabnie samolot, kto- That's (just) the plane on
(by) which I'm supposed to
rym mam lecie6 do Berlina.
fly to Berlin.
J.: Czytalam w "Gazecie Wieczor.
nej", to wczoraj byla ka.
tastrofa lotnicza pod To.

I've read in the "Evening
Newspaper" that yesterday
there was an air accident
near Torufi.

runiem.

A.: I ja to czytalem, ale motesz
bye spokojna, bo "Lot" ma
nowoczesne samoloty i do.
bxych pilotow.

I've read that too (and I've
read that), but don't worry
(you can be calm), because
the "Lot" has modern planes
and good pilots.

J..: 0, widzisz, jut samolot jest
gotowy do odlotu.Musisz sig
gpieszye.

Oh, you see, already the airplane is ready to depart
(for departure). You must
hurry;

LESSON 40

Grammar Analysis
1.

The instrumental case is also used after the following
prepositions:
za
przed
nad
pod

behind, beyond
in front, before
above, over
- under, below, beneath, outside of,
.
.
-

at

micdzy

.

between, among

e.g.:

The car is standing behind
the house.

Samochod stoi za domem.
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Janek siedzi za Basin.
Samolot lecial nad lotniskiem.
Widzg ptaka nad ogrodem.

Kot chodzi paikanap47
Widzg toinierzy pod most em

BO@ w domu migdzy czwartq
a piqt4.
On siedzi migdzy stolami.

- janek is sitting behind Basia.
- The plane was flying over the
airfield.
- I see a bird over the garden.
- The cat is walking under the
sofa.
- I see soldiers under the
bridge.
- I will be at home between
four and five.
- He is sitting between tables.

The prepositions za, nad, migdzy, and przed require
the instrumental case toOrenOTT static location or movement
within a limited space,, However, they require the accusative
case to denote motion towards a place.
2.

static location

motion within a

ITETTE space
Jestem za domem.

Chodzg za domm.

motion towards
a place
1dg za cum.

(I am behind the house.) (I am walking around, (I am going be..
behind the house.)
hind the house.)

Lampa jest nad stoIem.

Ptak leci nad drzewami.

Samolot leci nad
miasto,

(The lamp is above
the table.)

(The bird is flying
above the trees.)

(The plane is
flying towards
/heading for
the city.)

Pies lei)/ pod 16Zkiem.

Pies chodzi pod 1.62kiem.

Pies idzie pod

(The dog is lying
under the bed.)

(The dog is walking
under the bed.)

(The dog is
going under the
bed.)

Krzeslo stoi migdzy
oknami.

Nauczyciel chodzi
migdzy uczniami.

Samochod jedzie
migdzy domy.

(The chair is standing
between the windows.)

(The teacher is
walking among the
students.)

(The car is
going between
the houses.)
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16ko.

Note 1,

The preposition nad is also used to indicate a location near or on
body of water or steep terrain;
the instrumental case is required. The preposition
nad is also used to indicate motion towards a body
Or-water or steep terrain, in which case the accusative case is required,
.g.:

cry

Jestem nad woda.

-

Idv nad wod.

4

Note 2.

I am near the water.
I am going towards the water.

The preposition ppd - under is also used to indicate
a location close to a town or a forest (on the outskirts of a town or a forest) and it requires the
instrumental case,
.g.:

I live outside of Torun.
I live on the outskirts of
a forest.
Bitwa byla pod Warszaw4or The battle was near Warsaw.
Mieszkam pod Toruniem.
Mieszkam
lasem.

3.

ZnaO, wiedziee and umiet

- to know.

a/ The verb zna6 means to know (to be acquainted with) a person, a stiSIgFt or an object. It takes a direct object in
the accusative case,
e.g.:

Pan Mroz zna pans Wojcika.
Znam jvzyk"Tolski.
7-56-rm t

igstauraEjs..

. Mr. Mroz knows Mr. Wojcik.
-

I know the Polish language.
I know thisl-restaurant,

b/ The verb wiedzie6 means to know about something.
instancee-if-rgrollowed by a subordinate clause.

In most

.g.:

Pan Mroz wie, gdzie mieszka

-

pan Minkiarcz.
Pan Majewski nie wie, dokqd

kiewicz lives.
- Mr. Majewski does not know
where Dr. Cichocki went.
- I know that he is sick.

pojechal pan CIMIZEII.
Wiem, 2e on jest chory.

Mr. Mr& knows where Mr. Min-

In simple sentences, the verb wiedziet
position o with the locative case,
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requires the pre-

e.g.:

Mr. Kowalski

Pan Kowalski wie o am.

knows about this.

c/ The verb umie

means to know how. In most instances, it
is folloWiE767 another verb in the infinitive form,
e.g.:

Pan Cichocki umie prowadzi6
samochod.
On umie mowi6 po polsku.

.

Mr. Cichocki knows how to
drive a car.
He knows Polish (how to
speak Polish.)

Note,however, the idiomatic expression:

Dzi6 umiem lekcjg.

PREPOSITIONS AFTER
V1MMO7OF MOVEMENT

Today I know (my) lesson.

.satio location
In.ovgnemtb

\

iiimi,ted
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LESSON 40
Structural
1/

Instructor:

On jest za dome*.

Drill

za dom
Idc za dom.

Doksid pan idzie?
Dokild palistwo idii?

Students:

Suggested words:

Idziemy za. las.
za las
lotnisko
ta droga
ta restauracja
trzecia kompania
drugi batalion
koAci61 garnizonowy
nasza szkola
ta rzeka

ten °gad
fabryka samolot6w
Oni
m4dzy domy
migdzy domami.
Dokqd idzie pan Kowalski?

On jest przed domem.
Doksid jedzie ten oficer?

Mysz jest pod stolen.
Pod co idzie kot?

Pan Kowalski
idzie migdzy domy.

drzewa
samochody
samoloty
las i rzeka
nasza szkola i las
trzecia kompania i druga
kompania
przed dom
Ten oficer jedzie
przed dom.
lotnisko
ta restauracja
nasza szkola
trzecia kompania
drugi batalion
koAci61 garnizonowy
fabryka samolot6w
pod stoic

Kot'idzie pod
krzesio
biurko
dom
16tko

st61.

szaf a

Ptaki lecq nad lasem.
Ned co leci samolot?

nad las

Samolot leci nad
ogrod
79

las.

Instructor:

Suggested words:

Students:

droga
nasze miasto
nasza kompania
nasz batalion
drugi pluton
koici6/ garnizonowy
nasze lotnisko

2/
Zot poszedi za dom.
Gdzie chodzi nasz pies?

za domem
Neoax pies chodsi
ze domain.

droga
restaitracja

szkola
ten ogrod
kobcial garnizonowy
fabryka samolotow
duke lotnisko
Tam e4 dwa domy.
Mliodzy esym chodzi nasz
kot?

migdzy domami

Nasz kot chodsi
fotele
micdzy doniSMI,
krzeslo
rzeka i las
ogrody
dom i fabryka
nasza szkola i koAcift
samochody
drzewa

On #oszedl przed koszary, przed koszarami
Gdsie chodzi tolnierz?
las

olnierz chodei
przed K080131110*

dom
rzeka
szkola
koAci61
ogrod
1500143ot poledial nad las, nad las em

444 00ym

lot?

leci tem mow

Samolot leci 04d
rzeka

a/

miasto
droga
drugi batalion
drugs kompania
drZewa

Ten doktor jest.dobry.

ten doktor

Up pen- to spa?

ten nauczyciel
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Wm,

&mei tego .doktOrs.

Instructor:

Suggested words:

Students:

ten student
to sekretarka
to dziewczyna
to psni
to dziecko

Toom jest Wojskows Szkoka Wojskowa Szkoia
jezykow
Iszykim.

CO PIM ass w tya *Wei.?

to dote kino
uniwersytet
ulics ltickiewicza
przedmieicie
bilks ulic

Znam Wojskow4

Szkokc azyk&w.

Oft.czyta po polsku,.

czyta6 po polsku

Co.pan umie?

Umiem czyta6 po
p elskU..
6w16
pisa6 po angielsku
strzelat z karabinu
strzelat z dzials
pisa6 no maszynie

rah w ilk

Wass kolegi jest chory.
Co pan vie?

4/

to nasa kolega jest
chory
Wiem, te nasz ko
legs jest chary.
gdsie jest Krak6w
jak sic pan nazywa
gdzie pan mieszka
to pans samochod jest zepsuty
za ile minut bedzie przerws

Require students to translate the following sentence!:
know
you know
he knows
she knows
we.. know

You 01.) know
they know

Mr. Cichocki
that he has no time
what her name is
that in five minutes there will be a
lesson
that he has three daughters
where we live
the son of Mrs; Walczak
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LESSON 40
Translation
English - Polish
1. Captain Bober will be very busy,on Friday.

2. Did you Find pers. pl. informal) see Colonel Jaworski on

Monday?
O. Mrs. Kowalski will fly to Berlin on Thursday.

4. We were expecting a new shipment of suits on Wednesday,
but it did not come.

So These sandwiches are very tasty.

How much did they cost?

6. The pilot of this plane and I are going to a party on Sae.
tarday night.

7. When will I find out where Mrs. Cichocki is living?
8. Alterations will not be necessary.
9. "If you want to go (by means of transportation) to,,itiarsaw.

on Saturday, I will buy two plane tickets right novii".

10. We were sitting at breakfast when the storm started.

Translation
Polish . English
Syn pallatwa Pulaskich,'Wladek, sluiy/ w piqtym pulku pie.
choty.

On byl drutynowym w drugim plutonie drugiej kompanii.

Iftedek byl dobryn podoficerem.
bill.

Wszyscy koledzy bardzo go tu.

On interesowa si, toinierzamil ktorych uczyl.

Itodek dostal prrepustko i poszedl do miasta z koleg.
spotkal sig z Zosigg Wirekg i Basigt Pawiak.
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Dzi6

On

Zosia byla Iadn4

dziewczynq, Basia byta szczupla i wysoka.

Zosia miala czarne.

go rasowego psa.

Kiedy oni poszli do restauracji pies musial

czeka6 na ulicy.

Po obiedzie Wiadek, Zosia i Basia pojechali

nowym samochodem Zosi do panstwa Karskich.
cami kolegi Wladka.

Karscy byli rodzi..

Tam oni siedzieli diugo w cgrodzie, rozma-

wiali i pill wodg z sokiem wifiniowym.

questions
1. W ktorym pulku stutyl Wiadek?
2. Czyim on byl synem?

3.

Czym on byl?

4. W kt6rym plutonie i w ktorej kompanii on stutyl?
S. pogo wszyscy koledzy bardzo lubili?
6. Kim on interesowal sir?
7. Dokild Wiadek dziA poszedl?

--8. Z kim on poszedl do miasta?

9. Z kim Wiadek spotkal sir?
VD. Jaka byla Zosia?
11. Jakg dziewczyn4 byla Basia?
12. Jakiego psa miala Zosia?
13. Odzie musial czeka6 pies?
14. Czyim samochodem Wiadek* Zosia i Basis pojechali do pafist.

ma Karskich?
IS, Odzie oni siedzieli diugo?
16. Co oni tam robili?
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LESSON 40
Oral - Aural

Drill

Part I

1. Kto rozmawia z Jadzia?

2. Z kim rozmawia Jadzia?
3. 0 co pyta sig Andrzej Jadzig?
4. Co widzi jut Jadzia?

5. Za ile minut Andrzej i Jadzia bgd4 na lotnisku?
6. Gdzie oni bgdq za pigc minut?
7. Kto bgdzie na lotnisku za pigO minut?
8. Co robi4 Andrzej i Jadzia?

9. Dok0 ogi jad4?
10. Jak4 drog4

oni pojadq?

11. Migdzy czym oni pojad4?

12. Migdzy czym jest to droga?
13. Za czym oni skrgc4 na prawo?
14. Gdzie oni skrgcq na prawo?

15. Kto skrgci na prawo za mostem?
16. Co chce wiedziee Jadzia?

17. Czego nie kupil jeszcze Andrzej?
18. Gdzie Andrzej nie 1upil biletu?

19. Gdzie jest biuro "Lotu?
20. Jakie biuro jest w miegcle7

21. Czy Andrzej bgdzie mial czas kupi6 bilet przed od1otem?
22. lie czasu Andrzej bgdzie mial?
23. Przed czym Andrzej bgdzie mial dosye czasu?
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24. Gdzie Andrzej

mote kupi6 bilet?

25. Co Andrzej mote kupi6 na, lotnisku?

26. Miedzy jakimi biletami jest r6tnica w cenie?
27. Jaki bilet kosztuje wiccej?
211. Ile wiqcej kosztuje bilet samolotow, nit bilet kolejowy?

29. Jaki bilet kosztuje wiccej

kolejowy czy samolotowy?

30. 5i40 dokild bilet samolotowy kosztuje dwadzieicia ziotych

wigcej?
31.

(0) Ile nniej
Una,

kosztuje bilet kolejowy a Warszawy do Berft

od biletu samolotowego?

32. Czego dowiedzial sio Andrzej?
33. Kiedy startuje samolot?
34. Za Lie minut startuje samolot?
35. Co jest migdzy Warszaw4 a Derlinem?
36. Gdzie jest burza?
37. Dlsczego samolot startuje dopiero za p61 godziny?
3111. przez co mowili, to jest burza?

30. 0 czyn mOwiti przez glofinik?

40. Czego Andrzej i Jadzia ms j4 auto?
41. Ile czasu oni ma j4?

42. Do czego oni ma j4 jeszcze duto czasu?

43. 0 co zspytala sic Jadzia Andrzej*?
44. Gdzie oni mog4 kupi6 kanspki?
45. Co oni mow' kupi6 w restauracji?
46. Kto mote kupi6 kanapki?
47. Kto nie jest giodny?
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48. Dlaczego Jadzia nie jest glodna?
49. Co zjadla Jadzia?

50. Jakie gniadanie zjad/a Jadzia?
51. Gdzie Jadzia zjadla dobre gniadanie?
52. Kto zjad/ dobre gniadanie?

53. Co leci nad lotniskiem?
54. Jaki samolot leci nad lotniskiem?
55. Nad czym leci duty samolot?
56. Jakim samolotem ma lecieo Andrzej?
57. Dok4d Andrzej ma leciee tym samolotem?
58. Co czytala Jadzia w "Gazecie Wieczornej"?
59. W jakiej gazecie Jadzia czytala o katastrofie 1otnieZej?
60. Jaka to byla katastrofa?
61. Gdzie byla to katastrofa?
62. Kto takte czytal o tej katastrofie lotniczej?
63. Kto mote bye spokojny?

64. Dlaczego Jadzia mote byg spokojna?
65. Jakie samoloty ma "Lot"?

66. Jakie s4 samoloty "Lotu"?
67. Jakich pilotow ma "Lot"?
68. Do czego jest gotowy samolot?

69. Co jest gotowe do odlotu?
70. Co musi robiO Andrzej?

71. Dlaczego on musi sig Apieszye?
Part II

1. Kiedy ostatnio lecial pan samolotem?
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2. Ile kosztuje bilet kolejowy z Monterey do San Praniec
3. Skid startujal samoloty?
4. Gdzie stojit samoloty?

5. Nod czym lecit samoloty?

6. Co pan widzi przez to okno?
7. Gdzie znajdujik sic lumpy w pana mieszkaniu?

S. W ktorym miejscu na icianie jest ten obrazek?
9. Pod czym stoi ten stla?
10. Czy jest wiccej katastrof iotniczych czy kolejowych?
11. Gdzie byla ostatnio katastrofa lotnicza?

12. Nacdzy jakimi miastami widzial pan katastrofg kolejow4?
13. Co znajduje sic za domem pana?
14. Co umie dobry uczeri?

15. Kogo znaj4 tolnierze?

16. Kto w tej klasie umie m8wi6 po poisku?
17. Czy pan zna adres dow6dcy pariskiej kompanii?

18. Czym jest czlowiek, ktory pracuje w sk1epie?

19. Co pan zwykle bierze na drogc, kiedy pan jedzie samolotem?
20. Macdzy kim a kim lubi pan siedziet kiedy pan jedzie pocia.
Si em?

21. Maidzy jakimi miastami jest Poznali?

22. Mad jak4 rzek4 jest Nowy jock?
23. Logo pan zna dobrze w tej szkole?
24, Gdzie pan mieszka

w mieicie czy pod miastem?

25. Gdzie sal zwykle lotniska?

36. Gdzie zatrzymal pan smocked kiedy pan wr6cil do domu?
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27. Doksyl jedzie pan w sobote
28. Co pan robi migdz); lekcjami?

LESSON 40

Homework
Part I

Translate into Polish:
1. My mother did not want to go to Krakow by car; she prefer..
red to go by train.

2. Mr. Chmielewski works with (his) son and (his) sister in
a Government Department Store in Warsaw.

3. The brother of Mr. Kowalski is a bookkeeper.
4. Mrs. Kowalski's sister is a cook.

5. Basia wrote a letter to (her) parents with a pen.
7. Mr. and Mrs. Makowski went to Lodi by car yesterday be..
fore noon.

8. There are many trees in front of our new school.

9. Kowalski knows Colonel Bukowski, but he does not know
where Colonel Bukowski lives.
Part II

.

This part is to be written if tape recorders are not avail..
able to students. It is to be recorded on tape if tape recorders are available
Answer the questions from Oral-.Aural Drill, L. 38, Part I:
3, 7, 13, 14, 15, 18, 20, 24, 27, 29, 30 and Part II: 4, 8,
11, 17.
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LESSON 40
Vocabulary

Berlin
Berlina, gen. s.

- Berlin, capital of

bcdc mist

- I will have

Germany

bilet, a.
biletu, gen. a.

ticket

burza,

- electric storm, storm

(on sea)

drop, fo

- road, way

"Gazeta Wieczornan

"Evening Gazette"
(Evening newspaper)

glodny, glodna, glodne

- hungry

gtoinik mo

loudspeaker

gtoAnika, gen. s.

kanapka, f.

. sandwich

katastrofa, fo

- accident, catastrophe

- to fly, to run, to rush

io

I fly

lecc
leci

- name of Polish stateowned airline

nLotn
*Motu", gene so

flight

lot, a.
lotu

- air (as adj. ), aviation
(as adj.)

lotniczy, lotnicza, lotnicze
lotniako, n.

airfield, airport

moat, m.
mostu, gene so

bridge

nit

- than

nomczesny, nowoczesna nowoczesne

- modern

89

departure (by air), the
take off

odlott m,
odlotur gen. S.

pilot

-

pilot, m.
piloci, nom, pl.

to go (by means of trans portation), to ride
I will go

pojechae, p.

pojadg
pojedzie
rotnicat f.

-

difference

samolot, m.
samolotu, gen. s.

-

plane, aircraft

samolotowy, samolotowa, samolotowe

-

plane (asadj.)

skrgci6, p.
skrgcg
skrgci

.

to turn
I will turn

spokojny, spokojna, spokojne

-

calm, quiet, peaceful,
(not to be worried)

startowae i.

.

startujg
startuje

-

to take off (by plane),
to start
I take off
breakfast

Aniadanie, n.
Apieszy6 sic, i.

.

Apieszc sic
Apieszy sic

.

to hurry, to be in a
Murry
i hurry

more

wiccej

. to eat

zjeA6, p.
zjem
zje
zjedz4

.
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I will eat

LESSON 41

Grammar Perception Drill
ASPECTS
On uczyl sig tego dialogu przez
calq noc, ale nie nauczyl Sig go.
Czy on nauczyl sig tego dialogu?

.

He learned (studied) this dialog
the whole night but he didn't
learn it. (he doesn't know it)

On uczyl sig tego dialogu przez calq noc, ale
nie nauczyl sic go.

On czytal tg ksi4tkg jut tydziefi,
ale jeszcze jej nie przeczytal.

Czy on jut przeczytarTF ksi4tkg?
He has been reading this book for
a week but he hasn't finished it
yet. (read it through)
Ona czeka na doktora godzing.
She is waiting an hour for the doctor.

Ona zaczeka na doktora godzin.
She Will wait an hour for the doctor.
Oni telefonowali do Wladka kilka
razy, ale nie bylo go w domu.
They phoned Wladek several times
but he was not at home.
Oni zatelefonuj4 do Wladka jutro.
They will phoLe Wiadek tomorrow.
1.

a/ The instructor while saying the following sentences several times enacts the reading of a letter.
Ja czytam list, ja czytam list, ja czytam list
przeczytalem ten list (etc.)

Jo,

Each student in turn repeats in front of the class the same
performance.'

1/ The instructor whiii saying the following sentences several
times enacts the eating of a cooky.
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Ja jem ciastko, ja jem ciastko, ja jem ciastko
lem ciastko. (etc.)

Ja zjad-

Bach student in turn repeat:. in front of the class the
same performance.

2.

Instructor:

a/ On zwykle czyta,"Gazet0
Wieczorn4.'
Co on zwykle czyta?

-

On zwykle czyta "Gazetg
Wieczorn4."

On czgsto czyta "Gazetg

Wieczorna.Tr-Co on czoto czyta?

Ora

On czasami czyta "Gazetg
Wieczorng."
Co on czasami czyta?

On zwykle czytal Gazetg
Wieczorn4jr---Co on zwykle czytal?
On cze_sto czytal Gazetg
Wieczorn4."
Co on czgsto czytal?

co

On czasami czytal "Gazetg
Wieczorn4."
Co on czasami czytal?

On wczoraj przeczytal
Co on wczoraj przeczytal

ksiqtkg,

On wczoraj przeczytal t keisitke.
Co on wczoraj przeczyti77

On jutro przeczyta 4444kaigtkg,

Co 'ajar° przeczy a
On jutro przeczyta to ksioke.
Co arTitro ptzeczyfl'?

b/ On czytal przez szeg godzin
to ksiEttkg, ale jeszcze jej
nie przeczytal.
Jak diugo on czytal tg ksititkg?

On czytal tg ksiEigkg przez

szeg godzin.
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On uczyl, sic dialogu cain
noc, ale nie naucz 1 sig go.
Jak dingo on s g uczyl dialogu?
Czy on sig nauczyi dialogu?

On uccly! sic tego dialogu prOes
la
i naucz 1 sig go.
Czy on nauczy s g ego dialogd?

cy z

3.

Require students to translate into Polish:
st/

I usually study at night
(w nocy).
I usually studied at night.
I used to study at night.
He likes to read this newspaper.
He liked to read this newspaper.
She reads Polish well.
They write Polish well.
I c-ten asked Basis whether she
likes Wladek.
He usually phoned in the evening.
They (usually) started to study
before noon.
When I was reading a newspaper,
she was cooking dinner.
When I am reading a newspaper,
she is cooking dinner.
When she was waiting for the
doctor, she was reading a
newspaper,
When he was phoning,. I was smoking a cigarette.
The students finished studying
(to study) (their) lessons.

The students finish studying
(to study) (their) lessons.
I read (through) thi4 book
yesterday.
I will read (through) this
book tomorrow.
I learned this lesson (I know
it).

I will learn this lesson
(I will know it).
I paid (off) this bill yesterday.

I will pay (off) this bill
tomorrow.
I will wait for you (until
you come).
I will count these books (I
will know how many there
are),
I paid five b!lls.
I will pay five bills.
I wrote five letters (they
are ready to mail).
I will write five letters,

b/ Require students to put the following sentences into future
(perfective) :

Telefonujg do brats.
Teraz placg za mieszkanie.
Oni pytaji sic o adres.
Ty czekasz na. profesora.
Wy meldujecie, to nie jedliicie jeszcze obiadu.
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Ona (zwykle) pije tylko troche wody pray obiedzie.
Jo Jody do Warszawy.
My idziemy do szkoLy
On uczy sic jczyka poiskiego.
Oni czytaj4 dobr4 ksiettke.
4.

Require the students to put into perfective future the
following sentences:
Instructor:

Telefonows6 do brats.

Students:

Suggested words:

ja

Ja
do
Ty
do

ty

zatelefonuje
brats.
zatelefoqujesz
brats.

on, ons

ay

WY
oni, one
Placi6 za tower.
Jechat poci4giem do Szczecina
5

Instructor:

Suggested words:

Students:
00

W ktorym miesigicu pan
wst4pil do wojska?

styczeti (January)

Jak d/ugo pan byl
w Monterey?

Wst4piten do wojs.
ka w styczniu.

By/em w Monterey
przez caly sty.
czel.

Do kiedy (till when)
pan tu zostanie?

Zostanc tu do
stycznsa.

Kiedy pan pojedzie
do Polski?

Pojade do Polski

wed styczniem.

Od kiedy.pan zacznie
uczy6 sic jczyka
polskiego.

Zscznc uczy6 sic
jezyks poiskiego
od stycznia.
luty

martec
kwieciefi
raj
czerwi ec

lipiec
sierpiefi

wrzesied
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(February)
(March)
(April)
(May)
(June)
(July)
(August)
(September)

If

0

Suggested words:

ps4dziernik
listoped
grudzieft

a

(October)

(November)
(December)

1.4 cave PolOOPt

a

I NI

MONTH S

Go To G.d.^49K by

Nov LIM E

'7"r..,$.441 W,S
SOMETIMES

Will re R STARTS

vecolqaeil,
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LESSON 41

Dialog

(Poland's climate)

J.: jaworski
M.: Miller

J.:

Slyszalem, ze pan wyjetdta
za granicc. Czy to prawda?

M.: Tak, za dwa miesive poja-

J.

I heard, that you are going
Is that true?
abroad.

de do Polski.

Yes, I will go to Poland in
two months.

To znaczy, to pan bcdzie
w Poisce w listopadzie.

That means you'll be in Poland in November.

M.: Tak, bcdc tam w ostatnim
tygodniu listopada.

Yes, I'll be there in the
last week of November.

J.: Czy pan poleci do Polski
samolotem?

Will you go (fly) to Poland
by plane?

M.: Nie, pojadc do Gdatiska stat. No, I'll go to Gdansk on ship.
kiem.

J.: Czy pan byl jut przedtem
w Poisce?

Have you been in Poland be.

M.: Niel nigdy nie by/ern. Diatego tet chcialem zapytaa,
jaka pogoda jest w Poisce
w jesieni?

No, I've never been (there).
That's why I wanted to ask
you about the weather in Poland in the fall.

Ladna, ale jut w listopadzie czasami pada 4nieg.
lima zaczyna sic dopiero
w grudniu,

fore?

Nice but already in Novem..
ber it snows sometimes. Winter starts (only) in December.

M.: Jak dingo trwajq mrozy?

How long does the frost (the
cold weather) last?

J.: Mrozy trwaj4 przez styczen,
luty i marzec. Wiosna
zwykie zaczyna sic dopiero
w kwietniu.

The frost lasts through January, February and March.
Spring°usually starts (only)

M.: Czy lato w Poisce jest gorice?

Is the summer in Poland hot?
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in April.

II

)

-_-

I

i

v
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L.: Owszem w czerwcu, lipcu
w sierpniu jest dosy6

Yes, in June, July and August
it's quite hot.

gorgco
M.: Dzickajo. Teraz jut wiem,
jaki klimat jest w Poisce.

Thank you. Now I know all
about the climate in Poland
(what kind of climate Po.
land has).

J.: Cty pan jut kupil bilet na
statek?

Have you already bought your
ship ticket?

M.: Tie, ale jut zam6wilem bilet w polskim biurze podro-

No, but I have already reserved (ordered) a ticket
in the Polish travekbureau,

ty.

J.: Szczceliwej podroty i do widzenia.

Happy journey (have a nice
trip) and good-bye.

X,: Do widzenia.
kiedy wrocc.

Good-bye. We'll see.each
other when I come back.

Zobaczymy

LESSON 41

Grammar Analysis
ASPECTS

The term aspect applied to Polish verbs refers to the STATUS
OP HAPPENING,
as either completed
non-completed (4,. z process of taking place)
or
occurring once
or as
several times, repeatedly
or
Almost all Polish verbs exist in at leas- two forms:
and

imperfective (durative) aspect
(punctual) aspect
perfective

When English has one verb with many tenses, Polish has
a pair of verbs with fewer tenses.
The imperfective aspect emphasizes the process of
or
the action i tseS ". ft expresses the duration
continuity of the action or the habitualness or repetition
of the action without referring to any specific act.

The perfective aspect emphasizes the result, achievement,
or completion of an action. Perfective verbs have no present
tense. They refer to an action only from the point of view of
its results or completion. And an action cannot be viewed both
as going on and at the same time as already completed,
.g.:

Wczoraj przezcaly dzien do_ wia.
dywalem sit. (imperfective as-

.-

Yesterday the whole day I
inquired about your address.

pect) o pana adres.

Dzisiaj dowiedzialem S4 (per- - Today I found out where
fective aspec0 gdzie pan miesz- you live.
ka.

Some perfective verbs do have forms that have endings
identical with those of the present tense of imperfective
verbs. But these forms denote an action from the point of
view of definite completion in the future. They denote a
commitment or a promise to complete an action in the future,
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The past tense of perfective verbs is formed in the same
way, as the past tense of imperfective verbs.

USAGE OP ASPECTS
1.

a/ The im erfective as ect has to be used if expressions de.
no ng ura on occur in the sentence, such as: all day,
one hour, usually, often, always,
e,,g.:

Pisae list przez godzing.

.

To write a letter during an
hour.

bde The im erfective as ect has to be used to denote an action
ur ng
e course of which something else was happening,
e.g.:

Kiedy pisalem list, dzieci
bawi/y sio

-

While I was writing a let..
ter children played ball.

Note however that one of the actions may be completed:
e.g.:

Kiedy czytatam gazetg zjad- - While reading the newspalam (perfective) jedno jabi. per I ate one apple.
ko.

c/ The imperfective 'aspect has to be used if an infinitive
is used wifh the verb zaczynae (imperfective), or zacz ;6
(perfective), or kohczye (imperfective), or skoficzy6
(perfective). That infinitive is always in its imper.
fective form,
e.g.:
Zaczotiem czyta

a.

a/ The
is

ksisitko.

. I started to read a book.

erfective asp ect has to be used to describe u fin..
comp e e ac on,

e.g.:

Napisa6 list.

.
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To complete the writing
of a

letter..

b/ or a simple (momentary) action,
.g.:

I uttered a scream.

Krzykn4lem.

c/ or a cumulative action,
.g.:

I ate all apples.

Zjad/em wszystkie jab/ka.

d/ or a beginning of an action,
e,g.:
-

Zapalilem papierosa.

I lit a cigarette.
D

r

FUTURE TBNSB,(perfective aspect)
Cs 0.

As given in Lesson 21, the present tense of the verb cur
ta6 - to be reading, to read is:
The future (perfective) tense
of the same verb is as follows:
ja przeczytam

ja czytam
ty czytasz
on, ona, ono czyta

ty umczytasz
on, ona, ono vat
czyta.

my Erzeczytamy
wy przeczytacie:
oni, one graczyta-

my czytamy
wy czytacie

oni one czytaj4

Notice that the future tense of the above verb is formed
by adding the prefix prge . to the present tense form.. The
endings of the perfecTIVE future tense (when formed by addl.tion of a prefix) are identical with the imperfective present'
tense, although it has a definite future meaning.
Other verbs will take other prefixes to form the futuretense of the perfective aspect. Below are examples of various
,Wfixes to form the perfective aspect:
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become

czyta6
uczy6 sic

przeczyta6
nauczy6 sic

jei6

telefonowa6

Zatelefonova6

pie

asftec

lkoficzy6

koliczy6

aprosi6

prosit

Since there is no key to determine which verb will take
which prefix to form the perfective aspect the right prefix
must be memorized.
Note,however, that an improper use of a prefix will not
produce a change of aspects of the same verb but will change
the meaning of the verb,
e.g.:

prosit (imperfective aspect) - to ask for

poprosit (perfective aspect) - to
ask for

but

prosi6 (perfective aspect) - will mean: to invite
Note also, that not all verbs form the perfective aspect
by adding a prefix.
611100.010

NOMINNINIMO

In negative statements the same aspect of a verb is used
as would occur in the corresponding affirmative statement,
e.s.:

Ja poproszg (perfective aspect)
UMW' o tot ksigtite.

. I will ask Wladek for this

Ja nie poproszt (perfective

-

*BORT) nadka o

book.

I will not ask Wladek for
this book.

Prom now on all verbs will be given in the vocabulary
list in both imperfective and perfective forms.
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SUMMARY
OF. THE USAGE OP ASPECTS

PERFECTIVE
ASPECT

definite

in37677'

finished momen- cumula- begin.
ning of
ac-"rtriTrff
ac ion TETTon an action

,repeated simultaneous after
action
actions
7517g:

all day
usually
often
always
(I) used
sometimes

to begin
to finish
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LESSON 41

Structural Drill
1. Translate into Polish:

i was reading a book for three Lours, but I have not read
(it) through yet.
r

I was writing the homework for one hour, but

have not writ.

Ca

ten (it) yet.
311

The student was studying a dialog for two hours, but he
didn't learn (it).

Mr. Kowalski had been paying for the house for a long time
and in March he paid the last installment.
She usually plays in the evening.

Mrs. Kowalski writes letters to (her) mother often.
Mr. Kowalski wrote (yesterday) two letters.
I usually read the

newspaper in the evening.

I have read this newspaper.

Require students to put the following sentences in the
future tense.

e.g.:
Instructor:

On czytal to ksigikg,

Jtudents:
.

Pisa/em zadanie domowe.
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On przeczyta to ksiOkg.

Students:

Instructor:

Student uczyl sig dialogu.

.

Student nauczy sig dialogu.

Pan Kowalski placil za dom. 0,,

Pani Kowaiska pisze tisty
do matki.
On przeczytal tg ksi42kg.

Instructor:

Students:

Suggested words:

2.
styczniu

Teraz jest styczea.
Kiedy pan przyjechal
do szkoly?

Przyjechalem do
szko/y .w stycz.
niu.

Bylem w szkole do
stycznia.

Do ktorego miesi4ca pan
byl w szkole?

do . styczefi

Od ktorego do ktorego

od -do styczefi.grudzien

Bylem w Poisce od
stycznia do grud.

miesiva pan byl
w Poisce?

nia.

luty
marzec
kwieciefi

maj
czerwiec
lipiec
sierpiefi

wrzesien
paidziernik
listopad
grudziefi

3. Require students to put the following statements into per.
fective future:
Instructor:

jecha6 do Warszawy.

Suggested words:

Students:

Pojadg do Warsza.

ja

wy.
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Instructor:

Students:

Suggested words:

,Pojadc doWartza-..

166 na pocztg.

ja

Igo .pia pocztg.

ja

Telefonowa6 do matki.

ja

ja zatelefonujc
do matki.

Uczy6 sic dialogu.

ja

Ja nauczc sic
dialogu.

Wy.
Ja pojdc na pocz-

ty
on
ona

pan
my
wy.
oni

one

LESSON 41
Translation
English - Polish

1. Jan Malecki is a very good shoemaker.
2. Mr. MaleckiAs son, Bolek, is a student, he studies well and
wants to be a graduate engineer.
3. Bolek is talking with ,(his) father about Hanka Zieiifiska.

4, Hanka. is a distant relative of the Maleckits.

Her father

is a captain in the infantry.

5. Miss Zielinski is a typist in a government office and works
in a big room with other typists.

6. Yesterday Hanka came to Mr. and Mrs. Matecki.for dinner.
came by bus with (her) sister Basia.
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She

7. Basia came to town by train.

She waited for Hanka in front

of the railway station.

8. In the evening Basia, Hanka and Bolek went to the motion
picture theatre with Sergeant Wirski and Mrs. Wirski..

9, Mrs, Wirski is Bolekls sister, Sergeant Wirski is Bolekls
brother-in-law,
10. Mr. JaworskA, is Sergeant Wirskits friend.

keeper in a big factory.

He is a book-

Wirski is very interested in ja-

worskits work.

11. Mrs. Wirski often takes care of Mr. Jaworskits children.

Translation
Polish . English
Pafistwo Karscy mieszkali pod Warszawat.

rzek4, blisko lotniska.

Oni

dom nad

W nocy Karscy slyszeli samoloty, kt6.

re lecialy nad domem. Za domem byly duke drzewat a micdzy drzewami kwiaty.

Andrzej Karski pracowak na lotnisku.

Wieczoremr

po pracy, on lubil siedzie6 pod drzewami, czyta6 gazetg i rozmawia6 z doktorem Walczakiem.

On znal dobrze Walcydaka i wie-

dzial, te Walczak byl doskonalym lekarzem i dobrym czlowiekiem.
.10

Dzieci pafistwa Karskich chodzily nad rzekg z dzie6mi Pah,
stwa Walczakow.

Czasami braly bane kanapki, szly pod las 4. tam

bawity sic do wieczora.

Marysia, c6rka panstwa Karskich, bra-

la zwykle ks142kg, bo ona umiala jut czyta6.
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Questions
1. Gdzie mieszkli pafistwo Karscy?
2. Gdzie oni mieli dom?

30 Blisko czego byl dom.Karskich?
4. Nad czym lecialy samoloty, ktore Karscy slyszeli w nocy?
ct

5. Gdzie byly kwiaty?
ax,

6. Gdzie pracowal Andrzej?
7. Co on lubil robie wieczorem?
8. Z kim Andrzej lubil rozmawiae?
9. Kogo Andrzej znal dJbrze?
ID. Co Andrzej wiedzial o doktorze Walczaku?
11. Jakim doktorem byl pan Walczak?
12. Dokqd chodzily dzieci paristwa Karskich?

13. Z kim one chodzily nad rzekg?

V

14. Gdzie czasami szly?

t2

15. Jak diugo tam sig bawily?
16.

Co brala zwykle Marysia?

17.

Co umiala Marysia?

LESSON 41

Oral

-

Aural Drill

Part I
1. Z kim rozmawia pan Jaworski?

4

It
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.

Co slyszal pan Jaworski?

3. Dokqd wyjetdta pan Miller?

4. Czy to prawda, to Miller wyjetdta za granice
5. Zs ile miesiccy pojedzie Miller do Polski?
6. Bokqd on pojedzie za dwa miesisice?

7. Gdzie Miller bcdzie za dwa miesive?
8. W kt6rym miesivu on bcdzie w Poisce?

9. W kt6rym miesivu Jaworski i Miller rozmawiaje
10. W ktorym tygodniu listopada bcdzie Miller w Poisce?
11. Gdzie on btdzie w ostatnim tygodniu listopada?
12. Kto zapytal Millera czy on poleci samolotem?
13. Czy Miller poleci samolotem?
14. Czym Miller pojedzie?
15. Do jakiego itiasta on pojedzie statkiem?
16. Kto pojedzie statkiem do Gdatiska?

17. Czy pan Miller byi jut w Poisce?
18. Gdzie nie byl nigdy przedtem Miller?
19. 0 co chcial Miller zapytac Jaworskiego?

20. Dlaczego Miller chcial zapytac o pogodc w jesieni w Poisce?
21.,Co czasami pada w jesieni w Poisce?
22. W jakim miesi4cu pada Anieg w Poisce?
23. Czy w listopadzie zawsze tam pada Anieg?
24. Gdzie czasami pada inieg w Listopadiie?
25. W kt6rym miesisicu zaczyna sig zima?

26. Jak nazywa sic micsiv, w kt6rym zactyna, sic zima?
27. Co jest w zimie w Poisce?
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28. Przez ile miesigcy trwajg mrozy?
29. W ktdirych miesisicach s4 mrozy w Poisce?

30. Kiedy zaczyna.sig wiosna w Poisce?
31. Co zaczyna sic w kwietniu?

32. Jak nazywa sic miesi4c, w ktorym zaczyna sig wiosna?
33. Kiedy jest ur Poisce gor4co?

34. jakie jest lato w Poisce?

35.

W jakich miesi4cach jest w Poisce gor ;co?

36. Co jut wie pan Miller?
37. Czy Miller ma jut bilet na statek?
38. Czego nie kupil jeszcze pan Miller?
39. Co zamowil pan Miller?

40. Jaki bilet zamowil pan Miller?
41. Jak nazywa sic statek't na ktory Miller zamowil bilet?.

42. Gdzie Miller zamowil bilet?
43. W jakim biurze Miller zamowil bilet na statek?
44. Kiedy Miller i Jaworski zobacz4 sic?
Part II

1. Czy pun wyjetdtal za granicg?

2. Gdzie pan by' za granice
3. Czym pan jecha/ za granicg?

4. Ile razy pan jechal statkiem?
S. Skid doksid pan jechal statkiem?

6. Czym pan woli jechs6 statkiem czy ssmolotem?
7. Ile dni loci ssaolot z San Francisco do Wirszawy?
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8. Jakim statkiem pan jechal?

9. Jaka jest pogoda w Monterey w lecie?

10. W ktOrych miesivach pada deszcz w Monterey?

11. KtOre miesive s4 gorve w Monterey?
12. Czy teraz jest wiosna?
13. Kiedy zaczyna sig jesien?
14. Czy w Monterey s4 mrozy w styczniu?
15. Jaka pogoda jest w Polsce w zimie?

16. W ktorym miesi4cu przyjechal pan do Wojskowej Szkoly
Jgzykow?
17. Kiedy jedzie pan na urlop?
18. Ile miesigcy ma rok?
19. Jak nazywaj4 sig pierwsz,e 3 miesi4ce?

20. Jak nazywaj4 sig ostatnie 3 miesive?
21. KtOre miesive ma j4 30 dni?

vim

22. KtOre miesive maj4 31 dni?

LESSON 41

Homework
Part

I

;
.2

Translate into Polish:

1. Pfc. Bober served in the Second Company of the First Vatta.7
lion.

2. When Mr. Wojcik was a Civil Service employee, he lived in
a small settlement near Krakow.
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Li

U

'3, Before the war John Kowalski and Walter Walczak were bricklayers,

4. Mr. Kowalski is an old friend of my brother.
Lb At the motion picture theatre (movies)' Mrs. Makowski was

sitting between a tall Polish officer and a young secretary.
6. On Sunday Miss Kowalska went to a cafe with Pfc. Wojcik.
7. She will go to Poland by ship with (her) grandmother.
S. Is Basia your (2 pers. pl.) sister?
9. He was ii Poland from March to June.

Part II

This part is to be written if tape recorders are not available to students. It is to be recorded
on tape if tape recorders are available.

Write or record in Polish the story of Dialog 38.

LESSON 41
Vocabulary
czerwiec, m.
czerwca, gen. s.

-

dowiadywa6 sir, i.
dowiadujc si@
dowiaduje sio

. to inquire

gorqco

- hot (as adv.), hotly

granica, f.

-

border, frontiex, limit

grudziefi, m.

.

December

June

grudnia, gen. s.
jesiea, f.

- autumn, fall
113

klimat, m.
klimatu, gen. s.

-

kwiecien

-April

m.

climate

klidetnia gen. s.
lato, n.
lata, nom.: pl.

- summer
summers, years

lipiec, m.
lipca, gen. s,

- July

listopad, m.
listopada, gen. 6.

- November

luty, m.
lutego, gen. s.

. 'February

4

r

maj, m.
maja, gen, s.

May
et

marzec, m.
marca, gen. s.

. March

mr6z, m.
mrozu

. frost

nigdy

Pt

never

padae,
padam
pada

. to fall, to drop

spa66, p.
spadn,
spadnie

pada Anieg

-

paidziernik? m.
paidziernxica, gen. so

. October

podrot, f.

- travel, journey,. *OP

pogoda

- weather, nice. weather

f.

poleciet, p.
polecv
polecl

lecie6,
lec,
leci

I.

it snows

ft It

. to fly, to mill to rush

St

Polska, f.

- Poland

sierpiefi , m.

-

sierpnia, gen. s.
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August

statek, m,
statku, gen. s.

.

ship, boat

styczefil m.

-

January

stycznia, gen. s.

lucky
szczcAliwy, szczgAliwa, szczgAliwe - happy,
.

szczcAliwej podroty

happy journey, have a
nice trip, bon voyage

. snow

Aniegv m.

Aniegu gen, s.
wiosna, f.

-

spring

wrzesiefil m.

-

September

.

foreign countries

za granicg (jecha6)

-

(to go) abroad

zima, f.

.

winter

zobaczy6i sic, p. widzie6 sic, i.

.

to see each other,
to meet

wrzegnsa, gen. s.
zagranica,

* t,

f.

zobaczc sic
zobaczy SiQ

(pl. not used)

widzc sig
widzi sig

1
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LESSON 42
Grammar Perception

Drill

ORDINAL NUMERALS

Use a clock dial as a visual aid.

1.

Instructor:

Teraz jest pierwsza

Suggested words:

Students:

1

godzina.

Ktora jest teraz godzina?
Mam lekcjg o pierwszej. 1
0 ktorej godzinie pan
ma lekcjg?
1

Teraz jest pierwum
sza godzina.

-

Mam lekcjg o pierw-

12

szej.

Teraz jest wpa do
pierwszej.
Ktora jest teraz godzina?

2.30
3.30
6.30
7.30
8.30
9.30
10.30
11.30

12.30
1.30
4.30
5.30

Mam lekcjg o wpa do

do pierwszej,

12.30

pierwszej.
0 kt6rej godzinie pan
ma lekcjg?

Teraz jest za kwadrans
pierwsza.
Ktora jest teraz godzina?

Teraz jest wpa

Mam lekcjv o wpa
1.30
do pierwszej.
2.30 (etc.)

12.45

(quarter to one)

Mara lekcjg za kwadrans
pierwsza.
0 ktorej pan ma lekcjg?
1.45
'2.45

3.45
4.45
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Teraz jest za kwadrans pierwsza.

Mam lekcjg za
kwadrans pierwsza.

Instructor:

Suggested words:

Students:

5.45
6.45
7.45
8.45
9.45
10.45
11.45

Teraz jest kwadrans
po pierwszej.

1,15

Teraz jest kwadrans
po pierwszej.
Ktima jest tersz godzins?
Man lekcje kwadrsns
po pierwszej.
0 kt6rej pan as lekcjg?

Alain lekcjg kwadrans

po pierwszej.
2.15
3.15
4.15

5.15
6.15
7.15

Watimilan do wojtka
piexwszego stycznia.

8.15
9.15
10.15
11.15
12.15

1.05
1.10
2.05

7.05

2.10

8.10

3.05

8.25

3.10
4.05
4.10
5.05
5.10
6.05
6.10

8.40

7.10
8.05

9.05

9.10
10.05

10.10
11.05
11.10

1 stycanis

ski pierwszego
stycznis.

Xterego (dais) pan

%WW1 do wojska?

WstilpiLsm do woj.

112 styczek
1.12 luty
1 -12 msrzec

1.12 kwiecien

142 maj
1-12 czerwiec
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Instructor:

Suggested words:
1.12 lipiec
1-.12 sierpien

1.12 wrzesien
1.12 paidziernit
1.12 listopad
1.12 grudziefi

118119

Students:

120

LESSON 42

Dialog

t

MIR

ow

(Soldier's daily routine)

L.: Lotnik
P.: Piechur

Airman
Infantryman

L.: 0 ktorej godzinie macie pobudkg?

At what time do you have
first (bugle) call?

P.: To zale2y, w ktorej porze ro.
ku. W lecie mamy pobudkg
o piqtej rano, a w zimie
o szostej.. W niedziele
Amigta pobudka jest zwy.
kle o siodmej.

That depends on the time of
year (in which season). In
summer we have first call
(bugle) at five in the morning,
and in winter at six.
On Sundays and holidays
first call (bugle? is usually at seven.

L.: 0 ktorej jecie Aniadanie?

A.t what time do you have
breakfast?

P.: Sniadanie mamy kwadrans po
siodmej zaraz po apelu po.
rannym.

We have breakfast at a quarter past seven immediately
after reveille.

L.: Kiedy zaczynaj4 sig owiczenia w kompanii?

When does the training in

P.: Zbiorka na owiczenia jest
za kwadrans 6sma a emiczenia zaczynaj4 sig o 6smej.

Work call is at a quarter to
eight and training begins at

L.: Jak diugo trwaj4 Owiczenia
w kompanii?

Now long does the training
in the company last?

P.: Musztra zwarta i musztra
'ulna trwaj4 do-poludnia.

Close order drill and extended order drill last until
noon.

L.: A po poludniu macie pewno
zajgcia w koszarach?

And in the afternoon you probably have indoor training
in the barracks?

-Lie company start?

eight.

P.: Tak. Po obiedzie mamy zwykle Yes. After lunch we usually
wyklady i czyszczenie broni. have lectures and cleaning
of weapons.

L.: Czego sig uczycie na tych
wykLadach?
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What do you learn at those
lectures?

Nen%
WE

siAy

HAVE

OM=

.

.s

AO

.

i

122

,ii

P.: Zapoznajemy Sig z rftnymi
regulaminami.

We get acquainted with dif.
ferent (various) manuals.

L.: Czy czysto macie slutbQ war.

Do you often have guard du.

townicze

ty?

P.: Raz na miesiqc nasza drutyna
ma slutbc przez calq dobc.
Na drugi dziefi po takiej
slutbie mamy wolne.

Once a month our squad has
24 hour duty. The next day
(after such duty) we have off.

L.: 0 ktorej godzinie jest apel
wieczorny?

At what time is the tattoo
roll call?

P.: Apel wieczorny jest o dziewisitej, ale capstrzyk jest
o dziesiqtej. Po capstrzyku trzeba gasi6 Awiatlo i
iA6 spa(.

Tattoo roll call is at nine,
but taps are at ten. After
taps one must put out the
lights and go to sleep (go
to bed),
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LESSON 42

Grammar Analysis
1. The use of the Polish ordinal numbers corresponds, in geHowever in Polish the time of
neral, to that of English.
day is. indicated by means of an ordinal number Whife in
iglish a cardinal number is use
The ordinal numbers are declined in Polish like adjectives.

Below is a list of the ordinal numbers from 1 to 12.
F.

M.

pierwszy
drugi
trzeci
czwarty
pi4ty
szosty
siodmy
6smy
dzi ewi qty

dziesi4ty
jedenasty
dwunasty

N.

pierwsze
drugie

pierwszi
druga
trzecia
czwarta
pi4ta
szosta
siodma
6sma
dziewi4ta
dziesigta
jedenasta
dwunasta

trzeci e

czwarte
pi4te
szoste
siodme
6sme
dziewitite

dziesi4te
jedenaste
dwunaste

2. To indicate that something happens at a certain time of
a day, one must use the preposition CT with the locative
case of the ordinal number (indicatiEg the hours),
.g.:

0 ktorej godzinie pan jedzie

. At what time are you going
TB; Poznan?

13o Poirignia?

Jade do. Poznania o czwartej.

going to Poznari at
f our.

But:

Ktora jest teraz godzina?
Teraz jest czwarta.
Note:

What time is it now?
It's four o'clock ,now'.

The word godzina (hour, o'clock) is often omitted in
answers as well as in questions,

.g.:

Teraz jest czwarta.

Kt6ra jest teraz?
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3. Fractions of an hour are rendered as follows:
za kwadrans pi4ta

za pi& (minut) pi4ta
kwadrans po pi4tej
pica (minut) po pi
wp6/ do pi4tej

-

.

quarter to five
five minutes to five
quarter past five
five minutes past five
half past four

The half hour is expressed by wp61 and the preposition
do (to) with the genitive case of tET7rdinal numeral refer.
Ting to the approaching hours
e.g.:

Teraz jest wp61 do pi4tej.
Bcdc tu o wp61 do,pieej.

.

It's half past four.
be here at half past
four.

4. The date of the month is expressed by the genitive of dzieh
(day) qualified by an ordinal number in the same case.

word dzieli is usually omiiteds--e. g. :

Ktorego (dnia) dziA jest?

-

What day (of the mouth) is
it?

Dzig jest (dnia) dziesiatao

Today is the tenth of June.

dzerwcas
Ktorerd pan tu przyjechal?
Przyjechalem pi4t2E2 lipca.

When did you come here?
I came here the fifth of
July.

5. Following are both aspects of verbs previously introduced
in the vocabulary list in one aspect only: (verbs wt'cl)
form the perfective ast)cts by .dding a prefix)
opiekormaa sij

interesowaa
liczy4
kohczya
trwao

lee
slyszee
gin 4c

startowaa
Apieszye sic
robio

sic

i.
i.
i.
i.

zaopiekowaa

i.
i.
i.
i.
i.
1.
i.

51.otrwaa

sib

zainteresowac s4
policzya
Woliczye

IDeiee
uslyszea

zgine
wistartowae

poApieszya s4
zrobic

1:25

PPPPPPP.
P.
P.
P.
P.

LESSON

Structural

42

Drill

Part I

Suggested words:

Instructor:

Ktorego dziA jest?

1 styczen

1 -I

Kt6rego pan to
przyjechal?

2
3
4
5
6

2.11
3.111

luty
marzec
kwiecien
maj
czerwiec
lipiec

Students:

DziA jest pierw.
szego stycznia.

4 -IV

5-V
6-VI
7-VII
8 -VIII
9 -IX

8 sierpiefi
9 WTZeSiefi

10 paidziernik
11 listopad
12 grudzien

10.X
11-XI
12-XII

Part II

(Use the clock dial as visual aid.)

Ktora jest teraz
godzina?

za kwadrans 1

Teraz jest za
kwadrans pierwsza.

kwadrans po 1

Teraz jest kwadrans po pierw.
szej,

Przyjadg do Kra.
kawa za kwadrans
pierwsza.
Przyjadg do Kxa.
kowa kwadrans
po pierwszej.

0 ktorej pan przy.
jedzie do Krakowa?

za -po
tt
01

tt
n

ft
tt

tt
tt
tt
ft
tt
tt

2
3

4
5
6

7

8 . 12
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Ktora jest teraz godzina?

za . minuta 1

t minuta

po 1

kteirej pan jedzie do
Poznania?

Teraz jest za minute pierwsza.
Teraz jest minuta
po pierwszej.
Jade do Poznania
za minute pierws.
sza.

Ja4 do Poznania
za 2 min. 2 min. po 2

minuta (minute) po
pierwszej.

za 3 min. - 3
3 min. po 3
za 4 min. . 4
4 min. po 4
za 5 min. - 5
5 min. po 5

za 6 min. - 6
6 min. po 6

za 7 min. -7
7 min. po 7
za 8 min. - 8
8 min. po 8
za 9 min. - 9
9 min. po 9

za 10 min. . 10
10 min. po 10
za 11 min. - 11
U min. pc) 11
za 12 min. . 12
12 min. po 12
latira jest texaz godzina?

wpol do 1

0 ktorej pan jedzie do

Waxszar?
it

ft

2

It

It

3

tf

ft

4

tt

tt

ft

11

5
6

It
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7

Teraz jest wpa
do pierwszej.
Jade do Warszawy
o wpol do pierwszej.

wp6l do 8
9

ft

1, 10

11

Part III

tf

Instructor:

Suggested words:

On chce uczy6 sig

Students:

uczyt. sic lekcji

lekcji.

Co pan robi teraz?

Uczg

Co pan robil wczoraj?

lekcji.

Co pan zrobi

wczoraj?

Co pan zrobi jutro?

terse

nauczy6 sig lekcji Nauczylem si
lekcji.

ezyta6 ksiOkc
przeczyta6 ksiging
placi6 za samoch6d
zaplaci6 za samochod
telefonowa6 do Cony
zatelefonowa6 do tinny
pyta6 sig nauczyciela
zapyta6 sic nauczyciela
meldowat sig u dow6dcy
zamellowa6 sic u dow6dcy
opiekowao sig synem
zaopiekowa6 sic synem
koficzy6 czyta6 tg ksiOkg
skoficzy6 czyta t, ksi44g

LESSON 42
Translation
English . Polish

1. Andrew is Boleks older colleague.
2. ColonelsDitbek is our commanding officer, he is a very

good man and an excellent officer.
3. Jadwiga was a doctor's secretary, now she is. Colonel

D.

bek's wife and so she does not work.

4. Nowicki talked with the colonel's father who is an old
teacher.
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5. Mr. and Mrs. Smith are very interested in a new book about
Poland.

6. Mrs. Kowalski is pretty and her daughters are very pretty
girls.

7. There are no men in this factory, only women work there.

8. Mrs. Nowicki was at home today, but Mr. Nowicki was not
at home.

9, Prof esor Grzybowski will not be in school tomorrow.

10. The Majewskits daughter is a good secretary but Andrzej
is afraid that she will not be a good cook.
11. Lodi is a large Polish city.

12. Cichocki and Kowalski are not good students.
13. He talked with the French officers before the battle.
14. Sergeant Kowalski was standing behind the young P.O.W.

Translatioa
Polish - English
Dwa lata temu Jan Smith byl na wakacjach w Polsce.

On

chcial zobaczy6 sig ze znajomymi, kt6rych dawno nie widzial.
Smith boi sig podrOty samolotem, wigc pojechal statkiein w
ostatnim tygodniu marca.

On jecha] do Gdyni osiem dni.

Pan

Smith bardzo lubil czytae, ale w domu nigdy nie mist/ na to
czasu.
ce.

Podczas podray wigc przeczytal kilka ksiqtek o Pols-

On interesowal sig klimatem Polski.

Szkoda jednak, ze

dopiero na statku dowiedzial sic, jaka jest pogoda w Polsce
w kwietniu.

On my6lall ze wiosna jest w Polsce tadna, ale

1'29

przeczytal, le w kwietniu czgsto pada Anieg.
Smith zacz41 uczy6 sig jgzyka polskiego, ale przez ty..

W Gdyni czekal na Smitha stary

dziefi dui() sig nie nauczyl.

znajomy, doktor Kowalski.

Oni pojechlai do hotelu'a pot em

chcieli zaraz 3.66 do miasta, ale musieli zaczeka6 na pan .4 Ko-

walsk4, ktora byla zajgta dzie6mi.
ro po poludniu.

Oni poszli do miasta dopie.

Obiad zjedli w drogiej restauracji, bo dok-

tor Kowalski lubil dobrze jet6.

Po obiedzie pan Smith chcial

Ast

zap/acie rachunek, ale zaplacil Kowalski, bo Smith byl got.
ciem.

Questions

Cam

1. Ile lat temu Jan Smith byl na wakacjach?

2. Gdzie Jan Smith byl na wakacjach?
3. Kogo on chcial zobaczy6?
4. Jakiej podroty boi sig Smith?

5. Kiedy

on pojechat statkiem do

Polski?

6. Na co Smith nie mial czasu w domu?
7. Kiedy on przeczytal, kilka ksi4tek o Polsce?

8. Czym interesowa/ sig Smith?

9, Kiedy on dowiedzial sig jaka pagoda jest w Polsce w kwiet.
niu?

10. Co on mytlal o wiotniew Polsce?
11. Kiedy czgsto pada tnieg i deszcz w Polsce?
12. Czego zacz41 sig uczy6 *Smith?

13. Czy on duo nauczyl sig?
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14. Gdzie czeka/ na Smitha doktor Kowalski?
15. j*kim on by1 znajomym Smitha?
16. Dok4d Smith i Kowalski chcieli zaraz iA6?
17. Skid oni chcieli iA6 do miasta?

18. Dlaczego oni nie mogli zaraz OW do miasta?
19. Urn pani Kowaiska byla zajcta?

20. Gdzie oni zjedli obiad?

21 Co lubil doktor Kowalski?
22. Co chcial zrobi6 Smith po obiedzie?
23. Czego on nie zrobil?

24. Dlaczego doktor Kowalski zaplacil?

LESSON 42

Oral

-

Aural

Drill

Part I

1. 0 ktorej godzinie piechurzy maj4 pobudkg?
2. W ktorej porze roi4 majti piechurzy pobudkc o pititej rano?

3. 0 ktorej jest pobudka w niedziele i w Awicta?
4. Co jedzit piechurzy kwadrans po siodmej?

5. Co majq oni przed Aniadaniem?
6. Kiedy jest zbiorka na 6wiczenia?

7. 0 ktorej godzinie zaczynajq sic 6wiczenia?
8.

ktorej do ktorej trwajq 6wiczenia?
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9. Jakie Owiczenia trwaj4 od 6smej do dwunastej?
10. 0 jakich rodzajach musztry mewil piechur?
11. Kiedy piechurzy maj4 zajccia w koszarach?
12. Po czym ma

piechurzy wyklady?

13. Kiedy jest czyszczenie broni?
14. Z czym zapoznaj4 sic piechurzy?
15. Jak czcsto ma drutyna w piedhocie slutbc wartownicz4?
16. Ile godzin trwa siutba warteighicza?

17. Po czym ma

piechurzy wolne?

I.L. Na ktory dzieh po siutbie wartowniczej maj4 piechurzy mane?
19. Kiedy jest aped wieczorny?

20. Co jest po apeiu wieczotnym?
21. 0 ktorej jest capStrzyk?
22. Co trzeba robi6 po capstrzyku?
23. Co musz4 robiO tolnierze pa dziesi4tej?
24. Co gasz4 toInierze po capstrzyku?
Part II

1. 0 ktorej jest pobUdka w pana kOmpanii?

2. Od ktOrej do kt6rej trWaj4 lekcje w tej szkele?
3. KtOrs, lekcja jest, teraz?

4. :go ktorej lekcji maj4 panowie obiad?
5. ittora lekcja trwa 60 minut?

6. Oiy panowie maj4 pobudkc w niedzielc?

7. Kiedy pan ma Zajccia w koszarach?
8. Kiedy jest czyszczenie broni w pana kompanii?
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9. 0 ktorej jadl pan gniadanie

w.

domu?

10. W ktorej porze roku pada klieg w Polsce?
11. '<tore miesiqce majq 31 dni?

12. Ile dni ma luty?

13. Ile jest por roku?
14. Jaka jest teraz pora roku?
15. Ile godzin ma doba?
16. Ile minut jest w kwadransie?

17. Jak czesto mial pan siutbg wartowniczq, kiedy pan byl
w pulku?
18. 0 ktorej gazz4 gwiat1a w koszarach?
19. Co pan robi kiedy pan ma wolne?
20. Ile razy na miesigc (tydziefi) ma pan czyszczenie koszar?

21. Po ilu godzinach nauczyl sig pan nowej lekcji?
22. Kiedy pan skoficzy slutbg wojskowe
23. 0 ktorej skoliczy sig ostatnia lekcja?

24. KA6rego jest dziA?

25. Ktorego bylo wczoraj?

LESSON 42

Homework

Part
Translate into Polish:
1, The car is standing behind the school.

2. I see a cat under the table.
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3. Mr. Kowalski will be at home between four and five o'clock.
4. The chair is standing between the windows.

5. I know Mr. Wojcik's restaurant, but I don't know whether
there is a telephone there.
Part IX

(This part is not to be done if tape recorders are aVailible
to the studetns)
Rewrite the following sentences re01acing the verbs in sentences with appropriate form of the verbs in parenthesis,
e.g.:

(ig)

Pies lety pod stolem.

1. Pan Kowalski jest za dwelt.
2. Mieszkam pod Warszaw4.
3. Stojc nad rzek4.

(ig

Pies idzie pod sta.

.

(316)

(jecha6)

- go towards)

4. 2o1nierze sq pod mostem.

(LAO . go towards)

5. Pan Kowalski stoi miedzy domami.
6. Ptaki s4 nad lasem.

(lecie6

7. Bolek jest przed domem.

.

(jechm6 . go towird65

fly towards}

(bawi6 sic)

Part TII

(This part is to be done if tape recorders are available
to the students)
Record on tape answers to questions.: 2, 3, 9t 10, 12, l3i 14,
15, 17, 19, 23, 28, 30, 37, 42 of Oral.Nural Drill, Part If
L. 39.
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LESSON 42
Vocabulary
. call (military)

ape', a.
apelu, gen. s.

. reveille

apel poranny

. tattoo roll call

ape/ wieczorny
4.0

taps

.

capstrzyk m.
capatrzyku, gen, s.

(the) cleaning

czyszczenie, n.

- exercise

6wiczeniep a.
6wiczenia, nom. pl.

training, exercises
. 24 hrs.

doba, f.

gasi6, iE.

squad

"

druzyna, f.

- to put out:

(zgasi6 p.

gaszc
gasi

light,

fire, flame

zgaszc
zgasi)

kwadrans, a.
kwadransa/kwadransu, gen. s.

quarter of an hour

-

.. airman

lotnik a.
lotnicy, nom. pl.
1 4,

luny, luina, luine

.

loose, ample

musztra, f

.

drill

. extended order drill

musztra luina

. close order

musztra zwarta

-

piechur, m.
piechurzy, uom. pl.

drill

infantryman

- first call

pobudka, f.

-

pore, f.

time, season

. morning (as ad).)

poranny, poranna, poranne

.

rokgulamin, m©
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manual (P.M., TAP)

stutbal 1.

-

spa.62 i. (no PO

duty, service
to sleep

pig

&p

is

iwiatto, n.

- light

ewicto, n.

holiday

trzeba

-

it is necessary, AGO
must

wartowniczy, wartownicza, waxtolt-

-

gaud (es adj.)

sieze
wieczorny, wieczornat WI eczorne

wolne, n.
wolnego, gen. s.

evonias (as adje)
- off (time)

wp6I (do)

ttof an hour 00'1
30 minutes

wykiad, m,
wykIadu
zajccie, n.
zajccla, gen.
zajccia, nom,

zapoznawat sic,
zapoznajc sic
zapozuaje sic

s

p1.

-

lecture

-

occupation, chore

- indoor training

(zapozna6 sigo.- to get acqutinted, to
zapcznat slo
got familiars (to fa*
zapozna sic)
miliarize oneself)

zbi6rka, f,

foguation (military%
calll.collection

zbi,6rka na Owiczenia

weft call

zwarty, zwa;ta, zwarte

- close (as adj,), cam.
Pact,
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LESSON 42A
Grammar Perception Drill
Part

I

(Use clock dial as visual aid )
Instructor:

Suggested words:

1. Ktora teraz jest
godzina?

1

Students:

Teraz jest
pierwsza.

2

2. 0 ktorej pan bgdzie
w domu?

3

4

Bgdg w domu
o pierwszej.

5
6
7

8
9

10
11
12

1.30
2.30
3,30

VA

4.30
5.30
6.30
7.30
8.30
9.30
10.30
11.30
12 .30

0 ktorej pan przyjOthai?

ry

1.15

2.15
3.15
4.15
5.15
6.15
7.15
8.15
9.15
10.15
11.15
12.15

.0d.

10

1371

Przyjechalem
kwadrans po
pierwszej.

s,

Instructor:

0 ktorej odchodzi

Suggested words:

Students:

1.45

Pociqg odchodzi
za kwadrans dru-

2.45
3.45
4.45

ga.

pociu?

5.45
6,45
7.45
8.45
9.45
10.45
11.45
12.45

Part II
Teraz jest styczefi.

styczen

W ktorym miesivu
pan tu przyjechal?

luty
marzec

Przyjechalem tu
w styczniu.

maj
czerwiec
lipiec
sierpiefi

wrzesien
paidziernik
listopad
grudziefi

Part III

Kowalski chce liczy6
ksigiki.
Co on (ja, ty, ona,
ono, my, wy, only one)
robi teraz?

liczy6 ksi4tki

Kowalski chce policzy6
ksi42ki.
Co on (ja, ty, ona,
ono, my, wy, oni, one)
zrobi jutro?

policzy6 ksi42ki

On liczy ksigiki.

On policzy ksi4tki.

czyta6 gazetg
przeczyta6 gazetg
placi6 ratg
zaplaci6 rat
uczy6 sig lekcji
nauczy6 sig lekcji
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'71,1

Instructor:

Suggested words:

Studen

wracae do domu
wrocie z urlopu
pisao list
napisa6 list
przyjmowao pacjenta
przyj46 pacjenta
kupowa6 papierosy
kupit dom
wynajmowae mieszkanie
wynajqO mieszkanie
leciea samolotem
polecie6 do Poznania
krzyczeO na ucznia
krzykn48 na ucznia

lot IV,

a/

Xowilski chce grad

grae w pilk@

Wpilkto
Co on robi teraz?
Co ona (ty, etc.)
robi teraz?

On teraz gra
bawi6 sig z dzieOmi w pitkc,

pie wo4
sprzedawao gazety
jest Lniadanie
pomagao w pracy domowej
szukao olowka
wa2ye towary
czeka6 na doktora
wyje2dtae na wakacje
przepraszao Zonc
rozmawiac z uczniem
slu2y6 w wojsku
opiekowae sig dzie6mi
Apieszy6 sig na pociqg
startowat z lotniska

owalski chce zapisad

Co on zrobil wczoraj?

zapisae adres
On wczorsj
zatelefonowa6 do
sal adzes.
dziewczynki
poradzie
lekarza
wprowadzie sic do domu
p6 j66 na stacjc

przynie66 towary
zapyta6 sic o adres kolegi
odwiedzi6 rodzicem
zglosi8 s4 do lekarza
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Suggested words:

wst4pie do wojska

przynieg ksiAtki
zamowie pokoj
skoficzya pracowa6

wplacic zadatek
zo5tawie samochod na ulicy
podpisak wykaz
policzye mundury
zatrzyma6 tolnierza
wysla6 pienigdze
upiec indyka
poprosi6 o urlop

,

.

140r-1 iff

4

i
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LESSON 42A
Dialog

(Going for vacation)

L.; Kalinowski
P.: Piotrowski

Mr. Kalinowski
Mr. Piotrowski

1K.: Kiedy wyjetdtasz na urlop?

When do you go on leave?

P.: Wyjetdtam jutro o 7.30 rano

I am leaving tomorrow for
Katowice at 7.30 a.m,
And you?

do Katowic, A ty?
K.: Ja jade do Poznania. 0 kt6.
rej jeszcze nie wiem. Chcg
zatelefonowae na lotnisko.
Czy lecisz samolotem, czy
jedziesz pociggiem?

I am going to Poznan. At
what time, I don't know
yet. I want to call the
airport. Are you flying,
or are you going by train?

P.: Ja jade wiasnym samochodem,

I am going by my own car,

K.:

I didn't know, that you
bought a car. Did you buy
a new one or a used one?

Nie wiedziaLem, to kupileg
samoth6d. Czy kupile&
nowy czy utywany?

P.: Kupil.em samochod prawie nowy, ma tylko 5 tysigzy ki.
lometrow.

I bought an almost new one,
it has only 5000 km.

K.: Ile zaplacileg?

How much did you pay for it?

P.: Dalem tysiqc ziotych zadat.
ku a resztg zaplacg na raty,
jak dlugo masz zamiar by6
w Poznaniu?

I gave thousand zlotys as
a down payment, and the rest
I will pay in installments,
How long do you intend to be
in Poznafi?

K.:

W Poznaniu bode tylko kilka
dni u rodzic6w i na filubie
siostry.

In Poznan I will stay a
few days only. I will be
with my parents and at the
wedding of my sister,

A. potem?

And then?

rb:pi Potem jade poci4giem do

Then I will go by train,
to Gdynia. Will you be in
Gdynia too?

Odyni, Czy ty tet b
dziesz w Gdyni?

143

P.: Nie, z Katowic pojadg na
wieA, Chcg odwiedziO zna.
jomego, ktory podczas wakacji pracuje na gospo.
darstwie.

No. Prom Katowice I will go
to the country. I want to
visit an aquaintance who

K.: Ja w zeszlym roku praco.
walem przez cale lato.
tym roku odpoczywam.

I worked all summer last
year. This year I am rest.

A

works on a farm during va.
cation.

ing.

V

LESSON 42A

.a

Structural Drill

I

Part I

Require students to form the present tense of the
following past tense imperfective verbs and future tense
of the perfective verbs:
Instructor:

Students:

Suggested words:

Czy pan wczoraj uczyl sig
dialogu?
Co pan jutro zrobi?

ja

Nie, ja teraz
uczg sig dialogu.
Ja nauczg sig dialogu.

Czy pan wczoraj czytal
ksiqikg?
Co pan jutro zrobi?

PP

Czy pan wczoraj czekal
na lekarza?
Co pan jutro zrobi?
Czy pan wczoraj telefo.
nowa/ do matki?
Co pan jutro zrobi?

Czy pan wczoraj piaci/
za samochod?
Co pan jutro zrobi?
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Instructor:

Suggested words:

Czy pan wczoraj widzial si9
z przyjacielem?
Co pan jutro zrobi?
Czy pan wczoraj liczyl
pieniqdze?
Co pan jutro zrobi?
Czy pan wczoraj opiekowal sig
dzieckiem?
Co pan jutro zrobi?
Czy pan wczoraj koficzy/
pisao ksiqikt?
Co pan jutro zrobi?

Czy pan wczoraj .przyjmowal goAci?
Co pan jutro zrobi?

Czy pan wczoraj pisal list
do matki?
Co pan jutro zrobi?
Czy pan wczoraj zapoznawal sig
z regulaminami?
Co pan jutro zrobi?
Czy pan wczoraj lecial sa.
molotem?
Co pan jutro zrobi?

Czy pan wczoraj slyszal
dobrq wiadomo68?
Co pan jutro zrobi?
Czy pan wczoraj jadi obiad
w restauracji?
Co pan jutro zrobi?

Czy pan wczoraj pieki ciastka?
Co pan jutro zrobi?
Czy pan wczoraj prosil
o informacje?
Co pan jutro zrobi?
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Students:

Instructor:

Suggested words:

Students:

Czy pan wczoraj pytal
O adres krawca?
Co pan jutro zrobi?

Czy pan wczoraj szedi
do kina wieczorem?
Co pan jutro zrobi?

Czy pan wczoraj meldowa siq
u pu/kownika?
Co pan jutro zrobi?
Part II
Prepositions after verbs of. motion.

The instructor should by gesture of the hands point out
which of the prepositions to use.
Instructor:
Tam sit drzewa.
Dokild polecialy ptaki?

Suggested words:

drzewa

Students:

Ptaki polecialy
nad (za) drzewa.

las
statki

doMy
Tu jest tablica.

Dow idzie to dziecko?

tablica
stet
most

Tam sit kwiaty.
Dokitd idzie ten pies?

kwiaty

To dziecko idz ie
za (przed, pod),
tablicq

Ten pies *dzie
migdzy kwiaty.

drzewa
domy

Tam jest rog domu.

r6g domu

110,44d jedzie ten sa-

Ten sam:00h6d
dzie za. r6g domu;

moch6d?
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Instructor:

Suggested words:

Tam sq kmiaty.
Gdzie siedzq ptaki?

kwiaty
rzeka
drzews
domy

Students:

Ptaki siedzq zit
(przed, mi0410)
kwiatami,
,

1

T4 jest tablica.
Gdzie cludzi to
dziecko?

tablica

most
dom
polka

To dziecko chodzi
za (przed, pod)
tablic4,

Part III

To know . zna

wiedzieOl umie6,

Tam stoi kolejarz.
Kogo pan zna?

ten kolejarz

Znam tego kolejarza.

ten lekarz
ta kelnerka
ten lotnik
ten murarz
ten profesor
-co dziecko

14 lety ksiq2ka.
Co pan zna?

ta ksiqika
to
ta
to
ta

Rodzice tego chlopca
mieszkajq w Warszawie,
Co ten Chlopiec wie?

Znam tg ksiqtkg.

lotnisko
fabryka
miasto
wie

rodzice mieszkajq
Ten ch/opiec wie,
to rodzice miess.»

kajq w Warszawie.
ojciec nIe mowi po poisku
ojciec pojechal do Prancji
matka jest kelnerk4
brat jest oficerem

147

Instructor:

On memi po angielsku.
Co pan umie?

Students:

Suggested words:

m6wi6 po angielsku
Umiem memi6 po angielsku.

piec ciastka
gra6 na fortepianie
prowadzi6 autobus
robi6 fotografie
dobrze strzela6

On nie mowi po francusku.mowi6 po francusku
Nie umiem mowi6 p0
Czego pan nie,umie?
francusku.

prowidzi6 samochod
uczyt dzieci
chodzi6 po gorach

Part IV

InstruMental singular ani plural.
Tam stoi mlody piechur.
2 kim rozmawiai put.
kownik?
Z kim szedk pulkownik?

miody piechur
Pulkownik rozmftial
miodym plecherem.
Futkownik szedl
z piechurem.
stary lekarz
wysoki lotnik
lysy kapj.tan

dobry strzelec
nowy dow6dca kompanii
gruby chor qty

chudy jeniec
nowa sekretarka
Tam byl diugi poci4g.
Gdzie on stal?

dlugi pociu
On sta./ przed dlu.
gim pociWITEff.

maly koAci61
&its szkola
czerwony samochod
note biuro
stacja kolejowa
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Part V
Instructor:

Students:

Suggested words:

Teraz jest styczeIC
Ittorego dnis pan Muiczy kurs?

1 .
1 .
1 .
1 1 .
1 .
1 1 1 1 1 -

12 styciea
12 luty
12 marzec

Skoficzc kurs pierW
szego stycznia.

12 kwieciefi

12 maj
12 czerwiec
12 lipiec
12 sierpiefi
12 wrzesiefi

12 paidziernik
12 listopad
12 grudziefi

LESSON 42A
Translation
English - Polish
A

1. Soldiers of the Second Company have exercises before
breakfast.
2. Not only many soldiers but also many prisoners -of -war

perished in the battle near Warsaw.

3. He is a new battalion commander and he is assigned to
the Third Infantry Regiment.

4. While (when) I was reading a book, my son was writing
home work.

S. She does not drink tea with lemon
likes coffee with milk.
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and sugar, but she

6, I read (through) five books last week, and I will read
this b00% tomorrow,

7. The captain phoned the warrant officer several times but
He will phone in the evening.

he was not at home.

When did you come to Monterey?

I came here the seventh

of October.

Translation
Polish - English

Pani Kalinska pracowala w biurze podr6ty "Orbison
Przychodzila do biura o godzinie Osmej rano.
rze koficzyla o czwartej po poludniu.

Pracc w biu.

Pracy w biurze mia-

la duzo, poniewat wiele °sob przychodzilo do Orbisu, teby
kupowa6 bilety na rotne pociAgi.

Pani Kalifiska dawala

take informacjetjak pojechae, do r&nych miast.
Mq2 pani KaliAskiej chorowal od roku i pani Kalifiska

musiala duo pracowa6,

Panstwo Kalifiscy mieli syneo

ich Adam mial 12 lat i chodzil do szkoly.

Adam mial duto kolegow,
go.

Syn

Uczyl sic dobrze

Oni czoto przychodzili do nie.

Pani Kalifiska lubila kolegow Adama.

Przyjaciel Adamal Tadeusz Kwietniewski mial jeszcze
rodzic6w.

Oni mien gospodarstwo blisko Wars2awy.

Pani

Kalifiska i Adam czgsto wyjetdiali na wakacje do pafistwa

Kwietniewskich.

W zeszlym roku byli oni u panstwa Xwiet.

niewskich przez lipiec i sierpien.
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Pogoda byla /adna i mie.

11 on1 bardzo dobre wakacje.

Questions

1. Gdzie pracowsla pant Wiliska?
2. 0 ktorej godzinie przychodzila pani Kelinaks do taut*?
3. 0 kt6rej godzinie pani Kaliaska konozyks peace w biurze?
4. Ile pracy miala pani Kalifiska?
S. Ile ()sob przychodzilo do Orbisu?

6. Po co wiele osfib przychodzilo do Orbisu?

7. Jakie informacje dawala pani Kaliaska?
S. Kto chorowal od roku?

9. Co musiala robi6 pani Kalinska?
10. Czy pafistwo Kalifiscy mieli dzieci?
11. Ile lat mial syn palistwa Kalifiskich?
12, Co robil syn paristwa,Kalifiskich?

13. Jak uczyl sic Adam?
14, Czy Adam mull duto kolegow?

15. Do kogo przychodzili czcsto kolelsy?
16. Kogo lubila pani Kalifiska?

17. Jak nazywal sic przyjaciel Adams?
1$. Co mieli rodzice Kwietniewskiego?
19. Doke wyjetdtala czcsto pani KaliAska z system?

20. Po co oni wyjetdtali do paastwa Kwietniewskich?
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21. W jakich

byli oni u panstwa Kwietniewskich

w zeszlym roku?

22. Jaka byla pagoda i jakie oni mieli wakacje?

LESSON 42A.

Oral . Aural Drill
Part I . Dialog

1. 0 ktorej Piotrowski wyjetdta?

2. Dokqd Piotrowski wyjetdta?
3. Dokqd jedzie Kalinowski?

4. Co chce zrobie Kalinowski?
5. Czym Piotrowskf-jedzie?
6. Czego nie wiedzial Kalinowski?
7. Jaki samochod kupil Piotrowski?
8. Jaki zadatek dal Piotrowski?
9. Jak bgdzie splacal resztg?
10. Gdzie Kalinowski bgdzie kilka dni?
11. U kogo Kalinowski bgdzie w Poznaniu?
12. Na czyim glubie on bgdzie?
13. Doketd Kalinowski pojedzie potem?

14. Czym Kalinowski pojedzie do Gdyni?
15. Dok4d Piotrowski pojedzie z Katowic?
16. Co Piotrowski chce robit na wsi?
17. Kiedy Kalinowski pracowal na wsi?
18. Jak dlugo Kalinowski pracowal na gospodarstwie?
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V

V

19. Co w tym roku robi Kalinowski?
Part II . General Questions

criftv4010.0000.041**

1. Czym pan sic interesuje?
a ID

2. jakq katastrofc pan widzial?
3. Ile dni ma listopad?

4. jaki klimat jest w Kalifornii?
S. jakie stopnie wojskowe pan zna?

6. Wire miesive majq 30 dni?
7. Ktere miesive majq 31 dni?
8. Ile doba ma godzin?
9. jaka byla pogoda wczoraj?
1D. Do ktorego plutonu, pan jest przydzieiony?

11. Jak diugo trwala wojna domowa w Ameryce?
12. Kto jest tonaty w tej klasie?

13. Kiedy pan chodzil do szkoly podstawowej?
14. 0 ktorej pan je gniadanie?

15. Czy pan lubi bmiczenia w terenie?
16. Jak daleko stqd jest osiedie wojskowe?
17. ,Jak sic nazywajq dnie tygodnia?
184 ,Jak sic nazywa pana dow6dca kompauii?

194 lie kosztuje bilet iotniczy do Nowego Yorku?

20. Ile ksigtek p4 polsku pan przeczytal?
2i. Ile razy pan sic sp6Anit do szkory?
22. ,Jak dlugo pan pisaI pracc domowat wczoraj?

23. Ile jest 36 podzielone pizez 6?
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24. Kto siedzi na prawo od pana?

14.

LESSON 42A.

Homework
Part I . Translate into Polish:

I don't know exactly, I think

1. When did she come here?
five minutes past five.

2. I will be here half past two, and you?
3. What day (of the month) is it?

Today is the third of

August.

4, No, I don't have enough time to do it, so I will do it
tomorrow.

5. I am driving to the airport, the take.off is at 12:25.
6. I was sick from March to July.
7. A. year usually has 365 days and sometimes 366.

4V

8. January has 31 days, February has 28 days and April. has
30 days.

Part XI

(This part is to be written if tape recorders are not
available to students. It is to be recorded on tape if
tape recorders are available to students.)
Answer the following question:
1. Co pan robi kiedy pan ma wolne?
4

2. Jaka jest teraz pora roku i ktory jest miesigtc?

3. Ktorego jest dzig?

4. Co pan widzi przez okno?
154
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LESSON 43
Grammar Perception

Drill

PIFIUM217INS1 OP IMPARPACTIVE VERBS

Part I
mr

Instructor:

Suggested words:

Jutro bcdc letal w loan.
Co pan bcdzie robil

Students:

le2e6 w /edku

Jutro bcdc lets/

w Mau.

jutro?

Jutro bcdc letala w
btu ,

VV

Co pani bcdzie robila
jutro?

Jutro bcdc letala
w ledku.

Jutro bcdziesz lekal.
Co ty bcdziesz robil
jutro?
Jutro bcdziesz letala.
Co ty bcdziesz robila
jutro?

Part II . (repeated action)
Instructor:

a/

Students:

On bcdzie opiekowal sic Wladkiem
przez ca_ky dziefi,

crirartwarriiima

przez cal),

On bcdzie opiekowal sic
Wladkiem przez caly dzlefi
On cz sto bcdzie opiekowal sic
Witt

em.

On czaaami bcdzie opiekowal sic
Wladkiem.
Drill according to the pattern above using pronouns ja, ty,
ona, my, wy oni, one.
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b/ (simultaneous action)
Instructor:

Students:

Kiedy Wiadek bgdzie odpoczywal, Andrzej bgdzie pracowal.
Co bgdzie Andrzej robil, kiedy Wladek bgdzie pracowal?

Kiedy nadek bgdzie odpo.
czywall Andrzej bgdzie pracowal.

Kiedy on bgdzie prowadzil samochod, ona bgdzie spala.
Co ona bgdzie robila, kiedy
on bgdzie prowadzil samochOd?

Kiedy Zosia bgdzie gotowala
obiad, on bgdzie waty/ towary.
Co on bgdzie robil, kiedy Zosia bgdzie gotowala obiad?

V0

Kiedy on bgdzie pisal list, my
bgdziemy uczyli sig lekcji.
Co my bgdziemy robili, kiedy
on bgdzie pisal listy.
c/
On bgdzie le2a1 w Iotku.
Co on bgdzie robil jutro?
Ona bgdzie leZaIa w I6Aku.
Co ona bgdzie robila jutro?

Ono bgdzie le2a10 w 162ku?
Co ono bgdzie robilo jutro?
My bgdziemy leteli w lOtku.
Co my bgdziemy robili jutro?
My bgdziemy le2aly w IOtku.
Co my bgdziemy robily jutro?
Wy bgdziecie leteli w lOiku.
Co wy bgdziecie robili jutro?

Wy bgdziecie letaly w Mau.
Co wy bgdziecie robily jutro?
Oni bgdq leteli w /Otku.
Co oni bgd4 robili jutro?
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A

gl

One 4114 letaly letaly w lotkuo
Co one bedq robily jutro?
Pafistwo bgd4 leteli w Iotku
Co pafistwo bgd4 robili jutro?

Drill according to
the pattern above
using the following
sentences:

Liczy6 pieniadze w sklepie
spat przez caly dziefi
opiekowa6 sig dzie6mi w domu

Part III
a/ Translate into Polish:
I'll often read this newspaper,
I'll read the book all day.
I'll usually tell the truth.
I'll buy this newspaper sometimes.
When I write (will be writing) this letter I will remem.
ber about the greetings for your mother.
I cannot come to your (of Mr.) sister's wedding because I
will be working at that time.

b/ Require students to change the following sentences into
imperfective future tense:
Spalem pig6 godzin.
Lekcja trwala godzing.
Startowaligmy o wpol do dziewifttej.
Liczg mundury w magazynie.
Matka piekia ciastka.
Lecieligmy trzy godziny do Warszawy.
jadlaa gniadanie kwadrans po dziewl4tej.
On sluty/ w wojsku.

Drill the above pattern using pronouns
my, wy, oni, one.

ja, ty, on, ona,

Part IV
Instructor:

Suggested words:

Teraz jest godzina trzynasta.
13
Ktora jest teraz godzina?

14
15

16
17

15?

Students:

Teraz jest trzynasta go.
dzina.

Instructor:

Suggested words:

Students:

18
19

20
21
22
23
24

Teraz jest trzynasta pigtnag.

13.15

cie,

Teraz jest trzynasta pigt.
nagcie.

Ktora jest teraz godzina?
14.30
15.45'

16.15'
17.25
18.40
19.55
20.05
21.10
22.12
23.50
0.05

Ten poci4g odchodzi o trzy.
nastej.
0 ktorej odchodzi ten poci4g?

13

Ten pocia odchodzi o trzy.
nastej.
14
15
16

17
18
19
20
23

22
23

24

Poci4g z Poznania przyjdzie
o trzynastej dziesig6.
0 ktorej przyjdzie poci4g
z Poznania?

13.10
Pociu z Poznania przyjdzie
o trzynastej dziesiO.

14.05
15.35'

16.30
158

.

Suggested words:

Instructor:

Students:

0.45

18.10
19.20
20.12
21.P3
22.03

23.30
0.05
Dzii jest trzynastego stycz-

13 styczefi

nia.

Dzifi jest trzynastego stycz.
nia.

Ktorego jest dzii?

14 luty
15 marzec16 kwieciefi
17 maj

18 czerwiec
1.9 lipiec
20 sierpiefi

21 wrzesien
22 paidziernik
23 listopad
24 grudziefi

Andrzej przyjechal do Krakowa
dwudziestego pialtego Lutego.
Kt6rego Andrzej przyjechal
do Krakowa?

25 luty

Andrzej przyjechat do Krako.
wa dwudziestego pigitego lu.
tego.

j..

26 marzec

27

twi eci en

28
29
30
31

maj
czerwiec
lipiec
sierpien
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WAS TO GO
ZAKO PAME

.."..

...ess

VACATION
TH I S
YEAR

GO ABROAD

what
WIFE 'A- SON

v4iii
Ycl's"

vir-Vi7--

FRAME

How long

0,6

Wyohilett

%NI II you

cowl II

f.........0'

sra 9

?-+
0
FEW DM'S

I .GUESS

160

oe

LESSON 43
Dialog

(A trip abroad)

B.: Henryk Borowy
S .: Zygmunt Stepieri

Be: Gdzie jedziesz na wczasy
w tym roku?

Where will you go to spend your
vacation this year?

S o: Mialem jechae do Zakopane. I was to go to Zakopane, but I
changed my plans and will go
go, ale zmienilem plany
abroad.
1 pojade za granictt.

B.: Do jakiego kraju pojedziesz?

What country will you go to?

S .: Po jade do polnocnej Franc- I will be going to northern

ji i do poludniowych Wioch .France and to southern Italy.
B .: Czy jedziesz sam czy z ro- Are you going alone or with
your family?
dzine

S.: Jade z ton4 i z synem.

I'm going with my wife and my
son.

B .: Co bedziecie robili we

What will you do in Prance?

Francji?
S.: Przede wszystkim bedziemy zwiedzali Paryt, a potem przez tydziefi bedziemy odpoczywali nad mo-

First of all we'll do some sight seein, in Paris, and then we'll
rest for a week at the seaside.

rzem.

B.: W jakim hotelu bedziecie
mieszkali w Parytu?

In Paris what hotel will you stay

S ,: W Parytu bedziemy prawdopodobnie mieszkali u znajomych.

We'll probably stay with friends
(acquaintances) in Paris.

B.: Jak diugo bedziecie w Parytu?

How long will you be in Paris?

S.: Nie wiem jeszcze dokiadnie, ale mygle, te kilka
dni.

-I'm not sure, a few days, I
guess.

lig: Kiedy wyjedziecie do Rzy-

When will you go on to Rome?

in?

mu?
161

3
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S.: Wyjedziemy z Paryia do Rzymu
pierwszego sierpnia. Po drodze bgdziemy przeje2d2ali
przez wiele francuskich
i wioskich miast.

We'll leave Paris for Rome
on the 1st of August. On
the way we'll drive through
many French and Italian

B.: Czy bgdziecie sig zatrzymywali po drodze?

Will you stop on your way?

S.: Nie bgdziemy mieli dui() czasu, ale bgdziemy starali sig
zatrzymae jeden dziefi w Mediolanie.

We won't have much time,
but we'll try to stop one
day in Milan.

towns.

B.: Czy macie aparat fotograficz- Do you have a camera?
ny?

S.: OczywiAcie. I na pewno bgdziemy robili du2o zdjge.

Of course. And we'll take
a lot of snapshots (picitures).

B.: Mam nadziejg, ze przyAlecie
kartkg z podroty.

I hope you'll send (me) a
post card from your trip.

S.: 0 tym 1pgdzie pamigtala moja
tona. A. ja przyAlg zdjgcia.

My wife will remember to
do that. And I'll send
you photos.
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LBSSON 43

Grammar Analysis

FUTURE Vital O IMPERFECTIVE VERBS

1.
The future tense of imperfective verbs may be formed in
two ways.

It consists either:
a.

of the future of the verb by - to be, and the third
person singular or plural past tense (as required) of
the imperfective verb in qtWarin (his form is more
often used), or

b.

of the future of the verb by4 . to be, and the infini.
tive of the imperfective verb in question,
e.g.:

to read

czytao

Sinular

ad a.

F.

bgdg czytal

bgdg czytala

logdziesz czytal

bgdziesz czytala

bgdzie czytal

bgdzie czytala

I will be read'.

bgdzie czy.
tato

ing
you will be reading
he, she, it will
be reading

Plural
Ma

line Persons

bgdziemy czytali
bgdziecie czytali
bgd4 czytali

All Others

_

bgdziemy czytaby
bgdziecie czytaix

bOq czytaly
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we will be reading
you will be reading
they Will be reading

Singular

ad b.

P

1N

twig czyta6

N

bedg czytae

bgdziesz czytae

bgdzie czyta6

body czyta6

I will be reading
bgdziesz czytao bgdziesz czytae you will be reading
bgdzie czytae
bgdzie czytae
he, she, it will
be reading

Plural
Masculine persons
bgdziemy czyta6
bgdziecie czytaC
bgdq czyta6

All others
bgdziemy czytae
bgdziecie czytae
bgdq czytak

we will be reading
you will be reading
they will be reading

Below (as a pattern) are third person singular forms of all
three tenses of the verb "to buy a kupowae, i; kupie,t p.
least tense

M.

F.

Present tense

N

M,
on

kupowal, kupowala, kupowalo

kupil

kepi la

kupilo

P.

N.

Future tense
M.

F.

N.

ona ono bgdzie
bgdzie
bgdzie
kupuje
kupowal kupowala kupowalo
(kupowao) (kupowa* kupowa6)
on
ona
ono
kupi
kupi
kupi

SUMMARY
Future imperfective as Future of verb
3rd pers. s. past tense

impertective verb
or infinitive

Verb by

+

?IA pers. pl.past tense
imperfective verb
or infinitive

an
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M.
P.
N.
M.
F.

N.

As a rule every Polish verb has two past tense forms, one
present tense form and two future tense forms. (See Lesson 419
Grammar Perception Drill)
The future tense of the imperfective aspect is used in similar circumstances as those described in Lesson 41 which refer
to all other tenses of the imperfective aspect,
e.g.:

Czcsto wracalem do domu o piqtej.

.

I often returned home at
five.

I will often return home
at five.

Czesto bcdc wracal do domu o
2.

Following are both aspects of verbs previously introduced
in the vocabulary list in one aspect only. (Verbs which form
the perfective aspeOt by adding a prefix)
mygleo, i
prowadziO,
czu6 sic? i.
radzi6 sic, i.
chorowa6, 1.
waZyO,

i.

-

22mygle6, p.
Roprowadzi6, p.
poczu6 sic, p.
Roradzicrsic, p.
zachorowae, p.

-

laty61 p.

szukac, 1.
cieszy6 sic,
jege, 1.
pallet i. - to smoke

poszukael p.
ucieszy6 sic, p.
zjeAet p.
to light
EapallO, p.

paliO, i. . to burn
prosic, i.
czekaO, i.

spalie? p.
to burn down
poprosiO, p.
zaczeka6, p.
poczeka6, p.

i.

3.

Below is a list of the ordinal numerals from 13

- 31:

M
trzynaste

pictnas y

trzynasta
cxteTNENTa
pictnigTW-

szesnasty,

szesimiraTE

szesniTE

siedemasti

siedarligta

siedemnaste

trzynasty
,_zternazty

166

cztaagre
pictnimaTW-

osiemnasta

osiemnaste

dzieviIVIEsty.

dziewriinsta

dziewliTtliste

dmudzies y

dwudziesTi

osienTiAtY

II
tf

11

pierwszy
drugi
trzeci
czwarty

pity

tt

11

szosty

tt

ft

sieldmy

6smy
dziewiqty

trzItEital

pierwszy

plerwsze
drugie
trzecie
czwarte
pi4te
szoste

druga
trzecia
czwarta
pi4ta
szosta
siodma
6sma
dziewi4ta

H

et

.1

dwudziesTE

-ff""- pierwsza

trzydziesta
pierwsza

sierdme

6sme
dziewi4te
ttzydzieste

7117Wsze

LESSON 43

Structural
Part I

Instructor:

Drill

Suggested words:

On chce zwiedza( miasto.
zwiedzat miasto
Co pan bgdzie robi/
jutro?
Co pani bgdzie robila
jutro?
Co ty bgdziesz robil
jutro?
Co ty bgdziesz robila
jutro?
Co Bolek bgdzie robi/ jutro?
Co on bgdzie robil jutro?
Co ona bgdzie robila jutro?
Co ono bgdzie robilo jutro?
Co my bgdziemy robili jutro?
Co my bgdziemy robily jutro?
Co wy bgdziecie robili jutro?
Co wy bgdziecie robily jutro?
Co oni bgdet robili jutro?
Co one bOdq robily jutro?
Co panstwo bgd4 robili jutro?

Students:

Jutro bgdg zwie.
dzai miasto.
Jutro body zwie.
dzala miasto,

on chce odpoczywa6 mad morzem
on chce liczy6 mundur.y w magazynie
on chce waye towary w sklepie
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Students:

Suggested words:

Instructor:

on
on
on
on

chce
chce
chce
chce

robi6 zdjccia
siedzie6 w domu
uczy6 sic dialogu
pisa8 na maszynie

Part II
Instructor:

Ktorego dzig jest?

Students:

Suggested words:
13 styczen

Dizig jest trzynas.
tego stycznia.

I

Dzig jest dwudzies.
tego trzeciego
stycznia.

23 styczen II
Ktorego bcdzie jutro?
Ktorego bylo wczoraj?
Ktorego pan to przyjechal?
24
25
26
27
28
29

luty
marzec
kwiecien
maj
czerwiec
lipiec

20, 30
22
23
Use clock dial as vis. aid.
31

sierpiefi
wrzesiefi

VIII
IX

paidziernik
listopad
grudzien

X

14,
15,
16,
17,
18,
19,

Ktora jest teraz godzip.

II
III

IV

V
VI
VII

XI
XII

Teraz jest godzina trzynasta.

13
141
15,
16,
17,
18,
19,
20,

14.30
15.15

013

16.30
17.30
18.30
19.05

0,45

211 21.08
22, 22.37
23, 23.11
0.05
241

0 ktorej godzinie od.
chodzi pocia z War..
szawy?

Pociu z Warszawy

13
14,
15,
16,
17,
18,
19,

14.05
15.10
16.15
17.30
18.45
19,05
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odchodzi o trzynastej.

A

Instructor:

Suggested words:

Students:

20, 20.05

21, 21.10
22, 22.20
23, 23.30
242

0.10

LESSON 43

Translation
English - Polish
1. Mr. h. Mrs. Jaworski lived outside of Poznafi.

2. The Jaworski's house is in a garden, among trees.

3. The road from the settlement to the airport leads among
nice new houses.

4. Beyond the settlement the road turns to the right and goes
under the railway bridge.
5. The airport is beyond the old bridge.
6. Jaworski stopped in front of the gate.
7. Several planes were flying over the airport.

8. Mary looked for (her) dog behind the house, under the house,
in the house, under tables, couches and chairs.

9. Kowalski knows where the Jaworski's live but he does not
know their address.

10. Bolek knows Janek very well and he knows that Janek knows
how to swim.
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LISBON 43
Translation
Polish . Inglish

Janek

Itelek mieszkaj4 w Warszawie, a pracuj4 w fabryce

pod Warszaw4.

Oni wychedz4 z domu o wpol do szostej, teby zd4-

Ay6 na pierwszy autebus.
sem trzy kwadranse.
osiam godzin.
kiem.

Z demu do fabryki jedzie sig autobu-

Oni zaczyna j4 pracg o si6dMej i pracuj4

Pan Wirski, ojciec Janka i Bolka, jest urzgdni-

On je Aniadanie kwadrans przed si6dm4 a wyjetd2a do pra-

cy dopier() kwadrans po siodmej.

Okolo jedenastej on zwykle pi-

je herbatg i je dwie kanapki.

Pani Wirska ju2 przed pi4t4 zaczyna robi6 Aniadanie dia
synew a potem dia mgta.
kupy do miasta.

0 wp61 do dziesi4tej ona idzie na za-

Czgsto spotyka ona siostrg i po zakupach, oko-

10 poludnia id4 razem do kawiarni.

wg a w lecie wodg z sokiem.
do pierwszej.

W zimie pij, one gorv4 ka..

Pani Wirska wraca do domu o wp6/

Jak kaida kobi eta ona ma duio pracy w domu,

0 wp6/ do trzeciej ona zaczyna gotowa6 obiad.
i chlopcy przyjetdtajg o czwartej i zaraz chc4 jeA6.

Pan Wirski
Panstwo

Wirscy wychodz4 wieczorem zwykle tylko w soboty, ale Janek CZCSto idzie na randkg o szostej, a Bolek jeAli tylko ma dosy6 pie-nigdzy idzie na drugi program do kina.

Janek i Bolek wracaj4

do domu kwadrans po dziewi4tej albo o wpbs do dziesi4tej.

dzice jut od dziewi4tej s4 w 162ku.
Questions
1.Aldzie pracuj4 Janek i Bolek?
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Ro-

2. Gdzie jest fabryka?
3. 0 ktorej oni wychodz4 z domu?
4. Na ktory autobus oni musza zdq±yo?

5. Jak diugo oni jada z domu do fabryki?
6. Kiedy Janek i Bolek zaczyna j4 pracy?

7. Ile godzin oni pracuje
8. 0 ktorej ojciec Janka iBolkaje gniadanie?
9. Ile minut pot em on wyjeldia do pracy?

10. Okolo ktorej godziny on pije herbatg?
11. Ile kanapek on je?

12. Kiedy pani Wirska zaczyna robie gniadanie?
13. Dla kogo ona robi gniadanie?

14. Dok4d ona idzie na zakupy?

15. 0 ktorej ona idzie na zakupy do miasta?
16. Z kim ona idzie do kawiarni?
17. Co one pi j4 w zimie?

18. W jakiej porze roku one pi j4 wodg z sokiem?

19. Kiedy pani Wirska wraca do domu?
20. Gdzie ona ma du2o pracy?
21. Co ona robi o wp61 do trzeciej?

22. 0 ktorej przyje2dia pan Wirski?
23. Dok4d Janek idzie czgsto o szostej?
24. Na ktory program Bolek idzie do kina?
25. Kiedy chlopcy wracaj4 do domu?
26. Gdzie s4 rodzice o dziewi4tej?
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LESSON 43

Oral

-

Aural

Drill

Part

1. Dok0 jedzie Stgpien?
2. Do jakiego miasta mial jechao Stgpieri na wczasy?

3. Kto mial jechae do Zhkopanego na wczasy?
4. Co zmienil Zygmunt Stgpiefi?

5. Dokqd pojedzie Zygmunt Stgpiefi?
6. Do jakiego kraju pojedzie Zygmunt Stgpiefi?

7. Kto pojedzie do Prancji i poludniowych Wloch?
8. Czy Zygmunt Stgpien jedzie sam do poinocnej Prancji i poludniowych Wloch?
9. Kto jedzie z ton4 i synem na wczasy?
10. Co bgdq robili palistwo Stgpien we Prancji?

11. Kto bgdzie zwiedzal Paryt?

12. Kto bgdzie odpoczywal nad morzem?
13. Gdzie bgd4 odpoczywali patistwo Stgpien?

14. Jak diugo oni bgd4 odpoczywali?
15. U kogo w Parytu bgdq mieszkali pafistwo Stgpiefi?

16. Kto bgdzie mieszkal u znajomych w Parytu?
17. Jak dlugo bgd4 pafistwo Stgpien w Parytu?

18. Kto bgdzie w Parytu kilka dni?

19. Czy Zygmunt Stgpien wie dokladnies ile dni bgdq w Parytu?
20. Kiedy pafistwo Stgpien z synem wyjadst do Rzymu?

21.

Kto wyjedzie z Paryta 1 sierpnia?
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22. Dok4d wyjade pafistwo Stcpiefi z Paryta?
a 1m

23. Przez co bgdq przejetdtali pafistwo Stcpiefi?

24. Kto pc) drodze do Rzymu bcdzie przejetdtai prze w&eie miast?

25. Przez jakie miasta bcdq przejetdtali palistwo Stgpiefi?
26. Czy pafistwo Stcpiefi bcd4 zatrzymywali sig we wszystkich

miastach?
27. Diaczego oni nie bcdq zatrzymywali sic we wszystkich miss.
tech?
28. Ile dni pafistwo Stcpiefi zatrzymaj4 sic 104ediollinie?
29. Czy pafistwo Stcpiefi maj4 aparat fotograficzny?

30. Czy oni bcdq robili zdjccia?
31. Ile zdjc6 bcd4 robili?
32. Kto przyile kartkc z podroty?
Part II
o

1. Czy byi pan za granic?
2. W jakich krajach byl pan?
3. Czy pan interesowal sic innymi krajami?
4, Przez jakie kraje pan przejetdtal?
5. Czym zainteresowal sic pan za granic4?
6. Kiedy ostatni raz wyjetdtal pan za granice
7. Jakie miasta zwiedzal pan?
8. Czy pan ma aparat fotograficzny?
9, Jakiej marki jest pana aparat?
10. Gdzie bcdzie pan podczas urlopu w tym roku?
11. Czy pin umie robi6 zdjccia?
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1$

12. Zdjgcia cz'go lubi pan robi6?
13. Jakie zdjgcia motna robi6 pana aparatem?
14. 0 ktorej bgdzie pan jadl dzii obiad?
15. W ktorym miesi4cu pojedzie pan na urlop?
16. Dokqd zwykle ludzie wyjetdtaj4 na wczasy?
17. Co bgdzie pan robil podczas urlopu?

18. Kiedy bgdzie sig pan uczyl nowego dialogu?
19. Ktora godzina jest teraz?
20. 0 ktorej zwykle koliczy pan uczy6 sig wieczorem?

21. 0 ktorej skonczy sig to lekcja?
22. Czym interesowal sig 'pan kiedy pan mieszkal u rodzicow?

w.

LESSON 43

Homework
Part I

Translate into Polish:

,

1. When I was reading a newspaper my wife phoned me.

0,

2. Mr. Kowalski finished writing (to write) a letter and went
4 II

to the post office.

3. When Bolek's father ate (his) breakfast he usually smoked
cigarettes.

4. He wrote (his) homework for one hour but he didnvt finish
(it) yet.

5. I am interested in the book about the Polish army;
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+4.

t":'

6. Kowalski is a tall man, but his brother is short.
7. I was ill in October.

3. I wil4 go to Warsaw on the 24th of February at seven forty
five in the evening.

Part II

This part is to be written if tape recorders are not available to students (in that case write dates and hours in full.)
It is to be recorded on tape if tape recorders are Available.
1. Bolek arrived on the 23th of September.

2. Marysia arrived on the 17th of December.
3. The Kowalski's arrived on the 14th of April.

4. 17.55 hrs.
5. 14.34 hrs,
6. The bus leaves at 13.15.

7. The train leaves at 15. 40

LESSON 43
Vocabulary
aparat, m.
aparatu, gen. s,

.- apparatus

aparat fotograficzny

camera

fotograficzny, fotograficzna, foto,
grtficzne

photographic

Prancja, f.

Prance

175

kartk, f.

-

kraj, m.
kraju, gen. s.

- country

mien nadziejc

-

to hope, to have hope

-

Milan, a city in
northern Italy

m.

Mediolanu, gen. s.

card (post), slip (of
paper)

morze, n.

- sea

nadzieja, f.

. hope
of course, naturally,
obviously

oczywigcie
Pary2, m.
Paryta, gen. s.

-

Paris
southern, south (as adj)
southerly

poludniowy, poludniowa, poludniowe

polnocny, polnocna, panocne

- northern, north (as adj)
northerly

prawdopodobnie

-

first of all, above all

przede wszystkim
przyje2dta6.,

probably

.

-

to pass through, to
cross, to run downs to
pass over (by means of
transportation)

.

to send to (somebody)

,

Rome

przejetdtam
przejeidia
przys/a8, p.
przygle
przygle
Rzym, m.
Rzynni, gen. s.

stara6 sir, i.
staram sig

postara6 sic,. p.

stara Si c

postaram sig
postara sic

wczasy (pl. only)
wczasow, gen.

- to try; to endeavor,
to strive
-

176

vacation

r

" Italy

W1ochy (pl. only)
'flock, gen. p1.

Wloszech, loc. ple
wloski, wlosks, wioski e

- Italian (as adj.)

wyjecha6, p.
wyjadc
wyjedzie

. to leave, to (by means

Zakopane, n. adj.
Zakopanego, gen. s.

-

Zakopane, mountain resort in the Tatra Mountains in southern Poland (winter sports
center)

zaprosio, p,
zaproszc
zaprosi

-

to invite

of transportation)

zapraszae, 1.
zapraszam
zaprasza

zatrzyma6 (sic), p.
zatrzymam (sic)
zatrzyma (sic)

zatrzymywa6 (sic),
zatrzymujc (sic)
zatrzymuje (sic)
A0

m

az

a

to stop (oneself)

i.

to stop (oneself)

zdjccie, n.

-

snapshot, photograph,
picture

amieni6 p
zmienlc
zmieni

-

to change

zwiedza6,
zwiedzam

- (to do) sightseeing,
to visit (placer but
not persons)

zwi edza
A

IG

0

177
F

L2SSON 44

Grammar Perception Drill

EXPRESSIONS OF TIME
Use chart (page 187)
14

Instructor:

a visual aid.

Suggested words:

a. Pracu jg w szkole do

Students:

2

drugiej (godzinyar
Do ktorej pan placuje
w szkole?

Pracujo do 2 godz.

b. Koficzg praccsALC druget
(godzin4.)
Kiedy pan konczy pracg?

Koficzo pracc prd
2 godz.

C. Muszg bye w szkole na

Sr

drugq r,godzing.)

Na ktorq pan musi bye
w szkole?

Muszg by6 w szkole
na 2 godz.

d. Bgdg w domu o drugiej
(godzinie.)
0 kterej pan bgdzie
w domu?

rn

Bcdc w domu o 2
godz,

e. Bgdg w domu okotodru.
giej (godzin377
Okelo ktorej pan bgdzie
w domu?

B$ w domu okolo
2 godz.

f. Bgdg w domu j
drugiej
(godzinie.)
Kiedy pan kagdzie w domu?

Eit4 w domu po 2
godz.

Pracujv w biurze od dru.
giej (godziny.)
Od kt6rej pan pracuje
w biurze?

Pracuj1 w biurze
od 2 godz.

11- PracuiV w biurze od drugiej
12 treciej (godiThey,)
3-ik dingo pan pracuje w biurze?

Pracuje w biurze od
2 godz. do 3 godz;"'

3, 4, 5
,

9 , 161
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8

11

1)

2.

Instructor

Suggested words:
1.05

Teraz jest pig6 (minut)
po pierwszej
it6ra.jest teraz godzina?

Students:
Teraz jest pi c6 po
pierwszej.

Teraz jest pierwsza
1346.

Poci4g do Warszawy odchodzi
pig6 po pierwszej.

O kt6rej odchodzi pocia
do Warszawy?
Pocio do Warszawy odchodzi

Poci4g do Warszawy
odchodzi pica po
pierwszej.

pierwsza pig6.
0 kt6rej odchodzi pocisig
do Warszawy?

Poci4g do Warszawy
odchodzi pierwsza
pig6.

1.10
1.15

1.30

...pierwsza dzie.
sig6.
...pierwszs pigt.
naAcie.

...pierwsza tray
dziefici.

1.45

czter.
dziefici pig6.

1305,
1331,
1400,
1600,
1831,
2000,
2318,

1308, 1317
1354, 1359
1430, 1500
16281_1744
1902, 1917
2117, 2243
2415, 0015

Instructor:
Suggested words:
Students:
Use chart in Grammar Analysis
2 as visual aid,
Ja zaczynam lekcjg.
zaczyna6 lekcjg
kto zaczyna lekcjg?
Ja zaczynam lekcjg.
3.

Lekcja sic zaczyna.
Lekcja iig zaczyna.

C o s ig zaczyna?

On zacznie lekcjg.
zacznie lekcjg?

tto

Lekcja sic zacznie.
Co gig zacznie?

zacz46 lekcjg
koficzy6 lekcjg
skoficzy6 lekcjg
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Suggested words:

Instructor:

Students:

zatrzymywa6 samocami
zatrzyma6 samectuid

Drill according to the above pattern nein pronouns:

ety,

OP, 01141 my, wy, oni, one.

Require students to recognize the aspect of the. fol.
lowing couples of verbs:

4.

kupi6
sprzedawa6

kupews6
sprzede6

oti:zyma6

otrapitywa6

sprowadzi6
placi6
upiec
napisa6
podzigkowa6
lubi6
gotowa6

sprewidwa6
zaplacil
plea
pisa6
dziOsewa6
pelabl4
ugotowa6
zagra6
mieszkae

grab

zamieszka6

Require students to form first person singular of all
tenses of each of the above verbs
S.

Czterdziesty pulk'pieche'q
ia nowgib towedc@.
Etory pulk ma nowego dow6dcl?
Drill according to the above pattern using ordinal numerals 50, 601.70, so, 90,1m.

1110-1%1

AVW 39

noA &MAW
WA HS

SNOVI
tl0=1
ik......2113NNICI

n't

.41.,11111

LESSON 44

Dialog

(Daily activities)

M.: Mieczyslaw
X.: Kazimierz
see you are late. It's al.
ready five past eight.

M.: Widzg, to si9 spoinileg.
Jest jut pigc po 6,smej.

K.: Tak, wiem o tym. Dzig
obudzilem sig kwadrans
po siodmej, a zwykle
wstajg o szostej.

Yes, I know that. I woke today at a quarter past seven
and usually I get up at six.

M.: Dlaczego tak wczeAnie?
Ja zaczynam ubieraO sig
o wp6/ do siodmej i o
siodmej trzydzieAci jestem jut po Aniadaniu.

Why so early? I start to
dress at half past six and
I'm through with the break.
fast (after breakfast) at
seven-thirty.

K.: Mote ty sig nigdy nie my-

Maybe you never wash?

jesz?

What do you mean (what are you
saying)!
Every day I brush
my teeth, I shave, I bathe,
I comb my hair and I'm ready
at seven.

M.: Co ty mowisz! Codziennie czyszczg zgby, golg sig, !wig sig, czeszg sig i jestem gotowy o siodmej.

K.: Dobrze, ale ty nie potrze- All right, but you don't have
bujesz robi6 Aniadanie
to (need to) make breakfast.

K.:

To prawda. Matka ma zawsze Aniadanie gotowe na
siodm4.

That's true. Mother always
has breakfast ready by seven.

Ja

I hadn't time today to eat
breakfast.

dziA nie mialem czasu
zjel6 Aniadania.

M.: To musisz by6 glodny.

Then you must be hungry.

K.: To trudno. Zjem za to
wigcej na obiad.

That can't be helped. Instead
eat more for dinner.

M.: Matka data mi trzy kanapki na drugie Laiadanie.
Chgtnie dam ci jedn4.

Mother gave me three sandwi
ches for second breakfast

183

(lunch). I r 11 be glad to give
you one (I'll give you one,
willingly).
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Thanks.
hungry?

Dzigkujg. A czy ty nie
bgdziesz gtodny?

U.:
K.

K.:

U.
K.:

O nie, ja lubig duto jeg

But won't you be

tylko na obiad.

Oh no t I like to eat much only
for dinner.

A o kt6rej jesz zwykle
obiad?

And at what time do you usual..
ly eat dinner?

O wp61, do pigtej

Ojciec
tak jak ja pracuje od 6smej
do czwertej i wraca do domu
.kwadran3 po czwartej.

At half past four.
My). father
works from eight to four, the
same as I, and returns home
at a quarter past four.

Co robisz zwykle po obiedzie?

What do you usually do after
dinner?

Czasami chodzg do kina na
Sometimes I go to the movies
wp6L do szostq, a wieczorem by half past five and in the
alucham radia do dziewi4.
evening I listen to the radio
teje
until nine.
O kt6rej jest kolacjo?

At what time do you eat sup..
per?

M.: Kolacjo jem o wpfa do
6smei.

I eat supper at half past se..
yen.

K.: 0 kt6rej kladziesz sic
spa6?

At what time do you go to bed
(go to sleep?)

14.: Rozbieram Si o o dziewi4tej
i idg do 'Atka. Potem

czytam jeszcze gazeto.
Zasypiam okoto jedenastej.

krundress at nine and go to bed.
Afterwards I read the newspaper.
I fall asleep aroun4 eleven.

K.: To p6ino. Jot Immo spa6
osiem gOdzin wioc o dzie.
eiatej jestem jut w lotku.

185

That's late. I must sleep B
hours, so at ten I'm already
in bed.

LIIISSON 44

Grammar Analysis
1. Other examples how to indicate time.
14.: Na kt4r; godzin4 masa stei.
czy6 t4 pr ,c,

By what time are .yeu sup.
posed to finish thi$ work?

A.: Mart skoficzy6 t4 pracg na

I'm supposed to finish this
work by five.

Q.: 0 kt4rej odhodzi pociolg
do Xrakowa?

At what time leaves the
train for Krakow?

A.: Pociqg do Krakowa odchodzi
o czternastej trzydziekci.

The train for Krakow leaves
at 1430 hrs.

C16: Kiedy idziesz na obiad?

When are you going for

Q.:

Na obiad idg po czwartej.

ner?
I'm going for dinner after
four (o'clock.)

Kiedy odchodzi pociqg do
Szczecina?

When does the train leave
for Szczecin?

A.: Nie wiem dokiadnie, ale
zdaje mi sic, to przed
czwartg.

I

Q.:

When (from what hour)°will
you be busy tomorrow?

don't know exactly but it
seems to me that before four
(o'clock.)

Od ktorej godziny bcdziesz

jutro zajty?
A.: Bgdg zajgty od trzeciej.

I will be busy from three
(o'clock.)

Q.:

When (in what hours) will
you be busy today?

W kV:myth godzinach bc.
dziesz dzisiaj zajgty?

A.1 Egdg zajgfy od drugiej do
pi4tej.

136

I will be busy from two to
five.

1500

EXPRESSIONS OF TIME

by
before
till
na
rzed
do
geng+ Instr.) (+ ace.)

2.

o

around
okoZo

(+ loe.)

+ gen.)

at

after
po

from-to
od-do

from
od

(4. loc.) (+ gen.)(+ gen.)(+ gen.)

Many Polish transitive verbs become intransitive by adding
the word "sit" (reflexive verbs):
Intransitive verb

Transitive verb

zaczyna6 sip

zaczynae

Ja
subject

zaczynam

lekcjg.

Lekcja

zaczyna sip

transitive

direct
object

subject

intransitive
verb

transitive

Intransitive

gone,
kaa69,1.

goliO sic, i.
ogoliO sic, p.
k4pae sip? i.

wykac, p.

wykoac sic,

budzivo,

budzie sic, i.
obudzie sic, P.
zaczynao sip, 1.
zaczqe siet p.

ogoliOt.p.

obudzio, p.
zaczynao, 1.
zacz46, p.

p.

- koficzye sic, 1.
- skoficzye sic,

koficzyal i.
skoriczye, p.

p.

zatrzymywa6 sic, i.
zatrzymao sip, p.

zatrzymywa6, i.
zatrzyma6, p.
.g.:

Ja (subject) golg Janka (direct
object).
187

-

I shave Janek.

Janek is shaving himself.

Janek (subject) goli 211.
Ja (subject) zacza/em lekcjg
(direct object) o piatej,
Lekcja (subject) zaczcia
o piqtej.

Ja (subject) zatrzymalem samo.
ch6d (direct object).

.

I began the lesson at five.

. The lesson began at five.

. I stopped the car.

The car stopped.
Samochod (subject) zatrzymal 2.11. .

(their) perfective aspects
do
not
form
Many
Polish
verbs
3.
by contracting or modifyby adding a prefix (see L. 41) but entirely
different stem
ing the stem. Some verbs have an
perfective aspect.
in the imperfective and
distinguish be.
Below are some hints which will help you of the same verb:
tween the perfective and imperfective forms
and the other doesn't, the
has
a
prefix
If
one
infinitive
a.
perfective and the other is im.
infinitive. with the prefix is
perfective,

.
.

czyta6, i.
. I read
czytam

przeczyta6, p.
. I will read
przeczytam

prefixes, or start with
infinitives
have
the
same
If
both
b.
infinitive is imsEas-ilare and the
letter
the
longer
the same
shorter is perfective,

g,:
.
.

przyjmowa60 i.
. I receive
przyjmuje

przyjq6, p.
_
przyjme

will receive

number of letters but
If both infinitives have the same
and the other in .a6, the one
-e6
or
6
..y.._
....41r
in
one ends
peFrectivel
is Iikelfscals and the other is
a6"""'is
ending in -.a6

c.

e.g.:

wraca6, i.
wracam

.

wrocio, p.
- I will return
wroce

I return
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011,20a.

dowiadywa6 sic, i.
dowiadujo sic . I inquire

dowiedzie6 sics, p.

dowiem sic

I will find
out

.

d.

A. few verbs change their stems completely and there is
no way to distinguish which is imperfective and which is perfective. The forms must be memorized,

e.g.:

widzie6,
widzc

.

zobaczy6, p.
w zobaczc

I see

.

I will see.

It is important to note that the imperfective aspect and
the perfective aspect of the b/, c/ and d/ category of verbs
may not belong to the same type of conjusation.
SUMMARY
4.
How to recognize which form is perfective and which imperfective when you know both forms.

a.

Imperfective aspect
czeka6

b.

Perfective sspect

must be the same type
of conjugations

poczeka6

Imperfective aspect

Perfective aspect

1 2 3 4 5 6 7 80

1 2 3 4 5 6 7

ft

zapraszac may be of different type of
conjugations

zaprosi

Imperfective aspect

Perfective aspect

1 2 3 4 5 6
w r a c a 6

1 2 3 4 5 6
w r 6 c i 6

may be of different
type of conjugations
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4.

Below is a list of the ordinal numbers from 40 -

czterdziest

piedz es qty
szeAtdzieki,ty
siedemdiiesi t

osiemdaetT4 7
dziewigtdziesi4ty
setny

czterdziesta
pigedileti Ia
szei
sled
ziesiat a
osiemdziesilta
dziewigedztesiqta
setna

WO

czterdzieste

pig6daalVe
szerdairesi to
siedem zies
osiemdtiesiolte

dziewigedziesigte
setne

5.

Following are both aspects of verbs previously introduced in the vocabulary list in one aspect only. (*Verbs which
form the perfective aspect by adding a prefix.)

dzigkowa62
lubid,
pisa6, i.
gotowat,

grab,

i.

mieszkae,

podzigkowae, p.
polubie, p
napisae, p.
HROtowac, p.
zagrae, p,

i.

p.

Prom now on both aspects of all verbs occurring in the dialogs will be given in the vocabulary list,

LESSON 44

Structural
Part

Drill

I

Use a clock dial as a visual aid.
Instructor;
Suggested words:

Na ktorq godzing pani
Kowalska zaprosila goAci?

1

1.30
2
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r.

Students:

Pani Kowalska zaprosila goAci na pierwszq. Pani Kowalska
zaprosila goAci na
wpea do drug4 (drugiej).

Instructor:

Students:

Suggested words:

2.30
3

3.30
4

4.30
5

5,30
6

6.30
7

7.30
8

8.30
9

9.30
10

10.30
11

11.30
12

12.30
13

0 ktorej godzinie przy.
chodzi autobus z Krakowa?

Autobus z Krakowa przychodzi o trzynastej.

14, 15
16, 17
18, 19

20, 21
22, 23
Kiedy pan idzie do domu?

Od ktorej do kt6rej godziny bydzie pan w domu?

Ids do domu po pierw-

1

2-12

Szej.

1-2

144 w domu od pierwszej do drugiej,

3-4
5-6
7-8
9-10
11-12

Ktorq ks1414 pan czyta

,40

w tym roku?

41,
43,
46,
481
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42
45
47
49

Czytam w tym roku czter.
dziest4 ksi4tkc.
.

Instructor:

Suggested words:

Students:

50, 51
52, 55
60, 62
64, 68
70, 72
75, 80
82, 85
90, 93
95, 100

Ktora jest teraz godzina?

1.05

Teraz jest pig6 po
pierwszej.
Teraz jest pierwsza

2.20

pigo.

3.15

4.32
8.45
9.25

12.01
13.18

Ktora jest teraz godzina?

8.55
9.58
11.35
6.47
10.52

Teraz jest za pigO
dziewikta.

3.40
7.45

10.50

Part II

i

Require students to change the statements below according
tc, the following pattern:

Instructor:

Students:

Zaczynam pracg w biurze o 6smej.
Zacz4lem pracg w biurze o 6smej
KOIICZQ lekcjg o czwartej.
Skonczg lekcjg o czwarterj.
On zatrzymuje samochod.
On zatrzyma samochod.
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Praca w biurze zaczyna sic
o 6smej.

1

r

Part III

Translate into Polish:
I shave my brother,
I shave myself.
I bathe (myself), I bathe the child.
I comb (myself), I comb my daughter.

He shaves the patients.
She bathes the dog,
She combs the children.

AN!

LESSON 44

Translation
English - Polish

1. When Mrs. Kowalski was cooking dinner, Mr. Kowalski was
reading a newspaper and the children were studying.
2. jozef Kowalski usually, begins (his) vacation in the last

week of June, but this year he began (his) vacation in July.
3, Mrs. Pawlak often invites guests for supper.

Yesterday she

4

invited the Jaworski's.

4. Maria likes to read,

She reads a lot,

During (her) vaca-

tion she read (through) fifteen books.

5. At five o'clock Andrzej finished work and phoned to his
wife.

He phones to his wife every day after work.

6. Prof esor Gorski always finishes the lesson at nine.

7. All evening the salesman counted pens, pencils, envelopes
and boxes of cigarettes.
11. After lunch Majewski paid the bill.

The waitress quickly

counted the money and put the change on the table.
O. Mrs. Wirska does not like to pay bills.
193

LESSON 44
Translation
Polish . English

Po alubie Andrzej i Jadwiga zjedli obiad z rodzin4,
a o 3.ciej pojechali samochodem na lotnisko.

Kwadrans

po czwartej byli jut w samolocies a kilka minut potem lecieli nad Warszaw4.

Oni jechali do Prancji.

W samolocie

Andrzej i Jadwiga mowili o tym jakie kraje i miasta 1304
zwiedzali.

Bgdziemy w Pary2u przez tydziefi," mowil Andrzej; 'Totem pojedziemy do poludniowej Prancji i tam bgdziemy odpoczywa1i nad morzem przez kilka dni.

MyAlg, ie bgdziemy

mogli wynajqL tam samochod i pojedziemy do Rzymu.

mie zostaniemy do czwartego wrzeAnia."

W Rzy-

Jadwiga bardzo sig

ucieszyla, 2e bgdq mieli prawie dwa tygodnie, teby zwiedzio

Rzym9 2e bgdzie mogla odwiedzie krewnych, ktorzy miestkaj4
pod Rzymem.

Poza tym Jadwiga wiedziala, 2e Andrzej bgdzie

chcial zrobi6 w Rzymie duio zdjge i myAlaia, te kiedy on

bgdzie robil zdjcia starych domow i koAciolow ona bgdzie
kupowala r62ne newe rzeczy.

Questions

1. Z kim Andrzej i Jadwiga zjedli obiad po Alubie?
2. Czym oni pojechali na lotnisko?

3. 0 ktorej oni pojechali na lotnisko?
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4. Kiedy oni byli jut w samolocie?

S. Nad jakim miastem lecieli kilka minut potem?
6. Dokqd oni jechali?
7. 0 czym Andrzej * Jadwiga mowili w scaolocie?
8. Jak dingo oni bgdllt w Parytu?
9. Dokstd oni.pojadst a Poryta?

10. Co oni bodst robill nod morzem?

11. Jak dingo oni best odpoczywali nad actzem?

12. Kto bgdzie m6g1 wynajO tam samoch6d?
13. Do kiedy oni zostanst w Rzymie?

14. Z czego ucieszyLa sir Jadwiga?
15. Co Andrzej bgdzie chciai robi6?

16. Zdjgcia czego bcdzie robil Andrzej?
17. Jakie rzeczy bgdzie kupowala Jadwiga?

LESSON 44

Oral

-

Aura)

Drill,

Part I
1. Kto sir sp6tnil.?

2. 0 ktemej przyszedi Kazimiera?
3. Ile minut po 6smej przyszedl Kazimierz?
4, 0 czym wiedziai Kazimierz?

5. 0 ki6rej obudzii sir Kazimierz?

6. 0 kt6tejKazimiera zwykle wstaje?
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7. Co Mieczyslaw zaczyna robi6 o 1961 do siodmej?

8. 010 ktorej godziny Mieczyslaw je gniadanie?
9. Kiedy on jest po gniadaniu?

10. Kto jest po gniadaniu o wp6L do 6smej?
11. Co mygli Kazimierz?
12. Co czygci codziennie Mieczyslaw?
13. Kego on goli?
14. Co robi Mieczyslaw potem?

15. 0 ktorej jest on gotowy?
16. Czego nie potrzebuje robio

Mieczyslaw?'

17. Na kt6r4 matka Mieczyslawa ma gotowe iniadanie?
18. Czego Kazimierz dzig nie zrobii?
19. Jaki musi by6 Kazimierz?

20, Dlaczego Kazimierz musi by6 glodny?
Kiedy Kazimierz zje wigcej?

22. Kto dal kanapki?
23. Od kogo dostal MieCzystaw kanapki?
24. Ile kanapek dostal Mieczyslaw od matki?
25. Kiedy mia/ Mieczyslaw zjeg6 kanapki?
26. 0 co zapytal. Kazimierz Mieczyslawa?

27. Kiedy Mieczyslaw lubi duo jeg?
28. 0 ktorej Mieczyslaw je obiad?
29. 'Od ktorej do ktorej pracuje ojciec Mieczyslawa?

30. 0 ktorej wraca Mieczyslaw dm dome?
31. Kto jeszcze pracuje od ismej do czwartej?
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32. Dokqd chodzi Mieczyslaw po obiedzie?
33. Na ktor4 on chodzi do Dina?
34. Czego on slucha wieczorem?
35. 0 ktorej on koficzy stucha6 radia?

36. Co robi Mieczyslaw o dziewiqtej?
37. Kiedy Mieczyslaw je kolacjg?

38. 0 ktorej rozbiera sig Mieczyslaw?
39. Kiedy on czyta gazetg?
40. Co Mieczyslaw robi migdzy dziesiktsi a jedenststil?

41. Okolo ktorej godziny on zasypia?

42. Czy Kazimierz myLli, ZeMieczyslaw chodzi spat weneinie?
43. Ile godzin mush. Kazimierz spat?

44. 0 ktorej Kazimierz jest jut w lotku?

45. Dlaczego on jest w lotku o dziesiqtej?

Part II
1. 0 ktorej pan zwyicie wstaje?

2. jak diugo ubiera sig pan?
3. 0 ktorej zaczyna pan sic golI6?

4. Dla kogo

on

(matka) pans robi inisdnnie?

5, Kiedy an sig kvie?
6. Co pan zwykle je na iniadanie?
7. Z czego robi sic maslo?

S. Czy pan je wigcej na obiad czy na kolacje
4. 0 ktorej zaczyna pan by6 glodny?
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10. Okolo' ktbrej kladzie sic pan spas?

11. 0 ktorej gasi pan Awiatlo?
12. 0 ktorej pan zwykle zasypia?
13. lie godzin pan zwykle api?
14. Czy pan woli uczy6 sic poino wieczorem, czy wczeinie rano?
15. Na ktorei pan zwykle chodzi do king?

16. Gdzie pada anieg w Kalifornii?
17. W jakich miesiqcach pada finieg w Kalifornii?

18. W jakiej porze roku dostanie pan urlop?

LASSON 44
Homework
Part I

Translate into Polish:

1. Mr. Malecki has a large shoe store (store with shoes) on
the corner of this street.

2. Basia is delighted with the picture book (book with pic.
tures.)

3. Mr. and Mrs, Wirski are going tomorrow with.(their) son
by train to Poznafi.

4. Did you hear that Bolek Kowalski, is working with (his)
father and brother in a clothing store (store with
clothes)?

5. Who takes care of your daughter when you are working?
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Part II
Is
4

4yr

This part is to be written if tape recorders are not available to the students otherWise the questions should be only
recorded. Fora at least 2 questions to etch of the following
statements:
1; Przeczytaz3 te ksa,kt jutxo.

2. Pan Kowalski zaplacil rtchunki.
3. Ten student zwykle uczy sic

4. W styczniu Dolek wstail do wojaka.
5. Studenci w Wojskolvej Szkole jesykow majat lekcje przed paw

pudnien i po poludniu.

LESSON 44
Vocabulary

every day

codziennie
czesa6 (sic), i.
czeszc (sio)
czesze (sic)

uczesze W4)
uczesze

6. to brush, to aeon.

(wyczyicies p.
wyczyszcze
wyczyici)

czygci6 i.
czyszczg
czygci

to shine

drugie Aniadanie

03i0), i.
(sic)

goli4
golc (sic)
goli

kapa6 WO

i.

kqpit (sic)
kola (sic)

to comb (oneself)

uczesa6 (sir) P.

.0

/ogolie (sic), p.
ogolc (sic)
ogoli (sic)/
Agyk4pat (sic), p.
w10141140 (sic)

wykaie (sic)/
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second breakfast, lunch

m to shave (oneself)

to bathe (oneself)

/polo2y6 (sic), p.
polo2c (sic)
poloty (sic)/

klago (sic), i.
kladc (sic)
kladzie (sic)

-

to lie down (oneself),
to lay, to put

to go (to bed), to
sleep

k/a6O sic spas

dinner, supper

kolacja, f.

.

krzycze6,
krzyczc
krzyczy

. to shout

krzykn46, p.
krzyknc
krzyknie

-

to utter a scream

-

to wash (oneself)

.

to wake (oneself)

-

late (as adv.)

my6 (sic), i.
mYi (sic)
myje (sic)

AllY6 (sic, P.
umyjc (sic)
umyje (sic)/

obudzi6 (sic), p.
obudzc (sic)
obudzi (sic)

/budzie (sic), i.
budzc (sic)
budzi (sic)/

pain°

rozbiera6 (sic), i./rozebrao (sic)vp.- to undress (oneself),
to disassemble (tranrozbieram (sic)
rozbiorc (sic)
rozbierze (sic)/ sitive only), to disrozbiera (sic)
mantle (transitive
only), to take apart
(transitive only)
p.
spoinio
spoinic (sic)
spoini (sic)

/spoinia6 (sic), i. to be late, to be slow
(watch or clock)
spaniam (sic)
spoinia (sic)/

to trudno

-

that can't be helped

trudno

-

that can't be helped,
difficult (as adv.),
hard.(as adv.)

-

to dress (oneself)

ubierad (sic), i.
ubieram (sic)
ubiera (sic)

/Ubra6 (sic)? p.
ubiorc (sic)
ubierze (sic)/
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wczegnie
wstawa6, i.
wstajc
wstaje
zaczae, p.
zacznc
zacznie

(wstaa,
wstanc
watanie)

(sir)

-

early, soon

.

to get up

to start, to begin

. to start, to begin

zaczyna6, i. (sic)
zaczynam
zaczyna

to fall asleep

zasypiae, i. (zasn46, p.
zasypiam
zasnc
zasypia
zaAnie)

- always

zawsze

zgadza6 (sic), i. A6godzie (sic), p. - to agree
zgodzc (sic)
zgadzam (sic)
zgodzi (sic)/
zgadza (sic)
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INDEX
OF SITUATIONS AND GRAMMATICAL PRC8LIMS IN VOL, IV

Grammar Unit

Situation

Buying a suit

Future tense of the verb
to be. How to express in
Polish: there is, there
was, there will be. Days
of week, Numerals 1,00-1000

Changing jobs
and moving to
another city.

Instrumental singular and
plural of nouns. Prepositions przed, z. The use
of the instrumental case.

Interrogation
of PW.

Instrumental of adjectives (singular and plur.
ral.)

Taking a plane.

Prepositions after verbs
of movement. Prepositions
nad, za, migdzy. How to
render the verb to know
in Polish.

Poland's climate.

Use of the perfective and
imperfective aspects.
Future tense of perfective
verbs.

Ordinal numerals 1-12,
Expression of time. Months
of the year.

Soldier's daily
activity,

Going for vacstion.

A trip abroad.

Future tense of imperg.
fective verbs. Ordinal
numerals continued.

Daily activities.
(Getting up .
meals . going to
sleep.)

Expression of time continued. Use of transitive
and intransitive verbs.
Imperfective and perfective
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VOCABULARY TO LESSONS 37-44
A.

daleki - distant, remote,
L.39
dla mnie - for me, L.37
do (+ gen.) . until, L.37
doba, f. - 24 hours, L.42
dom towarowy - department
store, L.38
to indowladywa6 sit, i.

aparat, m.lfotograficzny)
apparatus (camera), L.43
apel wieczorny - tattoo roll
call, L.42
bus, L.38
autobus, m.
B

batalion, m. - battalion, L.39
Berlin,
Berlin, m.
L. 40
btdt mial - I will have, L.40
bilet, m. - ticket, L.40
bitwa, f. . battle, L.39
bookkeeper,
buchalter, m.
L.38
budziO (sic), i. (obudzie sit,p)
to wake (oneself), L.44
burza, f. - storm, L.40
C

capstrzyk, m. - taps, L.42
Warrant Officer,
chorqtyt m.
(2nd LleutenanV, L.39
codziennie . everyday, L.44
czerwiec, m. - June, L.41
czesa6 (sit), i. uczesae (sit),
p. - to comb, L.44
czterysta . four hundred, L.37
Thursday, L.37
czwartek, m.
czwarty - fourth, L.39
czyszczenie, n. - (the) cleaning, L.42
czyAciO, 1., wyczybci6, p. to brush, to clean, to shine,
L.44

quire, L.41 (dowie..
to find
dziee sit, p.
out, to get the news,L.33)
leader, camdow6dca, m.

manding officer, comma.
der, L.39
droga, f. - road, waylL.40
drugie Lniadanie - second
breakfast, lunch, L.44
squad, L.42
drutyna, f.
drutynowy, m. - squad lead.
ero L.39
dwie6cie - two hundred, L.37
dziesi4ty . tenth, L.42
dziewiqty . ninth, L.42
dziewiOset - nine hundred,
L.37

fabryka, f. L.38
fotograficzny
L.43
Francja, f. funkcja, f.
ment, duty,

factory, plant
- photographic,

France, L.43
job, assign.
L.39

,

C

6wiczenie, n. - exercise, training exercise, L.42
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G
gasio, i. (zgasie, p.) - to
put out: light, fire,
flame, L.42
"Gazeta Wieczorna" - Evening
Gazette (evening newspaper)
L.40

gdy . when, while, L.39
Gdynia, f. - Gdynia, L.38
gin4O, i. (zgin4O, p. L.39) to be killed (on battle
field), to be lost - L.42
glodny - hungry
m. - loudspeaker,
L.40
goliO (sic), (ogoli6 sic, P.)
to shave (oneself), L.44
gorgco - hot (as adv.), hotly,
L.41
gotowy
ready, ready.made,
L.37
granica, f. . border, frontier,
limit L.41
grudzien, m. . December, L.41

kiagO sic spat - to go to bed
(to sleep), L.44
kolacjal f. - dinner, supper,
L.44
kolej, f. - train, railway,
turn succession, L.38
konczyc, 1. (skoficzyot p.,
L.33) . to finish, to end,
L.42
kraj, m. - country, L.43
krewny - relative, L.38
krzyczee,
to be shouting, to be screaming, L.44
krzykne, p. . to utter
a scream, L.44
kwadrans, m. - quarter of an
hour, L.42
kwieciefil m.
April, L.41
.

I
L

interesowa6 sic, i. (zainteresowa6 sic, p., L.42) .
to be interested (in), L.38
intynier, m. . engineer (graduate), L.38

lato, n.
summer, L,41
leciec, i. (polecie6, p,, L.41)
- to fly, to run, to rush,

J
jedzie sic . one goes, L.38
jeniec, m. . prisoner of war,
L.39
jesiefi, f. .= autumn, fall,

L.41

L.40
lepszy . better (as adj.),
L.38
liczyO, i. (policzy61 p.,L.36)
- to count, L.42
lipiec, m. - July, L.41
listopad, m.
November, L.41
lot, m.
flight, L.40
"Lot" . name of Polish state
owned airline, L.40
lotniczy r.
(as adj.), L,40
lotnik, m. - airman, L.42
lotnisko, n. - airport, air.
field, L.40
luty, m.
February, L,41
luiny
loose, ample, L.42

air

X

kanalka,,f,. sandwich, L.40
kartka, f. - card (post),
slip (of paper), L.43
katastrofa, f.
accident, L.40
k4pae(pic), 1. (wykoao sic,
to bathe (oneself), L.44
klimats m. - climate, L.41
k/a66 (sic), i. (poloty6 siC,P0)
. to lie down (oneself), to
lay, to put, L.44
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M

ma j, m. - May, L.41

mam dat - I am supposed to
give, L.37
mam lecie6 - I am supposed
to fly, L.40

as

marzec m. . March, L.41
Mediolon, m.
Milan (a, city
in Italy), L*43
mOczyznat en. - man, L.39
micdzy (+ instr.), Migdzy
(+ acc.) . between, among,
L*40
sea, L.43
morze, n.
most, m. - bridge, Le40
host, L.41
mrort m.
murarzt me . bricklayer, L.39
musztra, f.
drill, L.42
musztra, luina . extended order
drill, L.42
musztra zwarta - close order
drill, L.42
my6 (sic)11., umy6 (sic), p.
to wash (oneself), L.44
44z

N
na (+ acc.) . by, for, Le37
nad (+ instr:), nad (+ acc.) over, above, L.40
na drogc
for the trip, for
the journey, for the road,
L.40
nadzieja, f.
hope, L.43
napisa1 p. (pisa6, 1., L.21) to write, L.41
nasz
our, ours, L.39
niedzielat f.
Sunday, L.37
nie potrzeba . it isn't neces.
saryt L.37
nigdy
never, L. 41
nil w than, L. 40
nowoczesny . modern, L.40

0
or

receipt, (raodbi6r, m.
reception, L.37
dio)
odlot, m., - departure (by
air) , the take-off, L.40
ogoli6 (sic), p. (go.
li6 /sic/, i. . to shave
(oneself), L.44
opiekowa6 sic (+ instr.)
(zaopiekowa6 sic, p.,
L.42) . to take care of,
L.38
osiemset - eight hundred,
L.37
ostatni - last, L.37

P
to
pada6, i. (spa66, p.)
fall, to drop, L.41
pada Anieg - it snows, L.41
pafistwowy - governmental,
government (as adj.)?
federal, L.38
Paris, L.43
Paryti m.
paidziernik, m.- October,
L.41
piqtek, in. - Friday, L.37
piechur, m. . infantryman,
L.42
pierwszy
first, L.39
pic6set . five hundred,
L.37
pilot, m.
pilot, L.40
pobudka, f.
first call,
L.42
poczeka6, p. (czeka6, 1.,
L,22) - to wait, L.43
poczu6 sic, p. (czut sic, i.
L.22) . to feel. L.43
..

pod (4- inst.),. pod (+acc.)

. under, below, outside
oft at, L.40
obecalie - at present, nowadays,
podr62, f.
journey, trip,
now, L.39
L.41
obudzl6 (sic), p. (budzi4 /sic /,i.)
podzickowa6, p. (dzicko. to wake (oneself), L.44
wa6 i. L.21) - to thank,
obywatel me .. citizen, L.37
L.44
oczywiaci e - of course, naturally,
pogoda, f.
weather, nice
obviously, L.43
weather, L.41
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pojechat, p. (jecha6, J., L.22)
to go (by means of trans
portation), to ride, L,40
poksza6, p. (pokazywat, 10
LAS) . to show, to displaY,
to point at L.37
polocie6, p. (lecie6,
L,40)
to fly, to Fun, to rush,
L,41
Polete6s p, ,a to lie, L.42
Polska, f. . Poland, L.41
polubia, p.. (luhi6,
L.24)
. to like, to get to like,
L.44

i

i,,

Pole*76 (si,), p. (1006 /sie,
i,) . to lie down, to lay,

to put, L.44
poludniowy . southern, south

(as adiOs southerly L.43
pomyfile6,

(ayilee, 2. L,29)
to thlak, L,43
poniedzialek, no . Monday, L.37
poprawka, f... *Iteration,

przed
Instr.) (przed
ace., L.40) . before (with
nouns only, in front of,
L.38
przede wszystkim . first of
all, L.43
przejetd2a6, 1. . to pass
over, to pass through, to
cross, to run down (by
means of transportation),
L.43
przydzial, me
assignment,
L.39
przydzielony . assigned,
L.38
przyjA6, p. (przychodzi4,i.)
. to come (on foot), L037
przys/a6, p,
to send to
(me, us), L.43
pulk, m. - regiment, L.39
R

L-.37

poprosi6, p (prosi6, i L.21)
. to ask, to request, L.41
poprowadzi6$ p. (prowadzik,
L.23' - to rest to manage,
to lead, to drive (a cat),
L.43
porat f.
time, season, L.42
poranny . morning (as adj.),

radzi6 sib

i. (poradzi6 sit,
L.210) . to consult,

L.43
regulamin, m. - manual (F .M,
TJA.),,L.42
rozbierac; (sic) 1. (rozeb.
roc /sie, p.3 - to undress (Gneself), to disLA2
assemble, to dismantle,
poranny apel . reveille, L.42
to take apart! L.44
sir, p. (stara6 sir,
rozmiar, m.
size, dimen1.) . to try, L.43
sion, measurer L.37
poszuka6, p. (szuka6, i., L.:21)
rUnical f.
difference,
. to look for, to seek, L.43
L.40
poipieszy6 sic, p. (Apieszy6 sig, Rzym m.
. Rome, L.43
J., L.40) . to Wiry, L.42
potrwa6, p. (trwat, I., L.32) to lust, to take tine, L.A.
S
potrzebay . necessary, useii4
L.37
samolot, m. w planet air..
idoinocary. northern, north (as
craft, L.40
adj.), northerly, L.43
asmolotowy . plane (as adj,),
pi no . late (as adj.), L.44
aircraft (as adj.),L.40
prawdopodobnie - probably, L.43
siedemset . seven hundred,
L,37
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`.1

si6dmy - seventh, L.42
8103:zany . leather (as adj.),
L.38
skrcci6, p. . to turn, L.40
slutba, f. . duty, service,
L.42
stu*y6s i. . to serve, L.37
slyszec, i. (ustysze6, p.,
L.42) . to hear, L.38
Saturday, L.37
sobota1 f.
spat, 1. - to sleeps LA2
spali6, p. (pali6, 1., L.21)
.. to burn (down), L.43
spaA6, p. (pada6, 1.) . to
fall, to drop, L.41
spokojny . calm, quiet, peace.
ful (not to be worried), LAO
spoinia6 (sic), i. (spoini6
/sic /, p.) . to be late, to
be slow (watch or clock),
L.44
stara6 sic, i. (postara6 sicW)
- to try, 1.43
older, elderly,
starszy
higher ranking, 1.39
starszy strzelec . private
first class, L.39
startowa6, i. (wystartowa60.
L.42) - to take off (by
plane), to start, L.40
stateks m. . ship, boat, L.41
stopien m. . rank, grade,
step, degree, foot board,
L.39
stopiefi wojskowy - military
rank, L.39
strzelec, me . rifleman, gunner, L.39
strzelecki . rifle (as adj.).
1.39
styczefis m. . January, L.41
szcz011wej podroty . happy
journey, L.41
szczcgliwy - happy, lucky,
1.41
szei6set . six hundred, L.37
brother-in.law
szwagier, m.
1.38
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breakfast,L,40
iniadanie, n.
inieg, m. - snow, L.41

ipieszy6 sic, i. (papie.
szy6 sic, p., L.42) . to
hurry, to be in a hurry,L.40
iroda, f. - Wednesday, 1.37
light, L.42
Lwiatlo, n.
WW2 n. holiday, feast,
holiday celebration, L.42
T
to trudno - that can't be
helped, 1.44
towarowy . freight (as adj.),
1.38
tramwaj, me . streetcar, L.38
transport, m. . shipment, L,>37
trudno . that can't be helped,
difficult (as adv.), hard
(as adv.), 1.44
trzeba - it is necessary, one
must, L.42
trzysta . three hundred, L.37
U
ubawi6 (sic), p. (bawi6 /sic /,
1., L.21) - to play, to
have a good time, L.44
ubiera6 (sic), i. /Ubra6 /sic/,
p., L.36) . to dress (oneself)
L,44
suit, dress, (the)
ubranie1 n
clothing, (the) dressing,

1.37
ucieszy6 sic, p. (cieszy6 sic,
L.21) - to be delighted,
to be glad, L.43
uczesa6 (sic), p. (czesa6 /sic/
i.) ..to comb (oneself),
L.44
ugotowa61 p. . to cook, to
boil, L.44
usy6 (sic), p. (my6
to wash (oneself), L.44

/sic /,i.)

upiec, p. (piec, 1., L.25) - to
bake, to roast, L.41
uslysze6, p. (slyszeO, i. , L.38)
- to hear, L.42

w (+ acc.) - on, L.37
wartowniczy . guard (as adj.),
L.42
was . you, you (people), L.39
wasz . your, yours, L.39
wczasy1 pl. . vacation, L.43
wczeinie . early, soon, L.44
wieczorny . evening (as adj.),
L.42
witcej - more, L.40
spring, L.41
wiosna, f.
Wiochy, pl. . Italy, L.43
wloski - Italian (as adj.),
L.43
war, L.39
wojna, f.
wolne . off (time), L.42
wpoi (do) . 30 minutes, half
an hour (to), L.42
September, L.41
wrzesieri, m.
wstae, p. (wstawae, i.) - to
get up, to arise, L.44
wtorek,m. . Tuesday, L.37
wyczyLcie, p. (czyLcie, i.)
to brush, to clean, to
shine L.44
wyjechac, p. (wyje2d2aO, 1.1
L.24) - to leave (by means
of transportation), L.43
wykoao (sit), p. (kgpae /sit/,
i.) - to bathe (oneself),
L.44
lecture, L.42
wyklad, m.
product, L.38
wyrob m.
wyslac, p. . to ship out, to
send off, to send away, L..38
wystartowae, p. (startowacli.
L.40) -4: to start, to take off,
L.42

z (+ inWtr.) - with, L.38
120g.

too, L.37
za (+ instr.), za (+ acc.) behind t beyond,. L.40
party, fun,
zabawa, f.
dance, L.37
zachorowa6, p. (chorowaOli.
L.21) . to become ill, to
L.43
be
zaczq6, p. (zaczyna6, i.) to start, to begin., L.44
zaczqe (sit), p. (intransi.
tive) (zaczyna6 /sig/ti.,

za

intransit. L.35) - to
start, to begin, L.44
zagrae, p. (graO, 1., L.21) .
to play (cards, game, music, a part), L.44
zagranica, f. (pl. not used)
foreign countries, L.41
za granict (jechae) - (to go)
abroad, L.41
zainteresowao sic, p. (inte.
resowa6 sit, i., L.38) to be interested (in), L.42
zajtcia, p1. - indoor training, L.42
occupation,
zajtcie, n.
chore, L.42
zajmowac sit, i. - to be busy
with, to take care of, L.38
Zakopane, L.43
Zakopane, n.
zale2e6, i. . to depend, L.37
zamieszkae, p. (mieszkatli.,
L.21) . to live (in a house)
to reside, L.44
zaopiekowat sit, p. (opieko.
wao sit, i. L.38) - to take
care of, L.42
zapali6, p. (pallet i. . to
smoke, /to burn/, L.21) to smoke, to make fire, to
light, to kindle, L.43
zapoznawa6 sit, i. - to get
acquainted, to get famil.
jar, L.42
zapraszao, i. (zaprosio, p.)_
to invite, L.43
zaprosio, p. (zapraszae, i.)
to invite, L.43
zasn46, p. (zasypiao, i.)
to fall asleep, L.44

zastoca, m. - assistant, deputy.2nd in command, L.39
zasypiac, 1. (zasnqO, p.) to.fall asleep, L.44
zatrzymao, p. (zatrzymywat,
L.44) - to retain, to stop,
to halt, L. 37
zatrzymywat, i. (zatrzymat, p.,
L.37) . to retain, to stop,
to halt, L.44
zatrzymywac sig, i. (zatrzymat sig, p., L.37) - to stop
(oneself), L.43
zaw6d, m. . occupation, profession, disappointment,
L.39
zawsze - always, L.44
zbiorka, f. . formation (milit.),
call, collection, L. 42
zbiorka na Owiczenia - work-call,
L.42
zdjgcie, n. - snapshot, photograph, picture, L.43
zgadzac sig, i. (zgodziO sig, p.)
to agree, L.44
zginq6, p. (ginq6, 1., L.42)
to be killed (on battle field),
to be lost, L.39
zgodzi6 sig, p. (zgadzat sig, i.)
- to agree, L.44
zima, f. - winter, L.41
zjeLe, p. - to eat, L.40
zmieniO7 p.
to change, L.43
zobaczyc sic, p. - to see each
other, to meet, L.41
zostae, p. (zostawao, 1., L.38),
to become, to remain, to stay,
L.39
zostawa6, i. (zostae, p. L.39) to remain, to stay, L.38
zrobiO, p. (robie i., L.21) to make, to do, L.42
zwarty . close (as adj.),
compact, L.42
zwatyt, p. (waty6,
L.21) to weigh? L.43
zwiedzat, 1. - (to do) sightseeing, to visit (only places)
L. 43

i.,
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LESSON 45
Grammar Perception Drill

Students:

Instructor:

On wczoraj pomagak klientowi.
Komu on wczoraj pomagel?

On wczoraj pomagal klientowi.

Komu pan wczoraj przyniosa list?
Komu pan o tym mhwil (pima)?

Komu pan radzin
Komu
Komu
Komu
Komu
Komu
Komu
Komu
.Komu
Komu

pan zapZaci za to?
pan przywioza: paczke
pan pokazaa tq ksietike
pan wysaaa pieniqdze?
ona gotuje obiady?
on wynajmuj e mieszkanie?
on piecze chleb?
sprzedawca sprzedaje towary?
sprzedawca wydaZ tower?

ft

Suggested words:

krawiec, szewc
nauczyciel, murarz

kolejarz, tanierz
szeregowiec, pakownik
szef kompanii, rekrut
strzelec, piechur
lotnik, pilot

sprzedawca, dow6dca
zast,pca dowOdcy
kolega
Iona, kelnerka
sokretarka, kuoharka
matka, cOrka
babka, maszynistka
siostra, dziecko

Drill according to the above pattern in plural using appropriate
words.
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LESSON 45
Dialog

(At the watchmaker)

W.: Zbigniew Wigniewski
Z.: Zegarmistrz

Zbigniew Wigniewski
Watchmaker

W.: Czy pan naprawia zegarki?

Do you repair watches?

Z.: Tak.

Yes.

Czym mom) panu auty6?

What can I do for you?

W.: Co g sic stab) z zegarkiem Cony. Czasami sip gpieszyZ,
czasami sic sp6iniel, a dzisiaj rano stanqZ.

Something happened to my wife's
watch. Sometimes it was fast,
sometimes it was slow,and this
morning it stopped altogether.

Z.: Zaraz zobaczc. Zegarek jest
brudny i sprclyna jest pcknicta i dlatego on nie chodzi.

1'11 have a look at it. The watch
is dirty and the spring is broken,
and that's why it doesn't run.

W.: Czy mote pan zreperova6 ten
zegarek?

Can you repair it?

Z.: Owszem. Jegli pan chce, mom)
nawet da6 Ionia pana inny zegarek na czas naprawy.

Certainly. If you wish I can even
let your wife have another watch
until this one is mended.

N.: Dzickujc panu bardzo, ale to
nie jest potrzebne. Kiedy mogc przyjg6 po ten zegarek?

Thank you very much,, but that's

not necessary. When can I come
for this watch?

Z.: Proszc przyjg6 za dwa tygodnie.

Please come in two weeks.

W.: Mara zamiar cog kupi6 synowi
i arce na urodziny. Czy ma
pan wieczne pidra?

I intend to buy something for my
son and, daughter for their birthdays. Do you have fountain pens?

Z.: Tak. Many duty wyb6r viecznych pi6r, budzik6w, portfelow
i innych rzeczy.

Yes. We have.a large selection
of fountain pens, alarm 'clocks,

wallets and other items.

W.: Przed chwilq widzialem,jak pan
pokazywaZ wieczne piOro panu
Kalince.

A moment ago I saw you showing
a fountain pen to Mr. Kalinka.

Z.: Czy to pi6ro podobaZo sic panu?

Did you like that pen?

W.: Owszem. Czy mogp zobaczy6 takie pioro?

I did.

3

May I see such a peh?
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Z.: Stutp panu. Te pitta podobaj4
sip naszym klientom.

Here you are.
those pens.

W.: Wierzp panu, ale nie wiem, czy
te piora spodobajq sip dzieciom.

I believe you, but I don't know
whether my children will like
them.

Z.: Dzie sprzedatem jut dziesipe
takich pi6r.

I have already sold ten such pens
(of this kind) today.

W.: Dobrze.

In that case I'll take
Fine.
those two. How much (do I pay)?

diva.

Wobec tego wezmp te

Ile ptace

Altogether 25 zi. 35 gr.

Z.: Razem 25 z2. 35 gr.
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LESSON 45

Grammar Analysis
THE DATIVE CASE

The'word denoting a person, an animal or a thing to whom something
is given, told, shown, written etc. is in Polish in the dative case.
1.a. The dative singular ending of masculine nouns (except those ending
in -a) is (with a few exceptions) -owi.
Following are some masculine nouns which take -u instead of
in the dative case: ojciec, brat, chZopiec, pies. kat, pan.

-owi

b. The dative singular ending of feminine and masculine nouns ending
in -a is the same as the locative singular of those nouns:
-ie,
-e,
-y, -i
(see L.29-32).
c. The dative singular ending of neuter nouns is

-u.

d. The dative plural ending of all nouns of all genders is

-sm.

2.a. The use of the dative case.

A noun, pronoun or an adjective in the dative case which is not
preceded by a preposition designates a recipient of an action. In
English this relationship is expressed by the preposition to (for)
or by the place it occupies in the sentence (indirect object).
The most common use of the dative case in Polish is to mark the
indirect object,
e.g.:

Kowalski

sprzedaje

ksittikp

studentowi.

subject

verb

direct object

indirect ,object.

Kowalski

sells

a book

to the student.

Sprzedawca

pokazaZ

pi6ro

oficerowi.

The salesman

showed

a pen

to an officer.

Note that in Polish the order of the words is in many instances
immaterial,
e.g.:

Sprzedawca pokazal oficerowi pioro -'A salesman showed an officer
a pen.
6

b. Below are some Polish verbs which require the dative case:
pomagads i.
pomagam
pomaga

pomagah

- to help

pomdc, p.
pomogp
pomoie
pomogq

e.g.:

- I help (my) brother.

Pomagam bratu.

davad 9 i.
dajp
dais
dajq

- to give

dad, p.
dam
da
dadzq

e.g.:

DaZem mat!e pied ziotych.
przyglqdad sip, i.
przyglqdam sip
przyglqda sip
przyglqdajq sip

- I gave my mother five zlotys.

przyjrzed sip, p.

przyjru.sip

- to look at, to observe,
to watch

przyj rzy 911%
przyjrzq sip

e.g.:

We look at the car.

Przyglqdamy sip samochodowi.
dzipkowad, i.

podzipkowad, p.

- to thank

e.g.:

- Thank you, sir.

Dzipkujp panu.
sprzedawad, i.

sprzedad, p.

- to sell

e.g.:

On sprzedaje papierosy ianierzom. - He sells cigarettes to the
soldiers.
kupowad, i.

kupid, p.

- to buy

-e.g.:

KupiZem mates kanapp.
przynosid, i.

przyniehd, p.

- I bought mother a sofa.
- to bring (not by means
of transportation)

e.g.:
Przyniosp panu tp ksiqtkp.

- I will bring you this book.

meld owae 9 i.

zameldowad, pa

- to report

e.g.:

Zameldowalem to porucznikowi
Nalepie.
przywozid, 1.

- I reported it to Lieutenant
Nalepa.

przywieid, p.

- to bring (by means of
transportation)

e.g.:
- I will bring you pretty flowers.

Przywiozop pani ladne kwiaty.

placid, i.

zaplacid. p.

. to pay

e.g.:

- I will pay father for the ticket
to the movie.

Zaplacp °jou za bilet do
kina.

- to serve

slulyd, i.

11,

e.g.:

- What can I do for you?
(i serve you, sir)

Sluts panu.

aa
n

wierzyd, i.

uwierzyd, p.

- to believe, to trust

e.g.:

- I believe you,sir.

Wierzt panu.

c. The dative case answers the questions:
czemu? (for things),

komu?(for persons), or

e.g.:

3.

Komu pan zaplacil za bilet?

- Whom did you pay for the ticket?

Czemu pan sic: przyglqda?

- What are you looking at?

Following are both aspects of some verbs previously introduced in
the vocabulary list in one aspect only:
mdwid,

i.

powiedzied, p. (4. dat.) - to tell, to say
I will tell, I will say
powiem
powie
powiedzq

6
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brad, i.

- to take
I will take

wziqd, p.
We WIlp

weimie
przynosid, i.
przynoszg
przynosi

przynie66, p.

- to bring (not by means of
transportation)

przywozid, i.
przywolp
przywozi

przywieid, p.

- to bring (by means, of
transportation)

4.

The use of the dative case - SUMMARY
The dative case is used:

after
certain
intransitive
verbs:

as indi coot
otdect

certain
transitive
verbs:

after
repositions
Twill be
given later)

after
certain
adverbs

przykro

pomagad
dziekowad

- (it
is die-'

OP

after some
impersonal
&expressions

sip zdaje
it seems to me

agreable
to me),
I am sorry,
some() mi
lain hot

a0

-a
ARS

subject transitive verb
Ja
I

vynajmuj9
rent

sittec.L2115 eat indirect object
mieszkanie
the apartment

9

studentowi
to the student

SUMMARY
THE DATIVE CASE

5,

N

0

m

n

Masculine nouns
(except ending
in -a)

a

e

inkular

Feminine nouns
and masculine
nouns ending
in -a

Neuter nouns
(except ending
in -um)

/\-----.1
ojciec
brat
ch/opiec
pan
kot
pies

aa

at iv

s

u

1

a

r
--a

the same
ending as locative singular of
feminine nouns

4

in

10

LESSON 45
Structural

Instructor:

Tu jest pilot.
Komu pan dal pieniqdze?

Drill

Suggested words:

Students:

pilot

Deism pieniqdze
pilotowi.

Komu pan dkje pieniqdze?
Komu pan da pieniqdze?

iniynier
profesor
puakownil
officer

ft

student
siertant
urzgdnik
zegarmistrz
gospodarz
loanierz
murarz
lekarz
klient
wtaeciciel hotelu
syn
kapitan
buchalter
gosh
strzelec
j eniec

kupiec
szeregowiec
szewc
ojciec
brat
chZopiec
pan

.11

dow6dca kompanii
sprzedawca

ti

kolega

matka
kucharka
kelnerka
c6rka
maszynistka
panna Dqbek
tona
rodzina

dziewczyna
dziecko
toif

Instructor:

Suggested words:

Komu pan to powiedziaa?

pilot

Komu pan to przywi6W

Students:

Powiedzialem to
pilotowi.

Przywioacm to
pilotowi.

Komu on sprzedaa samoch6d?
Komu on kupi samoch6d?
Repeat suggested words given at a/

C,
Instructor:

Czemu pan sip przyglqda?

Suggested words:
pok6j

Students:

Przyglqdam sip
pokojowi.

autobus
sklep
papier
samoch6d

dom
park
budzik
rachunek
znaczek
obraz
kwiat
telefon
ptak
portfel

12

fajka
kanapka
torebka
paczka
iyletka
ksittika

kartka
woda
praca
ulica
mapa

kiabasa
cytryna

szkaa
fotografia
biuro
ciastko
gospodarstwo
drzewo
krzesZo
zwierzp

pies
kot

Repeat the above given words asking the students to give answers
in plural form.

LESSON 45
Translation
English - Polish

Mr. and Mrs. Ciohocki have one son and two daughters.
children live with the Cichockis.

Mary is 19 (years old).

in a store and studies in the evening.
a,

All the
She works

She must be in the store at a

quarter to eight in the morning, so Mrs. Ciohocki has breakfast ready
at seven.

Mary leaves the house (goes out of the house) at twenty

minutes past seven.
goes to school.

The Cichockis'second child is a boy.

He still

The sohool is very near the Cichockie' house, so he

can itay in bed until almost half past seven.
'Barbara, is twelve.

Cichockis' third child,

She is.in school from eight until half past one.

13

At three she goes to

She has dinner at Mrs. Cichockits mother at two.

an English language class.

Mr. Cichocki is a bookkeeper.

He works from

eight to four, five days a week (in a week) and on the sixth day, that is
On Sundays, break,

on Saturday, only four hours, from eight to twelve.
fast at the Cichockis' is between nine and ten.

The whole family goes

to church at half past eleven, then they have dinner, and if the weather
is nice7they go to the park.

On Sunday evening they usually eat about

eight, then read and listen to the radio until half past nine.

Translation
Polish - English

Zwykle w niedzielg Olszewscy wstajg p66no, ale dzid jest pierwszy
dzien lata i pogoda jest tak ladna, ie wstali przed siodm.st, bo chcieli
A

oni caly dzieri by6 nad morzem.

ciola o wpb

do 6smej.

Oni ubrali sip szybko i poszli do kod-

Wrocili do domu po wp6/ do dziewieltej i pani

Olszewska zaraz zaczg/a robi6 dniadanie.
panstwa Olszewskich, zrobila kanapki.
mierza Bednarskiego.

Przez ten czas Zosia, c6rka

Potem zatelefonowa/a do Kazi-

Ona codziennie telefonowala do Kazimierza.

Ka-

zimierz powiedzial, ie bpdzie nad morzem okao dwunastej, bo on obudzil sig p6ino, wigc musi jeszcze umy6 sip, ogoli6 sip, ubra6 sip i
zjeg6 dniadanie.
Pan 01-

Pani Olszewska i Zosia byly gotowo przed dziesiEttq.

szewski chcial jednak jeszcze slucha6 komunikatu radiowego.
kat zaczyna/ sip o dziesiqtej.

Komuni.

Olszewscy z komunikatu radiowego do-

wiedzieli sip, ie przez clay dzieri bgdzie sonic°.

tym ucieszyli, bo chcieli klIpa6 sip wmorzu.
spdinili sip na autobus, ktory odchodzi/

Oni bardzo sig

Pohiewai Olszewscy

o dziesiettej

dwadzieicia

pipe, wipe musieli czeka6 na ulicy piptnadcie minut i przyjechali nad

14

morze dopier° o wp61 do dwunastej.

Zosia i Kazimierz zaraz wykqpali

sip, a potem poprosili paniq Olszewsket o kanapki i kawp.

Pan Olszew-

ski, ktOry mia/ nowy aparat fotograficzny zrobil kilka zdjp6.
szOstij panstwo Olszewscy wrocili do domu,

Oka()

Zosia i Kazimierz poje-

chali do restauracji, bo Kazimierz zaprosik Zosip na kolacjp.
13

as

Questions

1. Kiedy Olszewscy wstajq zwykle w niedzielp?

(late)

DS a

2. Gdzie oni chcieli by6 caZy
3. 0 ktorej oni wstali?

(morze)

(before seven)

4. 0 ktorej Olszewscy poszli do ko6ciola?
5. Kiedy oni wrdeili z koeciola do domu?
6. Co zaczpla robi6 pani Olszewska?

9. Kim byaa Zosia?
b

(after half past eight)

(breakfast)

(sandwiches, phoned Casimir)

7. Co przez ten czas zrobika Zosia?
8. Co Zosia robi/a codziennie?

(half past seven)

(phoned Casimir)

(The Olszewskis'daughter)

10. 0 ktdrej Kazimierz bpdzie nad morzem?

(around 12)

11. Co Kazimierz musi jeszcze zrobid?

(wash, shave, dress, eat breakfast)
(before ten)
12. 0 ktorej pani Olszewska i Zosia byly gotowe?

13. Czego chciaI sluchad pan Olszewski?

14. Co zaczynao sip o dziesiettej?

(komunikat radiowy)

(radio broadcast)

15. Czego dowiedtieli sip Olszewscy z komunikatu radiowego? (it will.
be hot all day)
16c Czym ucieszyli sip Olszewscy?

(that it will be hot all day)

Jak dlugo Olszewscy musieli czeka6 na autobus?

18. Kiedy oni przyjechali nad morze?
19. Co zrobili zaraz Zosia i Kazimierz?

15

(15 minutes)

(half past eleven)
(wykitpa6 sir)

20. 0 co pdprosili paniq Olszewskq?
21.. Co zrobik pan Olszewski?

(sandwiches, coffee)

(several photos)

22. OkoZo ktgrej patistwo Olszewscy wrocili do domu?

23. Dokqd pojechali Kazimierz i Zosia?

(restauracja)

24. Kogo Kazimierz zaprosiZ na kolacje

(Zosia)

(6)

LESSON 45
Oral - Aural Drill
Part I

1. Kto przyszen do skiepu zegarmistrza?
2. Jak nazywa sip klient?

(Wigniewski, ja, on, corka,
szewo)

(Wigniewski)
...ftft

3. Kto naprawia zegarki?

(zegarmistrz, znajomy, ojciec, brat)

, .

4. Co-titif4iiia zegarmistrt?

(zegarki, budziki, wieczne pidra,

r6tne rzeczy)

0 czyim zegarku rozmawial pan Wigniewski z zegarmistrzem? (tona,
m6j, nasz, wasz)
6. Jak chodzi

zegarek pani Wigniowskiej?

7. Czyj zegarek gpieszy/ sip?

(sometimes it was fast,
sometimes slow, badly well,
very well, very badly)

(Wigniewski's wife, my, your, matka,
przyjaciel, chlopiec)

S. 0 jakiej porze dnia stanql zegarek pani Wigniwwskiej?
(morning,
evening, at noon)

9. Dlaczego zegarek stand?

(brudny, stary, tani)

10. Co bylo brudny?

(watch, spring, house, room)

11. Co bylo ppknipte?

(spring, vase, glass)

12. Komu powiedzial zegarmistrz, is zegarek jest brudny?
(klient,
aolnierz, porucznik, uczen, kelnerka, dziewczyna)
13. Co nie chodzi?

(watch, car, alarm clock)

14. Dlaczego zegarek pani Wigniewskiej nie chodzi?
(broken spring,
dirty, old, out of orde6

16

(pan Widniewski, przyjaciel,
AlAtor)
(when he should obi, price)
16. 0 co zapytaZ Widniewski zogarmistrza?

15. Czyjg

ti

on

byla pani Wieniewska?

(watchmaker, my brother, my colleague)

17. Kto umie reperowad zegarki?

18. Co mote zreperowad zegarmistrz?

(watch, alarm clock, fountain pen)

19. Komu zegarmistrz mote dad inny zegarek? (Widniewski's wife, lotnik,
murarz, dowddca, matka, dziewczyna)

20. Na jak augo zegarmistrz mote dad inny zegarek? (until this one
is mended, one week, 3 days)
21. Kiedy Wiiniewski mote przyjdd po zegarek?

(2 weeks, droda, pigtek,
in 4 days)

(watch, car,
22. Po co przyjdzie Zbigniew Widniewski za dwa tygodnie?
bread, cigarettes)

23. Jaki zamiar ma pan Widniewski?

24. Co on chce kupid?

(buy something, sell something,
rent an apartment, to dress)

(fountain pen, house, suit, ksiettka)

25. Komu on chce cod kupid?

(syn, cdrka, babka, dziewczyna, maszynistka)

(pan Widniewski, lekarz, krawiec,
nauczyciel)
(wieczne pi6ra, budziki,
27. Czego miaa zegarmistrz duty wybdr?
portfele)
28. Co ma zegarmistrz w sklepie oprdcz wiecznych pidr, budzik6w-

26. Czyje dzieci majg urodziny?

i portfeli?

(watches and other things)

(pan Kalinka, syn,
29. Komu zegarmistrz pokazywaZ wieczne pidro?
pacjent, kelnerka.)
(a moment ago,
30. Kiedy on pokazywaZ panu Kalince wieczne pidro?,
yesterday, on Wednesday, now)

31. Co Widniewski widziaa przed chwilq?

32. Komu podoba/o sip to wieczne pidro?

(watchmaker who was showing
a pen, pretty girl, new rifle)
dziecko)

(pen, movie, school,,book,
child)
(klient - pl., strzelec, mptczyzna)

33. Co chcial zobaczyd Zbigni.ew Widniewski?

34.,Komu podobajg sip,te pi6ra?
35. Co podoba sip klientom?

(fountain pens, small pictures, furniture,
flowers, wallets)
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Tr,

(zegarmistrz, sprzedawca, kupiec, kolega)

36. Komu wierzy Zbigniew?

37. Czego pan WiOniewski nie wie?

(whether children will like pens,
where she lives, what time it is)

38. Co sprzedal dzig zegarmistrz?

(fountain pen, radio, mirror)

39. Ile takich pi6r on sprzedal dziO?

40. Ile pi6r weimie pan Wigniewski?
41. Komu WiOniewski da to pidra?

(10, several, many, few, 2, 4,
6, 8, 15)
(2, 1, 3, 6)

(dzieci, tona, lotnik, iolnierz,
sekretarka, uczeA)

42. Ile 'lac' Wliniewski za dwa pi6ra?

(25 za. 35 gr., 34 zl. 43 gr.,
66 zl. 76 gr., 73 zl. 36 gr.)

43. Za co placi WiOniewski 25 z/. i 35 gr.?

(pen, dinner, lesson,
wardrobe)

44. Komu Wioniewski zaplacll 25 co'. 1 35 gr.?

(zegarmistrz, szwagier,
jeniec, doktor)

Part II

1. Ile zegarkdw pan ma?

(several, 2)

2. Jak chodzi pana zegarek?

3. Kiedy ostatuio zegarmistrz naprawial panu zegarek?
4. Jaki jest czlowiek, story sip nigdy nie myje?
5. Czy pan umie reperowa6 samochody?

6. Co pan reperoval w sobote
7. Czy pan zna dobrego zegarmistrza w Monterey?
8. Kiedy

pana urodziny?

(1.1.40, 31.XI.34, 13.VII.43)

9. Co pan da tonie (matce) ra urodziny?
10. Komu pomaga pan w domu?

11. Komu wierzy dzieci (bracia, siostry) pana?
12. Kto panu daje praco domowo?

13. Komu pan bpdzie pokazywaI zdjpcia z wakacji?
14. Jakie kobioty podobaj4 sip panu?

18

15. Czy panu sip podoba Monterey?
16. Co sip panu podoba w Kalifornii?
17. Jakie ksiqiki (filmy) pan lubi?

(polski, francuski)

18. Co tona (matka) pana daje dzieciom na eniadanie?
19. Komu klient placi w sklepie?

LESSON 45
Homework

Part I
Translate into Polish:

1. During vacation Mrs. Bukowski will cook dinner every day for
Mr. Bukowski and the children.
2. During the summer Bolek will eat a lot, because the doctor said
that he is too skinny.
3. I will wait,for Basia every day in front of the school.

4. If you (informal) smoke so much, you will be ill.
5. Mr. Borowy started to work in this office on January 17th.
6. This train leaves Warsaw at 1400 hrs. and will be in Odarisk at
2100 hrs.

Part II
This part is not to be done if tape recorders are available to students)
Put sentences listed below into the future tense:

1. A 4awsze chodzp do kina w pi4tek.
2

Brat Janka pracuje u zegarmistrza i naprawia zegarki dla caZej
rodziny.

3. My (f.) codziennio jenny pierwsze iniadanie o osmej.

19

4. Podczas roku szkolnego wy (m.) ipicie od dziesiqtej wieczorem
do szostej rano.
5. Zosia bardzo boi sic ps6w.

6. Kiedy studenci majq czas oni czytajq poiskie

7. Kiedy siostra pani Kowalskiej pracuje)pani Kovalska opiekuje
sic dziedmi.

S. Czpsto przejeidiam kolo tego biura i widzc przez okno Zadnq
sekretarkc.

Part III
IThis I37rt is to be done if tape recorders are available to students)'

Record on tape 3 questions to each of the first three statements of
Part I.

LESSON 45
Vocabulary

brudny, brudna, brudne

- dirty

budzik, m.
budzika, gen. s.

- alarm clock

dad, p.

'clawa6, ii

- to give

dam

dajp
daje)

da
dadzq

dzisiaj

- today

jedli

- if

naprawiad, i. (naprawid, p.
naprawiam
naprawic
naprawia
naprawi)

- to repair, to fix, to mend

naprawa, f.

- repair,

nawet

- even

pcknicty, pcknicta, pcknicte

- broken, cracked, split

20

(the) fixing

i.
podoba
podobam sir
podoba sip

(spodobad sir, p.
spodobam sir
spodoba sip)

- to like, to appeal to

pokazywad, i.
pokazujr
pokaiuje

pokazad, p.
pokair
pokaie)

- to show, to display, to point at

pomdc, p.
pomogp
pomoie

- to help, to assist

(pomagad, i.
pomagam
pomaga)

- wallet

portfel, m.

portfeluhortfela, gen. se
powiedzied, p.

- to tell, to say (to speak,
to tell, to talk)

(m6wid, i.

mdwir
awl.)

powiem
powie
przyjrzed sir, pc
przyjrzr sip

(przygleldad sir, i.
przyglitdam sir

przyjny air

przyglqda sip)

- to look at, to observe, to watch

przykro

- unpleasantly, painfully

przykro mi

- I am sorry, I hate to

przynosid, i.
przynoszr
przynosi

(przynieed, p.
przyniosr
przyniesie)

- to bring (by hand)

przywosid, i.
przywoir
przywozi

(przywiegd, p.
przywiozr
przywiezie

- to bring (by mea,as ofIransportation)

- spring (metal)

sprrlyna, f.
sprzedad, p.
sprzedam
sprzeda

(sprzedavad, i.

stad sip, p.
stanp sip
stanie sip

(stawad'sir, i.
stajp sir
staje sir)

stansid, p.

stanr
stanie

- to sell

spr.edajr.

sprzedaje)

- to happen, to became

- to stop, to stand

(stad, i.
stojp
stoi)

- birthday

urodziny (pl. only)
urodzin, gen. pl.
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wierzyd, i.
wierzp
wierzy

- to believe, to trust

(uwierzyd, p.
uwierzp
uwierzy)

wybor, m.
wyboru, gen. s.

- selection, choice

wzi46, p.
wezmp
weimie

- to take

(brad, i.
biorp
bierze)

- watchmaker

zegarmistrz, m.
zegarmistrze, nom. pl.
zreperowad, p.
zreperujp
zreperuje

- to repair, to fix

(reperowa6,
reperujp
reperuje)

3
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LLSSON 46
Grammar Perception Drill

1.

Students:

Instructor:

Naprawiaem zegarek urzpdnikowi
palistwowemu.

NaprawiZem segarek ursedni.

Komu pan naprawa zegarek?

kowi paristwowemu.

Ta ksictika podoba sip staremu
profesorowi.
Komu podoba sip to ksiaika?
Pan Dabek wierzy paliskiemu przyjacielowi.
Komu wierzy pan Dabek?

On prayni6sZ list mojemu szwagrowi.
Komu on przyni6sZ list?

Ona przywioaa paczkp maodemu chZopcu.
Komu ona przywioaa paczkp?
SprzedaZom ten samochod bogatemu kupcowi.
Komu pan sprze4e2 ten samoch6d?

PowiedziaZem o tym tej kobiecie.
Komu pan powiedziaZ o tym?
Suggested words:

wojskowy
plutonowy
dru2ynowy
m6j kolega

Zysypuakovmikurzpdnik kwaterunkowy
amorykariski oficer

wysoki mptczyzna
francuski lotnik
daleki krewny
dobry znajomy
m/oda sekretarka
szczupha dziewczyna
zampina kobieta
daleka krewna
Drill the above pattern in plural. Choose appropriate words.
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2.

Instructor:

Students:

On sit przyglEtda ladnemu samochodowi.
Czemu on sit przygleida?

On przyglitda sip ladnamu
samochodowi.

Suggested wordst

spokojne morze
dobre Kdjtcie
dude lotnisko
nowoczesny samolot
rasowy pies
sklad apteczny
sklep spoiywczy
okrElgly sta

kodcia garnizonowy
sklep wojskowy
biuro kwaterunkowe

zlamane skrzyao
zloty zegarek
nowy tramtaj
musztra zwarta
musztra luina
duda bitwa
zielona Tampa
niska szafa
d/uga kanapa
Drill the above pattern in plural.

Choose appropriate words.

3.

Instructor:

Students:

Mem pienigdze dzitki bogatemu
krewnemu.
Dzipki komu pan ma pieniqdze?

Mam pienique dzipki bogatemu

krewnemu.
Suggested words:

dobry znajomy
m6j ojciec
nasz kolega
ten czlowiek
stary nauczyciel
ten urztdnik
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Suggested words:
pariski brat

pan Cichocki
mola matka
to sekretarka
moja rodzina
moja cdrka
pariska siostra

pani Nowicka
moje dz3 3oko
(my parbnts)
paristwo Adamsoy

et",1!-

Drill the aboVe pattern in plural.

Choose-appropriate words.

.
Instructor:

Students:

On daje pid biakemu psu.
Komu on dais pid?

On dale pid bialemu psu.

On daje jedd biabou psu.
Kamu on daje jedd?

Suggested words:

czarny kot
stary indyk
mZody kon
mazy cielak
tZusta kacaka
maka kura

Drill the above pattern in plural.

Choose appropriate words.

5..

Instructor:

Students:

Panu Nowiokiemu wolno prowadzid ten
samoohdd.
Komu wolno prowadaid ten samochdd?

Panu Nowiokiemu wolno prowadsid
ter. eamoch6d.

Panu Novickiemu wolno uozyd sip
w tej Bakal°.
Komu wolno uoayd sip w tej szkole?
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Instructor:

Students:

Panu Nowickiemu wolno mied wtasny
telefon w tym biurze.
Komu wolno mied wtasny telefon
w tym biurze?

Panu Nowickiemu wolno mied
waasny telefon w tym biurze.

Suggested words:

pani Nowicka
oficer
urzvdnik
podoficer
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LESSON 46

Dialog

(Illness)

J.: Jan Novicki
M.: Maria Nowicka

J.: Gdzie jest Tadeusz?

Where is Tadeusz?

M.: Tadeusz zachorowaZ i lety
w Zotku.

Tadeusz got sick and is lying
in bed.

J.: Co sip staZo?

What happened?

U.: Z naszym synem jest zawsze
klopot. Poszen na platy i k4pal sip w morzu, a teraz ma go-

With our son there is always
trouble. He went to the beach
and bathed in the seapand now
he has fever.

ma
n.

Irr

mczkg.

J.: Przeciet doktor mdwil, to Thdeustowi nie wolno sip biped,
bo sip Zatwo przezipbia.

But the doctor said that Tadeusz
is not allcmed to bathe, because
he catches cold easily.

11:0: Wiem o tym i diatego nie pozwoliZam mu chodzic5 nad morze.
Naszemu synowi zawsze sip Zdajes
le on wszystko wie lepiej.

I know that, that's why I did not
allow him to go near the sea. It
always seems to Tadzio that he
knows everything better.

J.: Z kim on poszea na plate

With whom did he go to the beach?

M.: Nie wiem, ale sZyszelam jak
w zeszZym tygodniu Bolek Majewski mdwia Tadeuszowl, to nauczy
go pZywad.

I don't know, but_I heard how
last week Bolek Majewski was telling
Tadeusz that he will teach him to

J.: Muszp powiedzied rodzicom Bolka
o tym, to Tadziowi nie wolno sip
koad. Czy zmierzyZad Tadeuszo.

I must tell Bolek's parents that
Tadzio is not allowed to bathe.
Did you take Tadeusz's temperature?

wi gor4czke
M.: Talc.

Miak trzydziedci osiem

swim.

Yes.

He had 38 degrees(teaperature).

stopni.

J.: Czy delta Tadziowi jakied lekarstwo przeciw gor4czce?

Did you give Tadzio any (some kind
of) medicine for (against) the
fever?

M.: Kazalam mu vziqd aspiryn94 zadzwonikam do doktora.

I ordered (told) him to take aspirin
and I phoned (rang) the doctor.
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J.: Co doktor powiedzial?

What did the doctor say?

M.: Kazal mu poloiy6 sit do
loika i obiecal, le przyjdzie jutro rano.

He ordered (told) him to go to
bed and promised that he would
come tomorrow morning.

J.: Dzipki Bogu, ie gorqczka nie
jest wysoka.
Zobaczymy, jak
sit bpdzie caul jutro i co
doktor powie. Mara nadziejg,
ie wszystko btdzie dobrze.

Thank God that the fever is not
high. We'll see how he feels
(will feel) tomorrow and what
the doctor will say. I hope
that everything will be all
right.

LESSON 46
Grammar Analysis

After the following prepositions the dative case must be used:

1.

et/

dzieki

-

thanks to, owing to, due to

e.g.:

mojej matce umiem
m6wio po polsku.

- Thanks to my mother I know how
to speak Polish.

04ieki Boa.

- Thank, God.

przeciw

against, przeciwko - against

e.g.:

Po lacy walczyli przeciw
komunistom.

c/

ku

-

- The Poles fought against
Communists.

towards. This preposition is seldom used. Instead the
expression w kierunku - toward, in the direction of, is
often used,

e.g.:

Idt w kierunku (4 gen.)
domu.
Id@ ku domowi.

- I am going towards the house.
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2.

of

The ending of the dative singular of adjectives qualifying
masculine and neuter nouns is -emu when the nominative singular
masculine form ends in
and is -iemu when the nominative
singular ends in -i,
e.g.:

Matka
dziecku.

mieka malejla

(malt')

DaZem te ksiqikp dobremu (dobrE)
studentolle

DaZem tp ksiqikp wysokiemu
soki) studentowi.

bi

- The mother gave some milk to
a little child.

- I gave this book to a good
student.
I gave this book to a tall
student.

(wy-

The dative singular ending of adjectives qualifying feminine
nouns is ,21 when the nominative singular feminine form ends in
-Lt
(except -ka or -v.), and is -12,1 when the nominative ends
in -11, -za, or -Ls,
e.g.:

0/

Sprzedawca sprzedal zegarek
mZodej (mloda) kobiecie.

. The salesman sold a watch to

Sprzedawca sprzedal zegarek
niskkg (niska) kobiecie.

- The salesman sold a watch to
a short woman.

Przyglqdam sip taniej (tame)
kanapie.

- I am looking at a cheap sofa.

a young woman.

The dative plural ending of adjectives qualifying nouns of all
three genders is
the nominative singular masculine form

and is -im when the nominative is

is

-i,

e.g.:

4/

Te obrazy podobajel sip mod
(mlodl) lanierzom.

. Young soldiers like these
pictures. (These pictures
appeal to young soldiers)

Przyglqdam sib tanim (tani)
lampom.

- I am looking at cheap lamps.

The dative singular of pronouns ten, ta, to; Saki, jaka, jakie;
ktdry, kt6ra, kt6re; czyj, czyja, czyje; nasz, nasza, nasze; wasz,
wasza, wasze; m6j, moja, moje is:

Masculine

Feminine-

Neuter

temu
jakiemu

tea
jakiej

temu
jakiemu
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ktoremu
czyjemu
naszemu
waszemu
mojemu

ktdremu
czyjemu
naszemu
waszemu
mojemu

ktdrej
czyjej
naszej
waszej
mojej

The dative plural for all genders is:

tym
jakim
ktOrym
czyim
naszym
waszym
moim
Ordinal numerals are declined exactly like adjectives.

3.

Below are some Polish verbs which require the dative case:
odpowiadad, i., odpowiedziee, p.

- to answer

e.g.:

Odpowiadam profesorowl.

- I answer the professor.

kazad, i., kazad, p.

- to order, to tell

e.g.:
KazaZem Jankowi zosta6 w domu.

- I told (ordered) Janek to
stay at home.

pozwalad, i., pozwolid, p.

- to allow, to permit, to let

e.g.:

Pozwolilem synowi grad w piakp.

- I allowed (my) son to play
ball.

obiecywad, i., obiecad, p.

- to promise

e.g.:

ObiecaZem ojcu, le bpdp w domu.

4.

The expression. wino -

- I promised father to be at
home.

it is allowed, nie wolno
allowed, it is prohibited - require the dative case,
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-

it is not

e.g.:

Tu wolno studentom pane.

- It is allowed to smoke to the
students here. (Students are
allowed to smoke here).

Tu nie wolno studentom palid.

- The students are not allowed to
smoke here.

It

ep
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SUMMARY
DATIVE OF ADJECTIVES
Adjectives

5.

a

Masculine form

o

m

Neuter form

Feminine form

i nativ e

ingu

a

r

S

ingUlar

ative

plural

Dal ti v

6..

The use of the dative case.
Prepositions:

dzifti

(owing to, thanks to)

przeciw

(against)

ku

(toWards)

34

17

LESSON 46
Drill

Structural

A/
CI 0

Students:

Instructor:

Gruby siergant postawil pytanie.
Kamu'odpowiada profesor?

Profesor odpowiada grubs=
siertantowi.

Gruby sieriant stara sip pisa6
list po polsku.
Komu pomaga Kowalski?
Suggested worl.s:
(garbaty uczeil)

nowy oficer
(aysy major)
chory siergant
t(an student

m6j syn
wysoki student
amerykaliski podoficer
angielski pu3kownik
(pan Kowalski)

Students:

Instructor:

To jest nowa sekretarka.
Komu Bolek dal kwiaty?

Bolek dm/ kwiaty nowej sekre.

tame.
Suggested words:

Zadna maszynistka
chora siostra
(stara babka)
(gruba kelnerka)
moja c6rka
poiska kobieta
(pans Kowalaka)
Ask the students to answer in plural questions of part a/ and b/.
the words in parentheses.
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Omit

C/

Instructor:

Students:

Wysoki siertsnt czeka na

pakownika.
2olnierz molduje wysokiemu
siertantowiR le pakownik

Komu totnierz melduje, to
pakownik przyj echal?

przyj echal.

gruby major
stary oficer
nowy kapral
aysy kapitan
amerykatiski porucznik
angielski pulkownik
drutynowy
dow6dca

chory
zastgpca drutynowego
szef kompanil

Instructor:

Suggested words:

Students:

Rao, pieniqdze

Gruby kucharz potrzebuje p5lnigdzy.
Komu pan placi pieniqdze?

grubemu kucharzowi.
stary szewc
clobry lekarz
pariski syn

polski oficer
nowy buchalter
chory przyjaciel

ostatni ianierz
szczupay doktor
moja Iona
moja matka
pani Kowalska
nasza sekretarka
Zadna kobieta
dobra maszynistka
nasz dow6dca
zastgpca drulynowego
ten plutonowy
m6j przyjaciel
to kobieta
nasz dow6dca
m6j daleki krewny
francuski nauczyciel
urzgdnik kolejowy
szkolny kolega
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e/
Students:

Suggested words:

Instructor:

body student widziak dobry film.
Komu podobaZ si9 ten film?

Ten film podobal ei9 alodemu
studentowi.

Stary Ao/nierz prosil o
Komu Kowalski obiecaldae.ksittike
stary toZnierz
mazy chlopiec
Zysy profesor
gruby kucharz
ten paAstwowy urz9dnik
zagraniczny goed
starszy strzelec
ten wojskowy
moj syn
nowy rekrut
chudy jeniec
ostatni dow6dca 5 p. piechoty
bogaty kupiec
moja corka
ta dziewczyna
starsza pani
paAska krewna
moje dziecko

c.

Ift

Drill part

e/

in plural.

f/i

Instructor:

Suggested words:

To last ..nowa ..kanapa
Gunn_ sit) .pan przyglEida?

Przygletdan

aadny ogrod
nowy dom

niski sta
stara krowa
amerykaAska gazeta
mcSj zegarek
If

Students:

to mapa
to okno
ten karabin
maska przeciwgazowa
zielona poduszka
uiywany fotel
krajowy samochod
drogie mieszkanie
nowy mundur
brudny worek
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kanapie.

mi, nerovd

bia/a koszula
stary krawat
ciemne ubranie
z/amane gmigko
dobre zdjpcie
tani aparat fotograficzny
moja fajka
Drill part f/ in plural.

4/

Drill "dzipki" according p.5 of the perception drill.

h/

Drill "przeciw" with the verb "walczyd."

LESSON 46
Translation
English - Polish

Henry Malecki is a teacher.
in Poznari.

nan.

He received a job (work) in a school

He is going to live with (his) wife in a small town by Poz-

Mr. and Mrs. Malecki will get up very early everyday.

lecki will start making breakfast at half past five.

Mrs. Ma-

At a quarter to
710

six Mr. Malecki will start shaving.
breakfast at a quarter past six.

Mr. and Mrs. Malecki will eat
Henry will leave the house at a

quarter to seven in order to make the first bus.

A*

He will be at school

at ten to eight because lessons in that school begin at eight.

At ten

minutes past ton he will drink a glass of tea, and eat two sandwiches.
Malecki will finish work at one and will be home (in,the house) at half
past two.

Henry's

wife will have already dinner ready.

After dinner

Henry will work in the garden and then he will read the homeworks of
(his) students.

On the first of July the school vacation will vtart.

On the third Mr. and Mrs. Malecki will go to the Walczaks, Mrs. Weeki's parents.

Mr. and Mrs. Walczak have a small farm.

will stay there until the fifth of August.
ry's grandmother in Gdarisk.

The MaZeckis

Then they will visit Hen-

They will return home on the thirtieth of

August, because the school year begins on the first of September.
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A

Translation
Polish - English
Urcdziny Stafana sq. trzeciego paidziernikae

Dzie jaot dopiero dwu-

dziestego pigtego wrzednia, ale ojciec Stefano., major Piasecki, ma dzid

wane, wigo paristwo Piaseccy poszli do miasta, teby kupid cod Stefanowi
Iut

na urodziny.

Pani Piasecka chciaka da6 synowi ksiqtk, o polskim lotniku,

kilka koszul i zegarek, bo stary zegarek Stafana jui bardzo Lie chodzi.
Ojciec powiedziak chlopcup to dostanie aparat fotograficzny, jedli przy-

ze szkaye

niesie dobre
ci

7

ostanie cztery miesigce, a take pomagaZ matce w dorms.
seccy poszli do Domu Towarowego.

la

Stefan uczyl sig bardzo dobrze przez
Najpierw Pia -

Pani Piasecka przygirtdela sip ubra-

4,

niom, koszulom, krawatom, a major aparatom fotograficznyme

Po chwili

pan Piasecki kupil aparat fotograficzny, zapaacil sprzedawcy i poszed/
zobaczy6 zegarki.

Pani Piasecka pokazaaa mgtowi mazy aoty zegarek.

On bardzo sip podobaZ majorowi, ale by

za drogi, wigc paristwo Piasec-

cy kupili inny zegarek, niedrogi, ale dobrej marki.
seccy chcieli zobaczy6 ksiritkie

Potem paristwo Pia-

Pani Piasecka powiedziaka mgtowi, to

Stefan lubi czytad, wigc chce kupid Stefanowi kilka ksigteke

Stefan

aatwo przezigbia sig, wigs czgsto musi lete6 w Miku i mote w tym cza.
sie czytade

Sprzedawca nie mit/ w sklepie z ksigtkami tej ksiettki, kt6-

rq chciaa pani Piasecka, ale przynidea jel z magazynu.

Paristwo

podzigkowali sprzedawcy i kupili jeszcze trzy inne ksiqtkie

Byla jut

0

druga, kiedy Piaseccy skodczyli zakupy dla Stefano..

Oni chcieli kupid

Purlieu) cod arcs, ale musieli fed na obiad do brata pane Piaseckiego
nie chcieli spdinid sic.
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Questions
1. Kiedy sq. urodziny Stefana?

2. Kt6rego jest dzid?

(3-10)

(25-9)

3. Za ile dni bpdet urodziny Stefana?

(15)

4. Dlaczego paristwo Piaseccy jut dzid potzli kupid cod Stefanowi?
(Piasecki has time off)
5. Komu paristwo Piaseccy chat kupid cod na urodziny?

6. Komu pani Piasecka chciaZa dad ksiettke
7. 0 kim byZa to ksiettka?

(Stefan)

(syn)

(polski lotnik)

8. Jak chodzil stary zegarek Stefana?

(very badly)

9. Komu powiedzia/ ojciec, is dostanie aparat fotograficzny?

10. SW Stefan musiaZ przyn!Add dobre stopnie?

(szkaa)

11. Przes ile miesipcy Stefan uczyZ sip bardzo dobrze?
12. Komu on pomagaZ w domu?

(ch/opiec)

(4)

(matka)

a

13. Osamu przygletdela sip pani Piasecka w Domu Towarowym? (ubraniap
koszule, krawaty)

14. Co kupil major Piasecki?

ad

(camera)

15. Komu major zap/aci/ za aparat?

(sprzedawca)

16. Komu pani Piasecka pokazaZa zloty zegarek?
17. Komu podobaZ sip ten zegarek?

(major)
0

18. Jaki zegarek kupil major Piasecki?

(another, cheap but good make)

19. Co chciaaa pani Piasecka kupid synowi?
20. Dlaczego Stefan mote duto czytad?

(books)

(catches cold easily, is often in

21. SW sprzedawca przyni6sl ksittikp v polskim lotniku?
22. Komu podzipkowali paristwo Piaseccy?

(sprzedawca)

23. Ktdra byZa godzina, kiedy Piaseccy skoiczyli zakupy?
24. Komu oni chcieli jeszcze cod kupid?
25. Na co nie chcieli oni spdinid gip?
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bed)
(magazyn)

(2)

(arka)
(dinner at MY. Piasecki's
brother)

LESSON 46
Oral - Aural Drill
1. Z kim rozmawial Jan Nowicki?

(Maria Nowicka, zona, syn, znajomy)
(what happened, where is Tadeusz)

2. 0 co zapyta/ pan Nowicki lone?

(became sick)

3. Co gig stab° Tadeuszowi?

4. Z kim panstwo Nowiccy majet zawsze kbopot?

5. Dokqd poszedb Tadeusz?
6. Gdzie on sie kelpaZ?

7. Co on ma teraz?

8. Co mhwiZ doktor?

(syn, Tadeusz, pies, dzieci)

(plaza, rzeka, szkoba, kogcift)
(morze, rzeka)

(gorqczka, Odra)

(that Tadeusz was not allowed to swim, to smoke!
that he has fever)

9. Komu nie wolno sig kelpaa?

(Tadeusz, syn, dziecko, sekretarka, uczeil)

(he catches
10. Dlaczego synowi paristwa Nowickich nie wolno sig kelpad?
cold easily, he is sick, he doesn't know how
to swim)

11. Kto vie o tym?

(Maria Nowicka, nobody, he, all, parents, I)

(syn? arka,
12. Komu pani Nowicka nie pozwolila chodzi6 nad morze?
Tadeusz, dzieci)
13. Dokqd pani Nowicka nie pozwoliba Tadeuszowi chodzio?

14. Co sir Tadziowi zawsze zdaje?

(morze, rzeka,
skiep, miasto)

(that he knows everything better, that
he knows /his/ lesson)

(no, yes,
15. Czy paristwo Nowiccy wiedzq z kim Tadzio poszedb na plate?
I don't know)

16. Co sbyszaba matka Tadzia?

(that Bolek will teach Tadeusz to swim,
that he is ill)

17. Komu Bolek m6wil, ie nauczy go laywad?

18. Kogo Bolek chciab na'aczyd pZywa6?

(Tadeusz, children, studenci)

19. Komu pan Nowicki musi powiedzie6 o tym?
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(Tadeusz, przyjaciel, szewc,
krawiec)

(rodzice Bolka, lekarz,
ojciec, matka)

What 2hdzie
20. 0 czym ojciec Tadeusza musi powiedzieC rodzicom Botha?
is not allowed to bathe, that Tadzio is sick, that he smokes
cigarettes)
21. Co chola/ wiedzie6 pan Nowicki? (whether Mrs, Nowicka took Tadzio's
temperature, if he took medicines, what did he get)
(syn, Tadeusz, m41, matka)

22. Komu pani Nowicka zmierzyla gorElczkp?

(Mrs. Nowicki, you, she, doktor,
father)

23. Kto zmierzyl goraczkp Tadeuszowi?

24. Ile stopni gor4czki mial Tadeusz?

(38, 39, 41, 37, 40)

25. Co dela matka Tadziowi przeciw goraczce?

(lekarstwo, aspiryna, herbata)

26. Jakie lekarstwo ona data synowi?

(aspiryna, some kind, drogi)

27. Do kogo zadzwonila pani Nowicka?

(doktor, mEti, lekarz, syn, rodzice)

(he ordered Tadeusz to go to bed,
28. Co powiedzial doktor matce Tadzia?
to stay in bed, to take /his/ temperature, to take /his/ medicine)

29. Komu doktor kazal pololy6 sip do Zoika?
30. Kiedy doktor obiecal przyj66?

31. Kto przyjdzie jutro rano?

(Tadeusz, chory, Bolek)

(tomorrow morning, in a few hours, early,
today)

(doctor, family, she, nobody)

32. Do kogo doktor przyjdzie jutro rano?
33. Ozy Tadeusz jest bardzo chory?

(Tadeusz, syn, chory, Bolek)

(yes, no, thank

34. Co zobaczet, jutro rodzice Tadeusza?

God, no)

(how Tadeusz will feel)

(that everything will be O.K.,
that the doctor will come today)

35. Jai% nadziejp majat palistwo Nowiccy?

Part II
1. Komu pan pomaga w domu?

(iona, matka, dzieci, siostra, bracia)

2. Komu doktor daje lekarstwo?
(chory, stary przyjaciel, dziecko, m/ody
2olnierz, moja Iona, ten rekrut)
3. Komu rodzice kaiek sip uczy6?

(uczeri, Basia, uczniowie, studenci, syn,
dziecko)

4. Dzipki komu m6g/ pan chodzi6 do szko/y?
5. KtOremu studentowi nauczyciel dal dobre stopnie?
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(dobry, porucznik,
kapitan, siertant)

6. Jakiej dziewczynie kupi pan bilet do kina?
7..Jakie domy podobajEt si

tonie pana?

8. KtOrym zwierzgtom domowym dajemy migso?
9. Gdzie nie wolno paliO?

(psy, koty)

(klasa, pokOj lotnisko, sklep, szkota)

10. Komu rodzice nie pozwalaj4 pi6 Aiwa?

(dziecko, cOrka, syn, chory)

11. Jakim samoehodem pan sig cieszy?
12. Jakim kobietom lubi sit pan przyg1 Etda6?

13. Kto stawia pytania studentom? (officer, teacher, she, captain)
14. Komu studenci odpowiadaj4?

(nauczyciel, oficerowie9 kapral)

(rodzice, ianierz,
sekretarka)
16. Czemu iona pana lubi przyglelda6 sip w sklepie?

15. Komu w1a6ciciel domu wynajell mieszkanie?

17. Kiedy ostatnio pan chorowal?
18. Jakiemu zegarmistrzowi da pan zegarek do naprawy?
19. Jakiemu doktorowi wierzy pan?
20. Kiedy matka pana ma urodziny?
21. KtOrego sq pana urodziny?

LESSON 46
Homework

Part I

Translate

into Polish:

1. After supper Mrs. Bednarek undressed Mary because Mary was only three

years old and was too young (too small) to undress herself.
2. The Kowalskis wake up every day at hclf past six;
breakfast and wakes the children at siwen.
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Mrs. Kowalski makes

3. This morning I washed the floor in the kitchen because my husband's
mother will come for dinner.
4. Bolek got up very late, so he had no time either to wash or to shave.
5. I will begin to write my homework before six to finish it by seven,
because Janek will come around seven and we will learn the new
dialogue together from half past seven to half past eight.
6. Last year I saw Mieczyslaw several times at the Majewski's and I
did not like him.

Then we were in the army together and I got to

like him very much.

Part II
This part is not to be done if tape recorders are available to students.)

Write out the times of day given in parentheses.
1. Lekcje w Wojskowej Szkole JpzykOw trwajet od (8) do (11) i od (1)
do (4).

2. Pan Majewski zaczyna praeowao o (6 1/2), a koriczy o (3 1/4).
3. Ten pociew wyjeidia z Warszawy o (1630), e. przyjedzie do Gdariska
o (2245).

4. Chop wyjechae z domu przed (6), bo Basia bpdzie czekaC przed kinem
okolo (6 1/2).

5. Andrzej pisal, ie bpdzie w domu na (8) wieczorem, ale pecigg sp6inil

sip i przyjscha do Gdyni o(1955), a nie o (1925).
6. Pani Nowicka zwykle zaprasza goaci na (7), ale dzig zaprosila Kowalskich
na (7 1/2), bo pan Nowicki pracuje dzisiaj 'do (6 1/2), a nie do (6)
jak zwykle.

Part III
This part is to be done if tape recorders are

available to students.)

Record on tape 15 questions in Polish concerning the English-Polish Translation L.44.
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LESSON 46
Vbcabulary

aspiryna, f.

- aspirin

Bdg, m.
Boga, gen. s.
Bogu, dat. s.
Bole, VOCe s.

- God

zipki (4 dat.)

- thanks (to)

gorqczka, f.

- fever, temperature

jakid, jakad, jakied

- some kind

kazad, i. and p.
kaip
kale

- to order, to toll, to command

klopot, m.
klopotu, gen. s.

- trouble

kOmunista, m.
komunisty, gen. 0.
komunidoi, nom. pl.

- a communist

ku

- towards, in the direction

lekarstwo, n.
lepiej

- medicine

mu

-him

a

- better

nauczyd, p.
nauczy
nauczy

(uczyd, i.
UCZQ
uczy)

- to teach

obiecad, p.
obiecam
obieca

(obiecywad, i.
obieoujp
obiecuje)

- to promise

odpowiadad, i.
odpowiadam
odpowiada

(odpowiedzied, p.
odpowiem
odpowie
odpowiedzq)

- to answer, to suit, to correspond

plata, f..

- beach

pZywad, i. (frequentative)
pZywam
plywa

- to swim, to float
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- a Pole (male)

Polak, m.
pozwala d, i.

pozwalam
pozwala

- to allow, to permit, to let

(pozwolid, p.
pozwolg
pozwoli)

przeciw

- against

przezigbid sig, p. (przezigbiad
przezigbig cap
sir, i.
przezigbi sig
przezigbiam

- to catch cold

sip

przezigbia
sip)

tani, tania, tanie

- cheap, inexpensive

walczyd, i. (no p.)
walczy
walczy

- to fight, to wrestle

wolno (adv.)

- it is allowed

wolno

- slowly, slow (as adv.)

zadzwonid, p. (drwonid,
zadzwonig
dzwonig
zadzwoni
dzwoni)

- to ring, to phone

zdawad sir, i. (no p. here)
zdajg sip (seldom used)
zdaje sip

- to seem

zmierzyd, p.
zmierzy
zmierzy

- it seems

(derzy6, i.
mierzg
mierzy)

- to measure

- to take temperature

rmierzyd; mierzyd goreozkg

.
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LESSON 47
Grammar Perception Drill

ACCUSATIVE AND GENITIVE
OF PERSONAL PRONOUNS

USE SPECIAL CHART AS A VISUAL AID

a/

emphatic
Instructor:

(kogo i mnie -

On widzi mnie
la go on widzi?

stressed

words)

On

ja

On widzi oiebie
ISsofia on widzi?

On

Students:

Suggested pronouns:

On widzi oiebie.

widzi jega.

km on widzi?

On

Ors widzi.

widzi Imo

On widzi Ale

ISsEt on widzi?
On widzi

wide. Janie.

e.

Ras on widzi?

On widzi sitt.

On widzi nas.
Itogra on widzi?

On widzi nag.

On widzi was.

am on widzi?

On widzi was.

On widzi ich.
Rao on widzi?

On

On widzi

widzi Joh.

e.
On widzi

Kogo on widzi?

laSpis ona lubi?

Lust oni znajq?
Km one widzq?

Koso Radek widzi?
Zosia* lubi?

ty
on

°nay ono

mit wY

°nit one

at.

Students:

Instructor
Suggested pronouns:
(ciebie and Stefan - contrasted words)
Kogo Zosia lubi wipcej
ciebie czy Stefana?

Ja

&gm Zosia lubi wipeej

ty

mnie czy Stefana?
Kogo Zosia lubi wipcej
ciebie czy Stefana?
Kogo Zosia lubi wipcej
Stefana czy Earysie?

on
one.

Koko, 'Zosia lubi wipcej

ono

meta czy dziecko?
Kogo Zosia lubi wipcej

my

i Basic. czy Janka
i ciebie?
1030, Zosia lubi wipcej

yrY

mnie i

i

Ona lubi wipcej
mnies

Marysil_czy Janka

Ba847

Kogo Zosia lubi wipcej

oni

Wadka i Stefana czy

Asuati 14T X210
hum ZosierTai7iipcej

one

1.

12adka i Stefana czy

Agli Ma

s,12?

b/ unemphatic
Instructor:
Suggested pronouns:
(pronoun is unstressed)
(Stefan - stressed word)

Czy Stefan zna pana?
Czy Stefan zna mip?

Ja
ty

Czy ma zna Wkadka?
Czy 211 zna Zosie

on
one
ono

Czy ,pan zna to dziecko?
Czy on zna pana i W2:adka?
Czy 211 zna nas?
Czy an zna 12adka i Stefana?
Czy
zna Basip i Zosip?

pas

Students:

Tak, Stefan line mip.
Tak, Stefan zna Gips

my
wy
oni
one

0/ prepositional form

Instructor:

Po kogo nadek jedzie

Suggested pronouns:
Ja

Students:

12adek jedziem
mnie na stacjps

na stacjp?

ty
on, one, ono
my
WY
°nip one
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J1

Za kogo lladek placi

Wiadek p2aci rachunek

ja

za mnie.

rachunek?
ty
on, ona, ono
my
WY
oni, one
0 kogo 'Radek sip pyta?

Madek pyta sit

ja

o

ty
on, ona, ono

my
WY
oni, one

Przez kogo Madek dowiedzia sit o tym?

Wladek dowiedzial sit
o tym przeze,mnie.

ja

ty
on, ona, ono
my
wy
oni, one
Genitive
a/ ,emphatic

Suggested pronouns:
Instructor:
(the pronoun is stressed)
Kos() on nie lubi?

Students:

On nie lubi mnie

ja

ligloona szuka?
K°.°_ ten pies sit boi?

Koko to fabryka potrzebuje?

ty
on, ona, ono

my
wy
oni, one

haila
Suggested pronouns:
Instructor:
Stefan or szuka - stressed words)
pronoun is unstressed)

Czy Stefan
Czy Stefan
Czy Stefan
Czy Stefan
Czy.Stefan

pana szuka?
mit szuka?
VIadka szuka?
Zosi szuka?
dziecka szuka?

ja

ty
on
ona
ono
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Students:

Tak, Stefan mit szuka.
Tak, Stefan cit szuka.

Czy Stefan was szuka?
Czy St_ efan nas szuka?
Czy Stefan Inadka i Bolka
szuka?
Czy Stefan Zosi i Basi
szuka?

my
oni

one

0/ prepositional
Instructor:

Do kogo on napisak
list?

Suggested pronouns:

Students:

On napisak list
do mnie.
(On do mnie napisak list)

3a

Od kogo on dostal list?
Obok kogo on siedzi?
Dla kogo jest to paczka?
U kogo on mieszka?
Koko kogo on siedzi?
Blisko kogo on stoi?

.

ty
on
ona

my
wy
oni
one
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LESSON 47

Dialog (Conversation on manoeuvres)
J.: Jan Nowicki
Z.: Zygmunt Nowicki

J.: Zygmunt!

ri

11,

(ojciec)
(syn)

Zygmunt! And what are you
doing here?

A co ty to robisz?

Z: Jestegmy teraz na manewrach na
wybrzetu. UdaZo mi sip dostad
przepustkp na 24 godziny. PotyczyZem od kolegi rower i prayjeChaaem was odwiedzid.

We are now on manoeuvres on the
coast. I succeeded (managed) to
get a pass for 24 hours. I borrowed a bicycle from a colleague
and I came to see you.

J.: Matka ucieszy sip, le cip zoba.
czy.
Czy nie jested zmpczony?

(Your) mother will be delighted
to see you. Aren't you tired?

Z.: Trochp.

A little. Day before yesterday
we were on the march all day and
in the afternoon our battalion
took up attack positions.

J.: Czy dwiczenia trwaZy przez calet
noc?

Did the (exercises) drills last
all night?

Z.: Nie. Nasz dowddca kompanii wysZel tylko wieczormn patrol roz-

No. Our company commander sent
Out a reconnaissance patrol only
in the evening in order to reconnoitre the terrain and to
obtain information about the
enemy.

Przedwczoraj byliemy
ca4.dzied w marszu, a po poaudniu nasz batalion zajql sta.
nowiska wyjeciowe do natarcia.

poznawczy, *eby rozpoznad term
i zdobyd informacje o nieprzyjacielu.

J.: Kiedy zaczplidcie natarcie?

When did you begin the attack?

Z.: Natarcie zaczplidmy o czwartej
rano pod osZonq ognia naszej
artylerii.

We began the attack at four in
the morning under cover of (our)
artillery fire.

J.: Czy natarcie udaZo sip?

Did the attack succeed?
the attack successful?)

Zdobylicimy pierwszq linip
okopdw nieprzyjaciela. Podczas
walki na bagnety mdj kolega zostaZ ranny. Gdzie jest Tadzio?

Z.: Talc.

53

(Was

Yes. We captured the first line
of enemy trenches. During close
combat my colleague was wounded.
Where is Tadzio?

J.: Zobaczysz go poiniej. On ley
w aakut bo sip przezipbil.
Czy Zosia pisala do ciebie?

You'll see him later. He is lying
in bed because he caught cold.
Did Zosia write to you?

Z.: Kilka dni temu dosta/em list
od niej. CaZy list jest o
JOziu Wojciechowskim.

Several days ago I received a letter
from her.
The whole letter is about

J.: Czy mydlisz, ie ona naprawdp
go kocha?

Do you think that she really loves
him?

Jelzio Wojciechowski.

sip jej podoba. Glupia dziew-

After all you know her! Every few
weeks another boy appeals to her
(she likes another boy). Silly

czyna!

girl!

Co
kilka tygodni inny chlopiec

Z.: Przeciel ojciec jet, zna.

J.: Ty jeszcze nie znasz kobiet.
njdziemy teraz do Tadeusza;
na pewno ustyszal jut twoj
glos i czeka na ciebie.

You don't know women yet!

go now-to Ueusz; he surely heard
your voice already and is vaiting
for you.

54

LESSON 47

Grammar Analysis
PERSONAL PRONOUNS
1.

016

Following are the personal pronouns in the nominative case:
ja
ty
on
ona
ono

-

I
you (s. informal)
he
she

my
wy
oni
one

- we
- you (pl. informal)
- they
pers. only)
- they all other)

- it

There are three forms of personal pronouns in Polish:

the emphatic, unemphatic and the pjpositional.
The emphatic (longer) form of a personal pronoun is used if we
want to emphasize the importance of a person or to contrast (him or
her) with another one. The emphatic form must be used if the personal
pronoun concerned is the word which answers the interrogative pronoun
of a question,
e.g.:

Kopo ona lubi?
Ona lubi mnie. (emphatic)

Whom does she like?
She likes me.

In sentences in which we want to stress a word other than the
personal pronoun concerned, that pronoun must take the unemphatic
form. The unemphatic (shorter) form of a pronoun should never start
a sentence. In case you don't know which form to choose use the
emphatic form,
e.g.:

At

Kto widziak pane wczoraj
w teatrze?

lho saw you in the theatre
yesterday?

Pan Cichocki (stressed word)
widzial mip (unemphatic)
wczoraj w teatrze.

Mr. Cichocki saw me in 'the
theatre yesterday.

a

The prepositional form is so-called because it is always used with
After a preposition no other form can be used,
a preposition.
Ta keit:lika jest dia nieso.(prepositional)
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This book is for him.

2.

Following are the forms of the accusative-and-genitive vases -44
the personal pronouns:
Accusative
Genitive

phatic

unemphatic

prepositional

ja

mnie

mit

mnie

ty

ciebie

cif)

ciebie

on

jego

go

niego

ona

jq

jet,

niq,

jej

jej

niej

ono

je

je

nie

jego

go

niego

em-

unemphatic

9711-

phatic

prepositional

same

T h e

a s

accusative

l

----m y

n

a

s

wy

w

a

s

same

T h e

a s

ich

ich

nich

one

je

je

nie

accusative

oni

ich

nich

ich

----

e.g.:
Ace.: 6.0101101
mnie, mit, mnie

ciebie, cit, ciebie

Ojciec lubi mnie,a nie
lubi. (unemph.)
Ojciec
On zaplacil za mnie

Ojciec lubi ciebie a nie
Janka. (emph.
Ojciec ci lubi. (unemph.)
On zaplacik za ciebie

rachunek. (prep:7--

rachunek. (prep:7'n'

Janka. (empOr-

Ace.: jego, go, niego

omminansir

Ojciec lubi jsso,
a nie Janka (emp.)

Lia 3.1, nig
Ojciec lubi jet,

a nie Janka

je, je, nie

011=

.1111111MINIMIN

Ojciec lubi
Janka (emph.)

a nie

(emph.)

Ojciec ga lubi. (unemph.)
Czekam na niego.
(prep.)

Ojciec jAlubis

Ojciec

lubi (unemph)

(unemph.)

Czekam

raga.

Czekam na

(prep.)

(prep.)

Ace.: nas

was

Ojciec lubi nas, a nie
Janka i 12adka. (emph.)
Ojciec nas lubi.(unemphl
On czekal na nas. (prep.

Ojciec lubi was, a nie
Janka i 12adka. (emph.)
Ojciec was lubi. (unemph.)
On czekaZ na was. (prep.)
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Acc.: icht nich, nich

Alt JA1.0 nie

Ojciec lubi icht a nie
Janke i lladka. (emph.)

Ojciec lubi Let
a nie Janke
i WZadka. (emph.)
Ojciec a lubi.
(unemph:)
Czekam na nie.
(prep.)

Ojciec ich lubi. (unemph.)
Czekam na nich. (prep.)

Gen.: mniet mid, mnie

MOP

ciebiet cig, ciebie

Mnie wczoraj nie byZo
w domu. (emph.)
Wczoraj nie byZo
w domu. (unemph.)
On zatelefonowaZ do
mnie. (prep.)

Gen.: jmett go, !leg°,

wczoraj nie
bylo w domu. (emph.)
Wczoraj nie byio
w domu. (unemph.)
Idg do niego. (prep.)

Ciebie szukaZem.
(emph.)

Szukabsinciadwie
godziny. (unemph.)
On zatelefonowaZ
do ciebie.(prep.)

121,1, All, Ad,

jegotja, !logo

Jej

J
nie byZo wczoraj w domu. (emph.)
Wczoraj nie bylo go
w domu. (unemph.)
Idp do niego. (prep.)

wczoraj nie

byZo w domu. (empih.)

Wczoraj nie byZo
w domu. (unemph.)
Idp do 41111.

(prep.)

was

Gen.: nas

Was wczoraj nie bylo w domu. (emph.)
Wczoraj was nie byZo w domu. (unemph.)
On napisaZ do was.

Nas wczoraj nie bylo
w domu. (emph.)
Wczoraj nas nie bylo
w domu. lunemph.)
On napisaZ do nas.

(prep.)

(1)24.577

nich

Gen.: icht nich

Ich nie ma w domu.
(emph.)
Nie ma ich w domu.

Ich nie ma w domu. (emph.)
Nie ma ich w domu. (unemph.)

liinemph)
/d9 do nich.

Idp do nich. (prep.)

"7700
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SUMLIARY
A. The use of various forms of the accusative and genitive case of the
personal pronouns.
stressed word

unstressed word

after _preposition

emphatic form

unemphatic form

prepositional form

a/ emphatic form:

Kogo

ona lubi?

Ona lubi

eased

e o

(acc.)

stressed
word

word
ona nie lubi?

Ona nie lubi

jego

(gen.)

stressed
word

stressed
word

jego, (acc.), a nie lubi Iladka.

Matka lubi

stressed
word
jeso (gen.), a nie 12adka.

Matka szuka

stressed

word

b/

unemphatic form:

Zosia

Kto go lubi?

eased

stressed
word

Kto

go lubi.(acc.)

word
go nie lubi?

Zosia

go nie lubi. (gen.)

stressed
word

stressed
word

c/ prepositional

form:

Stefan poszedl, o niq (acc.i do szkay.
Stefan pytal o niego. (acc.
On dostal list od niej. (gene)
On napisal list do nich. (gen.)
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LESSON 47

Structural Drill
Instructor:

Suggested words:

Students:

OP PA

Kto jest w klasie?

ja

Ja jestem w klasie.

Kto pisze na tablicy?
Kto mcwi po polsku?

4,

Kto zjaa jui obiad?
ty
on
ona
ono (dziecko)

ti

Ct

my
WY

XV MN

oni
one
IN

Kogo wczoraj nie byko
w klasie?

Jet

Wczoraj mnie nie
byZo w klasie.
Wozoraj nie byZo
mip w klasie.

Kogo wczoraj ezukal
porucznik?
Kogo on nie lubi?
Kogo on szuka?

ty
on
ona
(ono)

my

WY
oni
one
/11

Kogo zna dobrze major
Kowalski?
Kogo wyslel oficer pe
karabin?
Kogo on uczy?

Major Kowalski mnie
zna dobrze.
Major Kowalski sna
mip dobrze.

Ja

ty
on
ona
(ono)

my
WY
oni
one

Drill in emphatic and unemphatic form.
Dla kogo jest to ksiettka?
Ta ksietika jest dla
Ja

mnie.
Od kogo wraca

59

Obok kogo siedziaZa
Zosia w kinie?
U kogo mieszka ten
student?
Do kogo I2adek napista
list?
ty
on
ona
(ono)

my
wy
oni
one

Po kogo jedzie ojciec?
Przez kogo on wysaaZ paczki?
0 kogo on sip pytaa?
Za kogo Bolek zapZaciZ

Ojciec jedzie po mnie.

ja

4

rachunek?

ty
on
ona
(ono)

my
WY
oni
one

LESSON 47

Translation
English - Polish
It is evening and Zosia is alone in the apartment in Warsaw.

Zoeia'e

parents, Mr. and Mrs. Nowickipand Zosials brother, Tadeuszvare still at
the seashore (near the sea) near Gdynia.

J6zio ftjciechow,ki will come

around half past seven.' Zosia has supper ready, but she knows that J6zio is usually late.

After supper they will talk, because it will be too

late to go to the movies.

Zosia works in a department store, and she must

be there by eight in the morning, so she gets up at about twenty past six.
Now Zosia is reading a letter from Zygmunt.

60.

Zygmunt, Zosia's brother, is

in the army.

He is on manoeuvres between Gdalisk and Gdynia.

"I have been here since the 5th of August.
several times I bathed in the sea.
for that.

As you know I serve in the infantry, so usually we are on

get up at five and several times we

had exercises (drills) at night.

I

The weather is nice and

Unfortunately I haven't much time

the march 6 or 8 hours everyday.

man.

He writes:

Our company commander is a very good

have talked several times with the regimental doctor (doctor of

the regiment), Major Andrzej Kawecki.
a doctor".

You know that I too want to be

At that moment Zosia heard the phone.

He said he could not come.

Jdzio was phoning.

He said he had to work until eleven.

had heard that several times before.

Zosia

Now she was sure that J6zio had

met another girl.

Translation
Polish - English

Tadzio Nowicki miaZ wakacje i by
ni.

z rodzicami nad morzem kolo Gdy-

Matka nie pozwalala Tadziowi koad sic w morzu, bo on latwo prze-

zicbiaZ sic.

Tadzio jednak poszedl plywad z Bolkiem Majewskim i nie po-

wiedzial o tym rodzicom.

Na drugi dzien mial on wysoket gor4czkc.

Nawicka zadzwonila do doktora.

Pani

Doktor powiedzia/ pani Nowickiej jakie

lekarstwo Tadzio ma brad i kazal Tadziowi leied kilka dni w Idiku i pid

duo sok6w.

Wczoraj doktor pozwolil Tadeuszowi wstad, a dzid powiedzial

matce Tadzia, le on jui mole p6ji6 na plait, ale ge nie wolno chlopcu
wejlid do moody.

Brat Tadeusza, Zygmunt, by w wajsku i shay/ w cater-

dziestym pu/ku piechoty.

Ten pulk mia/ teraz manewry na wybrzeiu.

Chlop-

cy slyszeli z platy jak aolnierke strzelali wicc poszli przyglOad sic
dwiczeniom.

Oni widzieli, jak batalion Zygmunta walczyl przeciw batalio-

nowi trzydziestego sz6stego pulku.

Bolek
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i

Tadzio wiedzieli, le tylko

tanierzom wolno by6 blisko miejsca 6wiczen, ale dzipki lornetce Bolka
era lornetkg przys/a/ Bolkowi krew-

widzieli oni wszystko bardzo dobrze.
ny na urodziny.

Bylo jug poino, kiedy chlopcy wrCcili do domu.

Matka

Po kolacji chlopcy widzieli zdjgcia,

Tadzia zaprosila Bolka na kolacjc.

ktdre Zygmunt dwa dni przedtem przywicia Bolkowi.

0 dziewiatej Bolek

podzigkowaZ pani Nowickiej za kolacjp i poszed/ do domu.

Questions

1. Z kim byl 'Maio nad morzem?

(rodzice)

2. Komu matka nie pozwalala kapad sic w morzu?

(Tadzio)

3. Dlaczego matka nie pozwalala Tadziowi kapad sic w morzu? (was
catching cold easily)
4. Co zrobil Bolek?
(went to swim)
5. Z kim Tadzio poszedl plywad?

(Bolek Majewski)

6. Komu Tadzio nie powiedzial o tym?

(rodzice)

7. Kiedy Tadzio mial wysokq goraczkc?

(next day)

8. Do kogo zadzwoni/a pan,Nowicka?

(doktor)

9. Co powiedzial doktor pani Nowickiej?

(what medicine Tadzio has to
take)

10. Komu doktor kazal leie6 w 16iku?

(Tadzio)

11. Kiedy doktor pozwoliZ Tadeuszowl wstaa

(yesterday)

12. Komu doktor powiedzial, ge Tadzio mote 006 na plate
13. Czego ch/opcu nie byao wolno?
14. Czyj brat byl w wojsku?

(go into the water)

(Tadeusz)

15. W ktorym pu/ku on slugyZ?

(40 pp.)

16. Gdzie mia/ ten pulk manewry?
17. Co slyszeli chlopcy?

(matka)

(wybrzege)

(soldiers shooting)

18. Czemu poszli przyglqda6 sig?

(6wiczenia)

19. Przeciw komu walczyl batalion Zygmunta?
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(batalion 36 pp.).

20. Komu wolno by6 blisko miejsca dwiczeh?

(iolnierze)

21. Dzigki czemu Tadzio i Bolek widzieli wszystko dobrze?

(lornetka Bolka)

22. Kto zaprosi/ Bolka na kolacjg?

(Tdzio's mother)

23. Jakie zdjgcia ogladali chlopcy po kolacji?
24. Kiedy Zygmunt przywicia Bolkowi zdjgcia?
25. Komu Bolek podzigkowal za kolacjg?

(which Zygmunt brought
Bolek)
(2 days ago)

(pani Nowicka)

LESSON 47
Oral - Aural Drill
Part I
(son, brother, sister, Mr. and
Mrs. Grzybowski)
2. Kim jest Zygmunt dla pahstwa Nowickich? (syn, brat)

1. Kto przyjecha/ do pahstwa Nowickich?

3. Gdzie by

Zygmunt?

4. Gdzie byly manewry?

(manewry, zagranica, kraj, wczasy, teren)
(wybrzeie, las, Polska, Francja)

5. Co udalo sig Zygmuntowi?
6. Co dostaa Zygmunt?

(to get a pass, to come home)

(przepustka, ksietika, watch, alarm clock)

(24 hours, a week, a month,
2 days)
(bicycle, ksigika, kori, pies)

-7. Na jak dlugo dostal Zygmunt przepustkg?
8' Co potyczyl Zygmunt?

9. Od kogo on poiyczyl rower?

(kolega, Mr. and Mrs. Grzybowski, Bolek)

10. Komu kolega Zygmunta polyczyl rower?

11. Kogo Zygmunt przyjecha/ odwiedzia

12. Czym Zygmunt przyjecha/ do rodzicOw?

13. Kogo zobaczy pani Nowicka?

(Zygmunt, pulkownik, student,
Zosia, kucharz)
(rodzice, rodzina, szewc, krawiec, paristwo Adamsoy)
(rower, kolej, samoch6d,
samolot, statek)

(syn, Zygmunt, ojciec, matka, child)

14. Z czego ucieszy sip matka Zygmunta?
15. Czy Zygmunt jest bardzo zmgczony?
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(that she will see /her/ son)
(yes, no)

(day before yesterday, zeszly tydzieA,
month ago, on Monday)

16. Kiedy Zygmunt by w marszu?

17. Jak d/ugo Zygmunt by

(whole day, caZa roc, an hour, doba)

w marszu?

18. Jakie stanowiska zajt4/ batalion Zygmunta?

(wyjgciawy)

(afternoon,
19. Kiedy batalion zajaZ stanowiska wyjaciowe do natarcia?
morning, wiecz6r, noc)

20. Co wyslaZ wicezorem dow6dca kompanii?

(reconnaissance patrol)

21. Po co dow6dca wyslal patrol rozpoznawczy? (rozpozna6 teren, zdoby6
informacje)
22. 0 kim mial patrol zdoby6 informacje? (npl, porucznik)
23. 0 ktOrej godzinie batalion Zygmunta zaczql natarcie?

(4 a.m.,4 p.m.)

(ogieA naszej artylerii)
24. Pod osZonq czego oni zaczpli natarcie?

25. Co uda/o sip?

(attack)

26. Co zdoby2 batalion Zygmunta?

(pierwsza linia okop6w npla, hill, city)

27. Czyjg linip okopow oni zdobyli?

(npl, nasza linia, wasza linia)

28. KtOra linip okopow oni zdobyli?

(pierwsza, druga)

29. Czyj kolega zostaZ ranny?

(Zygmunt, my, your)

(no.
30. Podczas jakiej walki kolega Zygmunta Nowickiego zostal ranny?
bagnety)
(Tadzio, brat, siostra, rodzice)
31. 0 kogo zapytal sip Zygmunt ojca?

Tadeusz? (Mr. and Mrs. Nowicki, my, our, Mr. Nowicki,
Mrs. Nowicki)
day
33. Kiedy Zygmunt zobaczy Tadeusza? (later, in a week, tomorrow,
after tomorrow)
34. Dlaczego brat Zygmunta leiy w 161ku? (przezipb16 sip, spa6)

32. Czyim-synem by

35. Gdzie sip Tadeusz przezipbil?

(morze)

(Zosia, siostra, ojciec, rodzice,
dziecko)
37. Zak dawno temu Zygmunt dostaa list od Zosi? (several days, 2 weeks,
year, a week ago)
38. 0 kim by/ call! list Zosi? (J6zio Wojciechowski, brat, siostra, matka,
rodzice, dzieoko)
39. Kto napisaZ caZy list o J6ziu Wojciechowskim? (Sophie)

36. Od kogo Zygmunt dostal list?

40. 0 co zapytal pan Nowicki Zygmunta? (Zosia kocha J6zia Wojciechowskiego)
41. Kogo znaZ pan Nowicki?

(Zosia, corka, ojciec, rodzice)
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42. Czy Zosi dlugo-podoba/ sig ten sate chlopiec?

43. Co my6lal Zygmunt o Zosi?

(no)

(jest g/upia)

44. Kogo nie zna jeszcze Zygmunt?

(women, maszynistka, rodzice, rodzina)

45. Do kogo pan Nowicki chce pOj66 z Zygmuntem?

(Tadeusz, szewc,

Mrs. Adamski, rodzice)
46. Co Tadzio na pewno jut usayszal? (Zygmuntts voice)
47. Czyj glos Tadeusz na pewno us/yszal?
48. Na kogo Tadzio czeka?

(Zygmunt, brat, siostra,
sekretarka)
(Zygmunt, sieriant, krawiec, matka, rodzinal
rodzice)

Part II

1. Kiedy pan byl na manewrach?
2. Ile tygodni trwa/y ostatnie manewry pana?
3. Ile razy dostal pan pr?epustkg podczas manewrOw?
4. Kiedy tolnierze zajmujel stanowiska wy.j6ciowe do natarcia?

5. Jak czgsto 6wiczenia w pana konipanii trwa/y calq noo?

6. Co robi patrol rozpoznawczy?

7. Skqd i dokqd jechal pan na mwerze:
8. Komu pan pozycza czgsto samochodu?
9. Od kogo pozycza/ pan pienigdzy?
4

10. KtOremu koledze pan potnaga?
22

Ng IR

11. KtOrej dziewczynie kupi pan bilet do kina?
12. Czemu przyglqda/ sip pan, kiedy pan by

za granicq?

a at

LESSON 47

Homework
Part I

Translate into Polish:

1. Sgt. I16niewski gave Pvt. Kalinka a rifle and ordered Kalinka
to shoot.

V.
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2. I paid the doctor ten zlotys in order to find out that I had only
caught cold.

3. J6zio promised Zosia that he would (will) come at eight, but Zosia
does not believe J6zio because she knows

that he does not always

tell the truth.

4. Zbigniew told the secretary that he brought the owner of the store
several letters.

5. Mr. Novicki did not allow Stefan to go to the movies, because
Stefan had not finished (his) homework.

6. Zosia Nowicka usually helps (her) mother in the kitchen, but today
she has a date with J6zio, so she gave (her) brother 3 zlotys and
he promised to help cook dinner.

Part II
This part is not to be done if tape recorders are available to students)
Fill in the blanks:

1. Pani Cichocka zap/acila sprzedawc

za migso.

2. Starszy sieriant dal iolnierz .00 karabin.
3. Bolek obieca/ ojc

ie bgdzie Sig dobrze uczyl.

4. Marysia wierzy brat

ale nie wierzy siost

5. Porucznik Nalepa zameldowal Sig kapitan
6. Matka kazal dzieci

Kalince.

3.66 spa6 wcze6nie.

7. Kiedy pan Stgpieri zwiedzal Faryi on przygleida/ sig koiciol..., most 000,

dom
S. Szef pozwoli/ maszynist

pOje6 na obiad przed dwunastq.

Part III
This part is to be done if tape recorders are available to students)
Summarize on tape Dialog 45.
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LESSON 47

Vocabulary
artyleria, f.

- artillery

glos, m.
glosu, gen. s.

- voice, vote

glupi, g/upia, glupie

- silly, stupid, foolish

kocha6, i.
kocham
kocha

- to love

(pokochao, p.

pokocham
pokocha)

linia, f.
linii, gen. s.

- line, ruler

manewr, m.
manewru, gen. s.
manewry, nom. pl.

- manoeuvre, stratagem

marsz, m.
marszu, gen* s.

- march

natarcie, n.

- attack

- manoeuvres

nieprzyjaciel, m. (abbr. npl)
(npla, gen. s.)
nieprzyjaciolom, dat. pl.
nieprzyjaciel, gen. pl.
nieprzyjaciami, instr. pl.
(o)nieprzyjaciolach, loc. pl.

- enemy

- fire

m.

ognia, gen. s.
okop, m.
okopu, gen. s.
okopy, nom. pl.

- trench

oslona, f.

- cover, protection

patrol, m.
patrolu, gen. 0.

- patrol

po2yczyd, p. (4. dat.) (poiycza6, i.

- to loan

/4 datO
polyczyd, p. (od

poiyczp
po2yczy

gen.) (po2ycza6, i.
- to btorrow (from)
/Pod
gen./
poiyczam
polycza)
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p6iniej

- later

przedwczoraj

- day before yesterday

ranny, ranna, ranny

- wounded; morning (as adj.)

rower, m.
roweru, gen. s.

. bicycle

rozpoznad, p. (rozpoznawa6, i.
rozpoznari
rozpoznajp
rozpozna
rozpoznaje)

- to reconnoitre

rozpoznawczy, rozpoznawcza,
rozpoznawcze

- reconnaissance (as adj.)

stanowisko, n.

- position

stanowisko wyjeciowe do natarcia

- attack position

twoj
udaZo mi sip

.., your

uda/o sip

- it succeeded

walka, f.

- combat, fight

walka na bagnety

- close combat, bayonet drill

wybrzete, n.

- coast

wyj6ciowy, wyjSciowa, wyj6ciowe

- exit (as adj.)

zaj4C, p. (zajmowad, i.
zajmp
zajmujp
zajmie
zajmuje)

- to take up, to occupy

zdoby6, p. (zdobywa6,
zdobpdp
zdobywam
zdobpdzie
zdobywa)

- I succeeded

i.

- to capture, to take, to win

zmpczony, zmpczona, zmpczone

- tired
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LESSON 47A
Grammar Perception Drill

Part I

Suggested words:

Instructor:

Kogo iaaowaaa matka?

Students:

Matka laZowsla mnie.

ja

ty
on
ona
ono

my
WY

oni

Kogo szuka Janek?

Janek sank& mass

ja

ty
on
ona
ono

my
WY
oni
one

Dla kogo Janek szuka
ksigtki?

ja

Janek szuka ksittiki
dla mnie.

ty
on
ona
ono
my

wy
on,

one

Kogo boi si9 ten kot?

Ten kot boi sip nude.

ja

ty
on
ona
ono
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Suggested words:

Instructor:

Students:

my

WY
oni
one

Do kogo przyjechal
ojciec?

Ojciec przyjecha

ja

do mnie.

ty
on
ona
ono

my
WY
oni
one

Po kogo przyjechal
ojciec?

ja

Ojciec przyjechal
po mnie,

ty
on
ona
ono
my
wy
oni

one

Za kogo pan Kowalski
zapZacia bilet do
teatru?

ja

Pan Kowalski zaptacia
bilet do teatru za Innis.

ty
on
ona
ono

my
WY
oni

one

Od kogo Zosia potyczy.

ja

Zosia potyczyZa ksigikop
ode mnie.

Zs. ksittiky?

ty
on
ona
ono
my
WY

oni

one
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Instructor:

0 kogo pytal si9
nauczyciel?

Suggested words:

ja

Students:

Nauczyciel pytal sit
o mnie.

ty
on

ona
ono
my

wy
oni
one

U kogo pan Nowak
zostawil. paczke

ja

Pan Nowak sostamiZ
paczkt u mnie.

ty
on
ona
ono

1

VA

my
wy
oni

one

Przez kogo Tadeusz

ja

Tadeusz wysaa list
przeze mnie

wysla list?
ty
on
ona
ono
my
wy
oni
one

Do kogo Tadeusz napisa ja

Tadeusz napisa list

list?

do mnie.
ty
on
ona
ono
my
wy
oni
one
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Part II
Instructor:

Czy pan lubi Madka?
Czy pan lubi Zosip?
Czy pan lubi parietwa
Kowalekich?

Suggested words:
on
ona

Students:
Talc, lubip go

oni

Czy pan lubi Madka
i Tadeueza?
Czy pan lubi Zosip
i Basi'?

Czy pan by u pani
Cichockiej?
Czy pan by u pana
Cichockiego?
Czy pan by/ u pahstwa
Cichockich?
Czy pan byl u dzieci?
Czy pan by/ u Zosi
i Basi?

Czy pan kupil ciastka
dla Zosi?
Czy pan kupil ciastka
dla Janka?
Czy pan kupia ciastka
dla dziecka?
Czy pan kupia ciastka
dla paristwa Kowals.
kich?

Czy pan kupil ciastka
dla Basi i Marysi?
Czy pan kupil eiastka
dla Tadeusza i SteLana?

oni

one

ona

Talc, byZam u niej.

on
oni
one

one

ona

on
ono

oni

one
oni

Talc, kupaem oiastka
dla nLej.
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LESSON 47A
Dialog (Taking a room in a boardinghouse)
M.: Pan Michalski
W.: Mla6ciciel pensjonatu

Mr. Michalski
Boardinghouse owner

M.: Dobry wieczOr:

Good evening.

W.: Dobry wieczor pane, czym
mogv aluty6?

Good evening.

M.: Przyjechakem na vakacje
i chcialbym wynaj46 pok6j.

I came here for vacation and I
would like to take a room.

W.: Proszg bardzol Jaki pokoj
pan chce? Mam kilka wolnych.

You are welcome. That kind of room
do you want? I have several vacant.

M.: Chcialbym duty pok6j, bo mam
duto rzeczy.

I would like a large room because
I have many things.

W.: Mam jeden bardzo duty pokoj
na garze.

I have a very large room upstairs.

M.: Czy mogg zobaczy6 ten pokOj?

May I see this room?

W.: Prosz9 bardzo.
przyjecha/?

You are welcome. Where from did
you come here?

VW 0

Can I help you?

-s

Skid pan to

From Warsaw.

M.: Z Warszawy.

W.: 01 Z Warszawy.
w Warszawie?

From Warsaw. What is new in
Warsaw?

Co slycha6

Oh.

M.: Warszawa smienila sic bardzo od czasu wojny
duto
nowych domow, nowe parki.

Warsaw changed much since the war.
Many new houses, new parks.

W.: Dawno jut nie bylem w War szawie. Ostatni raz bylem

It is a long time I haven't been
in Warsaw. Last time I was there
before the war.

tam przed wojnel..
4

M.: Musi pan tam pojechae.

Warszawa jest naprawd9 /adna.

Czy mote mi pan powiedzia,
o kt6rej godzinie jest kolacja w tym pensjonacie? Jestem jut glodny.
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You must go there. Warsaw is truly
beautiful. Could you tell me at
what time is supper served in this
boardinghouse. I am hungry already.

Supper is served from seven thirty
to nine.

Kolacja.jest od sicidmej
trzydzie6ci do dziewiq.
tej.

11.: Co jest dzisiaj na kolacjc

What is for supper today?

W.: Zdaje sit, le kotlety wie.

I think

pork chops and soup.

przawe.i zupa.

Could you order a full supper for
me. I will be there right away.

Czy moio pan zamawie dla
mnie cab; kolacj9
zaraz
tam przyjdtp.

All right I will tell the waitress.

W. Dobrze, zaraz powiem kelnerce.

LESSON 47A
Structural Drill

Part I

Instructor:
Komu on (ja, ty, ona,
my, wy, only one) pomaga?

Suggested words:

stara babka

Students:

On pomaga starej babce

chora siostra
ladna maszynistka
moja corka
to kobieta
starsza pani
moja zona
mloda matka
pailska krewna

bi
Komu on (ja, ty, ona,
my, wy, oni, one) dal
oldwek?

starszy strzelec

On dal olowek starszamu

strzelcowi
lyey doktor
moj brat
nasz dowodca
szkolny kolega
ten uczeri.

daleki krewny
woj skowy urzodnik
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Instructor:

Suggested words:

Students:

amerykaiski lanierz
nowy nauczyciel
bogaty krawiec
chudy szewc
mqi

c,/

Czemu sip on ( ja, ty,
ona, my, wy, °nit one)

przygl4da?

zagraniczny samochOd On prayglqda sip zap
granicznemu samocho.
mcij zegarek
dowi.
niski stcq
uiywany fotel
brudny karabin
polska gazeta
maska przeciwgazowa
Zadna koszula
biala poduszka
duza mapa
to okno
male radio
zlamane 6migio
zepsute radio
drogie mieszkanie
dobre zdjpcie

DhLL c/ IN PLURAL

Af
Kogo on nie lubi?
Kogo on szuka?
Od kogo on wraca?
U kogo on mieszka?
Obok kogo on siedzia? ty
on
ona
ono

On nie lubi

my
vry

oni
one

b/
Kogo on uczyn

ja

Kogo on lubi?

Po kogo on poszedn
Na kogo on czekan
0 kogo on sip pytan

ty
on

On uczyl mnie.

Instructor:

Suggeited words:

Students:

ona
ono

my
WY
oni

one

LESSON 47A
Translation
English - Polish

1. I must be there before eight o'clock, because at eight my mother
will come.

2. I want to have this suit by Friday, because I go to a wedding party
on Saturday.

3. We will read till seven and then we will eat dinner.
4. I often returned home at five, and I waited for my wife until six
thirty.

5. He sold an expensive watch to a young soldier for 300 zlotys.
6. She started to write a letter at 1600 hours and she is still
writing.

7. They (girls) bought the tickets for the train which leaves at 1345
hours to Poznari.

8. After breakfast she helped the children to dressp and they went
to school.

They will be at school 5 hours, from 0745 to 1245.

9. The officer ordered the soldiers to clean the rifles and guns.
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Translation
Polish . English
r

Jan Majewski wczoraj przyjecha/ z Krakowa do Warszawy, leby zna.

Szuka/ on pracy w roinych biurach, ale nic nie znalaa.

11146 pracy.
50,

Za kilka dni odwiedzi on znajomych, ktorych dawno nie widziak.

jq oni pod Warszaw4.

Mieszka.

Dziii Jan jest bardzo zm9czony, gdyl ehodzi/

Nie ma on zamiaru dzisiaj wychodzi6 z hotelu.
Mil

kilka listow i pOjdzie spa6.

po

Napisze tylko

Kiedy Jan wyjeidiaa, brat prosiZ go,

leby odwiedzik Tadeusza Krukowskiego, ktOry mieszka na ulicy Dobrej 45.

Jan poszea do niego wczoraj przed poludniem.
bylo w domu.

Pane. Krukowskiego nie

Jan rozmawial tylko przez kilka minut z pani4 Krukowsket.

Pani Krukowska jest bardzo /adnq kobietq.

Pan Krukowski pracuje w speadzielni spolywczej.
majq aadne mieszkanie.

Paristwo Krukawscy

Jan zostanie w Warszawie jeszcze kilka dni.

Jeali on nie znajdzie pracy w tym tygodniu, to pojedzie do kolegi do
Poznania.
sk6rzanych.

Kolega piss./ do Jana, to jest buchalterem w fabryce wyrobaw

Jan my61a/, le mote tam znajdzie pracy.

Questions
do
a>

1. Kiedy Jan przyjechal do Warszawy?

2. SW Jan przyjecha/ do Warszawy?
3. Po co on przyjechal do Warszawy?
4. Gdzie on szukal pracy?
5. Czy on cog znalaz/?
6. Kogo Jan odwiedzi za kilka dni?
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7. Gdzie mieszkajq znajomi Jana?
8. Dlaczego Jan jest dzig zopczony?

9. Czy Jan ma zamiar dzisiaj wyjge z hotelu?
10. Co Jan jeszcze zrobi dzisiaj?
11. 0 co brat prosil Jana?
12. Gdzie mieszka Tadeusz Krukowski?

13. Kiedy Jan poszed/ do Krukowskiego?
14. Czy pan Krukowski by/ w domu?

15. Z kim Jan rozmawial przez kilka minut?
16 Jakq kobietq jest pani Krukowska?
17. Gdzie pracuje pan Krukowski?
18. Jakie mieszkanie majq paristwo Krukowscy?
19. Dokqd Jan pojedzie, j es li nie

znajdzie pracy w tymtygodniu?

20. Kto mieszka w Poznaniu?
21. Co robi kolega Jana?
22. Dlaczego Jan chce jecha6 do Poznania?

LESSON 47A
Oral - Aural Drill

Part I - Dialog

1. Kiedy pan Michalski przyjecha/ do pensjonaiu?
2. Po co on przyjecha/

3. Co on chciakby wynajqa
4. Ile wolnych pokojow jest w pensjonacie?
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5. Dlaczego pan Michalski chcial wynajqd duty pok6j?
6. Gdaie byZ ten duly pok6j?
7. Skqd przyj echal pan Michalski?

8. Co jest nowego w Warszawie?
9. Od kiedy Warszawa amieniZa sip?
10. Kiedy wbuiciciel pensjonatu bya w Warazawie?

11. Co Michalski mysli o Warszawie?
12. Dlaczego pan Michalski chce jetid?

13. 0 ktorej godzinie jest kolacja?
14. Co jest na kolacjp?
15. U kogo wtaticiciel pensjonatu zamowi kolacjp?

16. Dla kogo on zamemi kolacjp?

Part II - General Questions

1. Jak chodzi pana zegarek?
2. Kiedy sq pana urodziny?

3. Co pan kepi matce na urodziny?

4. Ile dni urlopu majq lanierze na rok?
5. Na ile dni toZnierze mogq dostad przepustkp?
6. Osamu pan lubi przyglqda6 sip w sklepie?

7. Co trzeba zrobi69 feby sprawdzia czy chory ma gorqczke
8. 0 ktemej godzinie zaczynajq sip lekcje w Wojskowej Szkole Jpzyk6w?
9. 0 kt6rej godzinie koriczq sip lekcje w Wojskowej Szkole Jpzykdw?
10. 7'ogo pan zna w tej szkole?

11. Co pan widziak w Kalifornii?
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12. Co pan lubi robia
13. 0 ktdrej pan laadzie sit spat?
14. 0 kt6rej pan wstaje?
15. Ile godzin dziennie pan dpi?

LESSON 47A
Homework

Park I
Translate. into Polish:

1. He came to me at seven o 'clock, and we went to the movies.
2. There is always fresh coffee at my place.
3. Mr. Nawicki asked Sophie:

"Why do you want to see him2"

4. He could see the enemy trenches from the high hill.
5. The coast is not far away, and we can be there in one hour.
6. I had to borrow one hundred thirty zlotys from him.

7. We had manoeuvres in summertimeemd.they lasted for four weeks,
8. We had nice vacation thanks to the good weather.

Part II
(This part is to be written if tape recorders are not available to
students. It is to be recorded on tape if tape recorders are available to students).
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Answer the following questions:

1. Jak czipsto chodzi pan do kina?

2. Kiedy ludzie Jeidgq na wakacje?
3. Ile urlopu ma

pan_na_rok?

4. Dokqd pan jedzie na urlop?
1.2

5. Kiedy pan hyk w domu ostatni raz?

st

4C

fi

a

.0
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LESSON 48
Grammar Perception Drill
DATIVE AND. LOCATIVE
OF PERSONAL PRONOUNS

1.
Dative

Locative

emphatic

unemphatic

prepositional

ja

mnie

mi

mnie

ty

tobie

ci

tobie

on

jemu

mu

niemu

ona

jet

jej

niej

unemphatic

emphatic

prepositional

mnie

tobie
n

n

m

i

e

i

4

j

11

ono

jemu gab

mu

niemu

n

i

14,

in

a

my

n

a

in

"

w

a

M

11

oni

im

im

nim

one

im

im

nim

/2.

a/

n

a

s

w

a

0

nich
nich

The use of various forms of the dative and locative case of the
personal pronouns.
emphatic form
e.g.:

au.

Zygmunt to powiedzial
Komu Zygmunt to powiedzial?

Zygmunt to

0 kim Zygmunt m6wil

Zygmuntm6wi o nim.

Matka obiecaa ciastka Aemu, a nie Zosi.

Ojciec thou o amt, a nie o nie.

84;

powiedzial

emu. ((lat.)

(loc.)

bi'._lune2121jEISEE

mi

Kto mu (dat.) to powiedzial?

St

Kto m6wil o Zygmuncie?

Stefan m6wi/ o nim. (loc.)

(date) to powiedzial.

cief prepositional form
Stefan dostal pracp dzipki
niemu. (dat.)
Zygmunt m6wil o niej. (loc.)

7:t

3.

Dative

a/ emphatic
Instructor:

Komu on obieca/ przy-

Suggested pronouns:
ja

nied6 tEt ksittikp?

Students:

On obiecia przyniedd mnie tq
ksiqtkp.

Komu oni podzipkowali
za tEt ksitlikp?

tir

Komu on obiecal pomoc?
Komu ojciec pozwolil
gra6 w pi/kp?
Komu ona poiyczyla
pienigdze?
Komu on zdmeldowa/
o 6wiczeniach?
Komu matka kazala
zosta6 w domu?
Komu oni dali pienieldze?
Komu wolno pid piwo?
Komu on pomaga uczyC sip
jpzyka polskiego?
Komu ona pawiedziaZa o tym?
Komu oni przynietili te paczki?
Komu oni przyniegli te
Komu podoba sip ten nowy samochdd?
Komu on zawsze wierzy?
ty
on, ona, Ono
my

wy
oni, one

Komu ojciec daje vipcej
pieni@dzy, tobie czy

ja

Wadkowi?
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Ojciec daje witmej
pienildzy

Komu ojciec daje wipcej pienipdzy,
mnie czy W2adkowi?
Komu ojciec daje wipcej pienipdzy,

ty

tobie czy Madkowi?

on

Komu ojciec daje wipcej pienipdzy,
Stefanowi czy Zosi?
Komu ojciec daje wipcej pienipdzy,
ionie czy dziecku?
Komu ojciec daje wipcej pienipdzy,
Basi i Zosi czy tobie i Bolkowi?
Komu ojciec daje wiecej pienipdzy,
mnie i Bolkowi czy Jankowi i Zosi?
Komu ojciec daje wipcej pienipdzy,
panu i Zosi czy Bolkowi i Jankowi?
Komu ojciec daje wipcej pienipdzy,

otie.

ono

my
wy
oni

Madkowi i Stefanowi czy Zosi i
one

Basi?

b/unsynhatic
(Zygmunt - stressed word)

Czykzaunt pomaga panu?

ja
ty
on
ona
ono

Czykgmuntpomaga mi?
Czy ,pan pomaga Zygmuntowi?

CzymnpomagaZosi?
Czy pan pomaga temu dziecku?
Czy on pomaga panu i Bolkowi?

Teat, Zygmunt mi pomaga.
Tak, Zygmunt ci pomaga.

my
wy
Czy 22.n pomaga nam?
Czy pan pomaga Bolkowi i Stefanowi? oni
one
Czy on pomaga Zosi i Basi?

ci prepositional

Dzigki komu on umie po polsku?

ja

Dzigki mnie on umie po
polsku.

Dzigki komu oni bgdet walczyli?

ty
on, ona, ono
my
WY
oni, one
4.

Locative
Instructor:

0 kim on m6wi?
Przy kim on star?
Po kim on mowir na weselu?

Suggested pronouns
ja

Students:

On m6wi

ty
on, ona, ono
my
WY
oni, one
86 -$37

o mnie.

-1

.,.

:.

.

i

1

1

Ij

88
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LESSON 48
Dialog (Visiting a ship)
Z.: Zosia Nowicka
T.: Tadeusz Novicki

(siostra)
(brat)

Z.: Meese sic, ie zdecydowakam
sip przyjechad to nad morze
na eobote i niedziele.

I'm so pleased (happy) that I
decided to come here to the sea
side for the week-end.

T.: Masz szczeicie, ge jest taka
ladna pogoda. Bedziemy mieli
przyjemn4 wycieczke na morzu.

You are lucky that the weather is
so nice. We'll have a pleasant
trip on the sea.

Z.: Musimy sip spieszy6, bo statek
za chwile odplynie:

We must hurry, because the ship
will sail afty in a moment.

T.: Jui wszystko gotowe i taks6wka
czeka przed domem.

Everything is ready and the taxi
is waiting before the house.

Na statku.

On the ship.

T.: Co sit tak przygladasz temu
marynarzowi? Chodimy lepiej
zwiedzi6 statek.

What are you staring at that
sailor for? Let's go (better)
to visit the ship.

Z..: Ten marynarz bardzo mi sip podoba. Chyba wolno mi patrzed
na kogo chee.

I like that sailor very much.
I guess I can look at whoever I
want to.

T.: Masz racjp, ale teraz p6jdzier
my na rufp. Tam pod flag% sfor
tografuje cip, to bedziesz mogr
Zs. posla6 fotografip J6ziowi.

You're right, but now we'll go
to the stern. There I'll photograph you under the flag, then
you will be able to send a photo
to Jdzio.

Z.: M6wilam ci jut, ie zerwakam
z J6ziem i nie chcp nawet sky.
szed o nim.

I told you already I broke off
(I'm through) with Jdzio and I
don't even want to hear ,about him.

T.: Jeste6my teraz na otwartym morzu. Za chwilp zacznie buja6
naszym statkiem.

We are on the open sea now. In a
moment our ship will start to

Z.: Co za wiatr i tale:

What wind and waves'

rock.
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SCHOOL:

T.: Gdy bpdziesz na dziobie to tam
zobaczysz naprawdg duie fale.
Teraz p6jdziemy na gamy poklad
i poka2g ci widok na ca/e wybrzete.

When you'll be on the bow then
you'll see there really big waves.
deck and
Now we'll go on the
I'll show you the view on (of) the
whole coast (line).

Z.: Co to za okrgt wojenny tam na
lewo?

What is that warship over there
on the left?

T.: To jest chyba krettownik.

It's a cruiser, I think.

Z.: Czy marynarka wojenna ma takie
msme mundury jak marynarka handIowa?

Does the navy has the same uniforms as the merchant marine?

T.: Nie. Marynarze marynarki handlo- No. Sailors of the merchant marine
don't have (wear) eagles on their
wej nie noszq orzelkow na czapcaps.
kach.

Z.: Skqd ty tak duo wiesz o marynarce wojennej?

How come you know so luch about the
navy?

T.: Muszg ci sip przyzna6, to interesujp sig marynarka. Za dwa
lata mam zamiar wstelpi6 do niej.

Well, I must admit to you I am
interested in the navy. I have the
intention (I intend) to join it in
two years.

Z.: To dobry pomysl.

That's a good idea. You'llbe able
to visit many countries.

T.: Tak. Tymezasem jednak muszp
wrocid jutro do szkoly.

Yes. In the meantime however, tomorrow I must go back to school.

Bgdziesz m60
zwiedzi6 duo krajow.

LESSON 48
Grammar Analysis
PERSONAL PRONOUNS
1.

Following are the forms of the dative and locative cases of the personal
pronouns:
one
oni
ono
my
ona
on
1Y
Alit
Dative case

emphatic

mnie

tobie

j emu

Jel

jemu

unemphatic

mi

ci

mu

j e3

mu

prepositional

vmie

tobie

niemu niej

im

im

im

im

nim

nim

a

niemu

as

Locative case

0

emphatic

unemphatic

prepositional

ri
E

erl

0

a

0
ori

sr,

4a

e.g.:

Dative

mnie, mi, mnie

tobie, cit tobie

Ojciec dal ksietikp mnie,
a nie Jankowi. (emINT

Ojciec dal ksiettkp

tobie, a nie Jankowi.
51731T.)

Ojciec dal ci ksiettkp. (Uriopmph7
On ma posadp dzipki
tobie.
(prep.)

Ojciec dal mi ksiettkp.
(unemph.)
On ma posadp dzipki mnie.
(prep.]

Lem, mu, niemu

111.4, 2.140

Ojciec dal ksielikp jemu,
a nie Jankowi. (emph0

Ojciec dal ksillik4
19.19 a nie Jankowi.
(emph.)

Ojciec dal mu ksiettkp.
(unemph.)

Ojciec dal l2 ks14.1kp. (unemph.)
Pan Kowalski dostal
pracp dzipki nisi.
prep.)

Pan Kowalski dostal pracp
(prep.)
dzipki niemu.
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nam

warn

Ojciec dal kaiettki nam,
a nie Jankowi i W]adkowi.
(emph.)
Ojciec dal nam ksigtki.
(unemph.)
Dzipki nam on ma pracp.
(prep.)

Ojciec dal ksigtki yam,
a nie Jankowi i Wladkowi,

im, im, nim

im, im, nim

(emph.)
Ojciec dal warn ksigtki.
( unemph.)

Dzipki warn on ma prac9,
(prep.)

(oni)

(one)

Ojciec dal ksigiki is, a nie nam. (emph.)
Ojciec dal is ksigtki. (unemph.)
Pan Kowalski dostal pracp dzipki nim. (prep.)

Locative

mnie

tobie

Pan Kowalski movil wczoraj
z tong o mnie, a nie o Janku.

Pan Kowalski mown z tong o tobie, a nie o Jan-

n.

no.

(amph.)

ku. 671r757)

Pan Kowalski mowil o mnie

Vriciarrniut. (unemph., prep.)

Pan Kowalski mowik o tobie z long. (unemph.,
prep.)

nim

Alt

Pan Kowalski mowil o nim
z tong. (emph., unemph.,
prep.)

Pan Kowalski mowil wczoraj o LIMO z tong.
(emph., unemph., prep.)

nas

was

Pan Kowalski mowil wczoraj
o nas z tong.
(emph., unemph.,
prep.)

Pan Kowalski mowil wczoraj o was z tong.
(emph., unemph., prep.)

nich

(oni)

nich

11111M10

(one)

Pan Kowalski movil wczoraj o nich
z tong. (emph., unemph., prep7)-The verb zdawad sie, i. - to seem, requires the dative case,
e.g.:

Zdaje mi sip, le jestem chory.

-

Zdaje im sip, te wszystko viedzet.

. ...It seems to them that they know
everything.

93

It seems to me that I am sick.

LESSON 48
Structural Drill
Instructor:

Komu zdaje sip, ie
jest bogaty? (sing. only
Komu jest przykro,
ge musi wyjetdia6
z Monterey?
Dzipki komu on dostaZ
pracp?
Komu podoba sip Zosia?
Komu zdaje sip, ie umie
lekcjp?
Komu obiecal ojciec
kupi6 samochod?
Komu zameldowaZ sip
kolnierz?

Suggested words:

Students:

Mnie sip zdaje, ie
jestem bogaty.

ja

ty
on, ona, ono
pan
pani
paristwo

pan Kowalski
pani Komalska

my
WY
oni, one
panowie
panie
paristwo Kovalscy

O kim maws ojciec?

Weise mbwi o mnie.

Ja

o kim mytt matka?
O kim czpr.ito rozmasiajg

rodzice?
O kim zapomnica oficer?
Przy kim siedziaZ doktol
w teatrze?

ty
on, ona, ono
pan
pani
paristwo

pan Kowalski
pani Kowalska

my
wy
oni, one
panowi e
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panie
paristwo Kowalscy

If time permits drill parts 3 and 4 from the Grammar
Perception Drill.
LESSON 48

Translation
English - Polish

It was the last day of vacation for the Nowicki family.

The weather

was still very nice and they were all sorry that they must return to town.
Mr. and Mrs. Nowicki bathed in the sea and

at on the beach until noon.

After dinner they went to Gdynia to buy some things for friends and for
relatives in Warsaw.
picture of the coast.
Gdarisk.

'Mrs. Nowicki wanted to send (her) mother a small

To (her) father she had promised a book about

Mr. Nowicki found a nice red tie.

it to (his) brother-in-law.
day.

He said he wanted to give

Tadeusz and Zosia were on the sea the whole

Tadeusz wanted to show Zosia a new ship.

From the deck they ob-

served (watched) a warship and Tadzio made several photographs.

told (his) sister that he wanted to be a sailor.
family went to

Tadeusz

In the evening all the

a restaurant for supper and then they sat in a coffee

shop by the sea and talked.

Tadzio thanked (his) father and mother for

a pleasant vacation and promised (his) parents to study well (in) this
year.

Translation
Polish - English
Zygmunt i pan Nowicki mowili o Zosi.

Zygmunt dostaZ list od Zosi.

W tym liicie Zosia pisela duio o Joziu Wojciechowskim.
nigdy nie

o znajomych cluopcach"

ona sip ojca boil a ?Arlie nie!".

"Do mnie, ona

powiedziaZ pan Nowicki.
"Czy myraisz, le ona
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"Bo

kocha

tego J6zia?" - zapytal pan Nowicki.

"Czy go ,kocha?

Nie wiem, ale bojp

sip, ge on jej nie kocha, bo skyszalem jak kilka razy mowil do niej, ie
musi pracowaC wieczorem, a koledzy widzieli, ge szedl do kina z innet

dziewczyn4" - odpowiedzial Zygmunt.

Zygmunt take wiedzialt ge Zosia

nie zawsze mowila prawdp, ale nie chcial tego ojcu movi6; myglalt le lepiej bpdzie rozmawia6 o siostrze z matkel.

cit ale pani Nowicka lepiej je znaka.

Pan Nowicki bardzo kochal date-

Pan Nowicki jednak znal syna dobrze

i wiedzial, fe sip od niego nic wipeej nie dowie, wipe nie pytal go jug
o Zosip.

Powiedzih/ Zygmuntowi, ge musi JAC do paristwa Majewskich.

Majewski mowik mi, ge zna ciebie" - powiedziak pan Novicki.
syna z vojska"

"Pan

"Znam jego starszego

powiedzial Zygmunt, "ale pana Majewskiego widziakem tylko raz".

"Neka i ja bardzo lubimy Majewskicht a ich syn Bolek jest przyjacielem Tadzia.
Pan Majevski dostal w tym roku pracp w Warszawiet wipe bpdziemy ich ascot° spotykali" - powiedzial pan Novicki.

Questions

1. Z kim movil Zygmunt o Zosi?

(pan Nowicki)

2. Do kogo Zosia pisala o Joziu Wojciechowskim?
3. Kogo Zosia nie boi sip?

(Zygmunt)

4. Czy Zygmunt myili, fe Zosia kocha Jozia?
5. Czego boi sip Zygmunt?

(Zygmunt)

(doesn't know)

(that J6zio doesn't love her)

6. Do kogo Jdzio mowik, ge musi pracowa6 wieczorem?
7. Kto nie zawsze mowix prawdp?
8.

(Zosia)

kim Zygmunt chcial mowid o siostrze?

9. Kogo matka znala lepiej nig ojciec?

10. Kogo znal dobrze pan Nowicki?

(to her)

(matka)

(children)

(son)

11. Od kogo pan Nowicki nie dowie sip nic vipcej o Zosi?
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(from him)

alt

MG,

(that he knows Zygmunt)

12. Co mowi/ pan Majewski panu Nowickiemu?
13. Czyj syn jest przyjacielem Tadzia?

(Majewscy)

14. Kogo Nowiccy bpdq, cztsto widzie6 w Warszawie?

(Majewscy)

LESSON 48

Oral - Aural Drill
Part I

1. Z czego sit cieszy Zosia?

(came to seaside, to parents, brother)

2. Na co sip zdeCydowala Zosia?

(come to the seaside, citika praca)

3. Gdzie Zosia zdecydowa/a sip przyjechaa (to the seaside, rzeka,
Gdansk, Gdynia)
4. Na jakie dni zdecydowala sip Zosia przyjecha6 nad morze? (Saturday and
Sunday; Monday and Tuesday; Wednesday and Thursday, Wednesday and
Friday)

5. Kto ma snzticie?

(Zosia, ja, my,oni)

6. Di,czego ma Zosia szczpecie?

(/adna pogoda)
(Zosia i Tadeusz, ja,
on, ona, my)
(przyjemny)

7. Kto bgdzie mial przyjemnq wycieczkp po morzu?
8. Jakq wycieczkp btdq mieli Zosia i Tadeusz?
9. Gdzie btdq mieli przyjemnq, wycieczke

(morze, las, rzeka)

10. Dlaczego bpdq mieli przyjemnq wycieczkt po morzu?
11. Co muszq robi6 Zosia i Tadeusz?

(nice weather)

(hurry)

12. Co za chwilt odplynie?

(ship, ships)

13. Kiedy statek odplynie?

(in a moment, in one hour, in 2 hrs., tomorrow,
in a week)
(Zosia i Tadeusz, ja, on, my)

14. Kto sig musi spieszy6?
15. Co jest gotowe?

(everything)

16. Co czeka przed domem?

(taxi, car, streetcar, bus)

(in front of the house, ulica, szko/a, sklep,
sp6/dzielnia)
(Zosia, ja, on, my, oni, girls,
18. Kto sit przyglqda marynarzowi?
children)

17. Gdzie czeka taks6wka?
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(marynarz, ianierz, oficer, dziecko,
kobieta)
20. Gdzie majt. pcSje6 Zosia i Tadeusz? (visit the ship, las, miasto, kino)
19. Komu sip przyglqda Zosia?

(statek)

21. Co majq zwiedzie Zosia i Tadeusz?

(Zosia, dziewczyna, maszynistka, dziecko)

22. Komu podoba sip marynarz?

(marynarz)

23. Kto sip podoba Zosi?

(Zosia, chlopiec, marynarz, studenci)

24. Komu wolno patrzed na kogo chce?

(look at whomever she wants to)

25. Cc wolno robie Zosi?
26. Kto ma racjp?

(Zosia)

27. Dok4d teraz pcijdq Zosia i Tadeusz?

(rufa, miasto, plata, koszary)

28. Pod czym Tadeusz chce sfotoL'afowa6 Zosip?
29. Co zrobi Tadeusz pod flagq?

(fotografowa6 Zosia)

30. Komu Zosia bpdzie mogla posla6 fotografie
31. Z kim zerwala Zosia?

34. Gdzie set teraz Zosia i Tadeusz?

35. Na jakim morzu sq oni teraz?

( Tadeusz, matka, ojciec)

(Jcizio, oficer, siergant, kaprall
sprzedawca, siostra, dziecko)

33. 0 kim nie chat, slysze6 Zosia?

37. Czym zacznie bujaC?

(J6zio, ja, my, matka,
Basta, Marysia)

(.Tozio)

32. Komu mowika Zosia, ie zerwa/a z JOziem?

36. Co bpdzie za chwilp?

(flags, drzewo, dom)

(open sea)

(otwarte)

(zaczq6 buja6 statek)
(statek)

33. Co Zosia zobaczy,gdy bpdzie na dziabie?

(upper deck, dzi6b, kino, dom)

39. Dokqd pOjdzie Zosia z Tadeuszem?
40. Jaki widok Tadeusz pokale Zosi?

(really big waves)

(wybrzele)

410 Skqd Tadeusz pokaie Zosi widok na cale.wybrzele?
42. Co byko na lewo?

(dziob)

(warship)

43. Jaki okrpt byk na lewo?

(wojenny)

44. Czy marynarze marynarki handlowej majq orzelki na czapkach?
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(nie)

(sailors of the Merchant Marine)

45. Kto nie ma orzelk6w na czapkach?

(marynarka wojenna, wojsko, szko/a, ko6ci6l,
sklep)
47. Czym interesuje sip Tadeusz?
46. 0 czym Tadeusz dui() wie?

48. Jaki zamiar ma Tadeusz?

(join the navy)

d

(marynarka)

49. Dokqd Tadeusz chce wstqpi6?

50. Kiedy Tadeusz chce wstqpi6 do marynarki?
51. Jaki to jest pomysl?

(za 2.1ata, 1, 5, 4)

(good)

ea-

(many countries)

52. Co Tadeusz bpdzie m6g1 zwiedza6?
53. Dnkqd Tadeusz musi wr6c16?

(szko/a, dom, skiep, koki61)

54. Kto musi wr6c16 do szko/y?

(Tadeusz, ja, my, oni)

Part II
(white and red)

1. Jakiego koloru jest polska flaga?

(Francja, Polska)

2. Jakich kraj6w flagi pan zna?

(boat, warship)

Co buja sip na morzu podczas burzy?

4. Gdzie wipcsj buja na dziobie, czy um. rune?
5. Co jest na morzu podczas burzy?
6. Kiedy jest duia fala na morzu?

(waves)

(during storm)

7. Czy pan s/uiy w marynarce?

8. Jakie okrpty wojenne pan zna?

(cruiser)

9. Gdzie pan woli by6 na statku - no. dziobie,...carna Tufie?

10. Gdzie noszq io/nierze poiscy orze/ki?
11. Jaki jest widok z pailskiego okna?

(czapka)

(nice)

12. Ile okrpt6w wojennych widzial pan?
(ships, trees, houses, animals)

13. Co pan lubi fotografowa6?

14. Kogo pan lubi fotografowa6?

(children, family, mother, wife)

15. Z kim pan lubi jeidzi6 na wycieczki?
16. Dokqd'zdecydowal sip

, an

(children, son, family, wife)

pojecha6 w tym roku na wakacje? (mountains?
abroad)
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""7-.

17. W jakiej porze roku sq zimne wiatry?

(winter, fall)

18. Jakiego koloru sq taksowki w San Francisco?
19. Ile poklad6w ma zwykle okrpt wojenny?
20. Dokqd 6pieszy sip pan o jedenastej?

(yellow)

(2-5, many)

(lunch, home, station)

21. Na co lubi pan patrze6 z pok/adu statku?

(birds, sea, coast)

22. Czy pan wolf p/ywa6 w morzu czy w rzece?

LESSON 48
Homework
Part I
Translate into Polish:

1. Thanks to a good friend Mr. Wigniewski received a job in an airplane
factory.

2. After breakfast I gave milk to Mary's little black cat.
3. The young girl gave water to the wounded soldiers.
4. Mieczyslaw was watching pretty, young girls on the beach.
5. The lieutenant ordered this soldier to go on guard du+y.

6. I gave our son a new tie, because he helped father in the garden
during vacation.

7. I didn't believe JOzio when he said that he loves Zosia, because I know
that last week he said to your (2nd pers. pl.) daughter that he loves
Basia.

8. To which student did you lend that book?

Part II
This part is not to be done if tape recorders are available to students)
Write the words in parentheses in Polish using appropriate forms.
1. (Thanks to a good teacher) nauczy/em sip szybko jpzyka angielskiego.
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"a*.a

erg.,

2. Pozwoliligmy (to our children) OW do kina.
3. Bolek obiecaI (to that pretty girl), te przyjdzie wieczorem.
4. Sieriant Walczak pokazal (to the PFC ) noire karabiny.
5. Amerykatiskie samoloty walczyly (against the communists).

6. Nie jestem pewny czy druiynowy Bukowski poszedl do koszar, widzialem
tylko, ie szedl (towards the barracks).
7. Musimy wszyscy sh.dyC (our country).
8. Pokazalem bilet (to that tall older woman).

Part III
TiciTTaTrt is to be done if tape recorders are available to students)
tp

Answer on tape questions: 2, 4, 6, 8, 10, 13, 14, 169.209 21, 24, 28, 30,
33, 35 of Oral - Aural Drill, Part I, L.46.
/Ma

LESSON 48

Vocabulary
buja6 (sip), i. (here no p.)
bujam
buja

- to rock, to swing (oneself)

chodimy

- let us go

chyba

- I, guess, probably

chyba, tie

- unless

dzi6b, m.
dziobu, gen. s.

- bow (of a ship), beak

fala, f.

- wave

flags, f.

- flag

erny, g6rna, erne

- upper

handlowy, handlowa, handlowe
kretiownik, m.
krEtiownika, gen. s.

merchant as adj., commerce as adj.

- cruiser
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marynarka, f.

- marine

marynarka handlowa

- merchant marine

marynarka wojenna

- navy

marynarz, m.

- sailor

mied szczpecie

- to be lucky

odp/yne16, p.

(odplywa6, i.
odp/ywam
odplywa)

odp/ynp
odplynie

- to sail (away)

okrpt wojenny

- warship

orzelek, m.
orzelka, gen. s.

- Polish military cap emblem representing an eagle, small eagle

otwarty, otwarty, otwarte

- open

patrze6, i.
patrzp
patrzy

- to look (at)

(popatrzed, p.
popatrzp
popatrzy)

poklad, m.
pok/adu, gen. s.

- deck

pomysl, m.
pomyslu, gen. s.

- idea, conception

przyjemny, przyjemna, przyjemne

- pleasant

przyzna6 (sip), p. (przyznawa6
/s19/9 1.
przyznam (sip)
przyznajp

- to admit

przyzna (sip)

przyznaje
/sip /)

rufa, f.

- stern (of a ship)

sfotografowa6, p. (fotografowa4
sfotografujp
sfotografuje

i.

- to photograph

fotogiafujp
fotografuje)

szczOcie, n

- lucky hapiness

taks6wka, f.

- taxicab

tymczasem

- in the meantime, for the time
being, temporarily
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el

wiatr, m.
wiatru

- wind

widok, m.
widoku

view

wojenny, wojenna, wojenne

- war (as adj.)

wycieczka, f.

- trip, excursion

zdecydowaC (sip), p. (decydowa6

- to decide

isita/9 1.

zdecydujp (sip)

zerwa6, p. (zrywad, i.
zrywam
zerw9
srywa)
zerwie

decydujp
/siil

- to break off, to out off,' to
tear off
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LESSON 49

Grammar Perception Drill

INSTRUMENTAL CASE OF
PERSONAL PRONOUNS

1.

Instrumental

emphatic

unemphatic

prepositional

t

ja

m n et.

ty

tobq

on

n i m

ona

n i et

ono

n i m

my

nami
wami
nimi
nimi

WY

oni

one

2.

The use of various forms of the instrumental case of thejersonal
pronouns:
emphatic form:

Madek interesuje sip mil.

Kim interesuje sip Madek?
On interesuj e sit

a nie Zosig.

b/ unemphatic form:

Madek a nie Stefan interesuje Sifp nig.

0/ prepositional form:

On rozmawia z nig bardzo augo.
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44.4. ea.

IAA

I1r

la

Instructor:

Suggested pronouns:

Kim on sic) interesuje?

Studcats:

ja

On interesuje sic)
met.

Kim ona sit) opiekuje?
Z kim oni rozmawiajtt?
Za kim Bolek stoi?
Przed kid Zosia siedzi?

ty
on, ona, ono

my
wt'

a

oni, one

la a

4.

Relative pronouns

ktory, ktOra, kt6re

which, who, that

-

a/ Agreement in gender:
.11

To jest student,

ma nowy

ktor

rower.

masculine masculine

has a new bicycle.

This is the student, who

To jest kobieta,

feminine

ktOra

ma

nowy

rower.

feminine e

01

To jest dziecko, k` tore ma

neuter

To

jest

wazon,

nowy

rower.

ter

neu44

,ktOry

jest

pekniety.

is

cracked.

jest

p@knigta.

jest

pftnigte.

14

masculine masculine
This is a vase,

To

jest

szklanka, ktOra
feminine

To

which

feminine

ktOre

jest

neuter

4

neuter
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b/ Agreement in number:
To

ktOre

sq,

pie m.

ppknipte.

pl. me

Those are the vases, which are cracked.

To sq szklanki,
pl. f.

To

sa

kt6re

sq

ppknipte.

pl. 1 f.

iaika,

ktore,

pl. n.

pl. n.

sq.

ppknipte.

c, Agreement in gender and number but no agreement in ease:
To

jest

student,

ktOre o

nie znam.

am

4

m. s. nom. m. s Am. negation

To

jest

kobieta,

kt6ra

znam.

f. s. nom. f. s. acc. requires
ace.
A

To

jest

dzieckc,
n.

s.Lom.

ktopm

z

sip

wczoraj

bamiZem.

n. sinstr.

requires
instr.

To

sel,

muony,

kto

wczoraj

ch

m. pl. nom. m. pl. 24n.

szuktaem.

requires

5.

a/ Require students to exchange the underlined words in the following
sentences for those given below:
To jest miasto,

ktorego jeszcze nie znam.

spadzielnia
sklep
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TO jest

klea, w ktorym jeszcze nie by/em.
kino
klasa

To jest 12.11221a,

o ktorej pan mowil.

piOro
profesor

To jest student,
ktoremu dalem pieniqdze.
dziecko
sekretarka
To jest dzieckr,, ktore znam.
oficer
kobieta

a,
wyo

To jest st6/,
okno
kanapa

b/

Require students to put the following sentences into plural:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

c/

nad kt6rym wisi obraz.

To jest dziecko, ktOrym sip opiekujp.
To jest pok6j, w ktOrym mieszkalem.
To jest ksiqtka, ktOrg czytalem.
Szukam ksigiki, ktOrej potrzebujp.
Obieca/em ci znaczek, kt6rego jeszcze nie masz.
Rozmawialem ze studentem, o ktorym przed chwilq m6wike6.
To jest miasto, ktOrego jeszcze nie znasz.
To jest sklep, w ktOrym jeszcze nie bylem.

Require students to translate the following sentences into Polish:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Those are students whom I know.
This is the car which I bought yesterday.
He is sitting in the car in which there is a dog.
The soldier with whom you talked is sick.
The table under which a t..t is sitting is broken.
The girl near whom Bolek is standing is very pretty.
The student you help to learn the Polish language is very tall.
I don't see here the books which you gave me.
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LESSON 49
Dialog

(Packing and checking out of
hotel)

M.: Maria Nowicka- matka (mama)
Z.: Zosia Nowicka

M.: Czy zepakowa/a6 jut rzeczy
Tadzia?

Did you pack already Tadzio's
things?

Z.: Tak, ale nie moms znaleid
tych nowych skarpetek, ktore on dostaZ od Bolka.

Yes, but I can't find those new
socks which he got from Bolek.

M.: Nit dziwnego, bo ma je na nogach.
Czy zamknehte jut
wszystkie walizki?

No wonder, because he has them on
(his feet). Did you close all the
suitcases?

Z.: Tak. Teraz pOjde zadzwonid
do tego marynarza, ktbrego
poznelam wczoraj na statku.

Yes.

Czy to ten, ktdry przyslel
ci pudelko cukierk6w?

Now I'll go and ring up that
sailor I met on the ship yesterday.

Is that the one who sent you a box
of candy?

Z.: Nie, to ten, z ktorym by/am
wczoraj w kinie. A gdzie
jest ojciec?

No, it's the one wit} whom I went
to the movias yesterday. And where
is father?

M.: Poszedl do fryzjera. PowiedziaZ, *e po drodze wymelduje
nag i da napiwek portierowi.

He went to the barber's. He said
that he would check (us) out on the
way and give a tip to the porter.

(After a while)

(Po chwili)

Z.: Czy mote mama dad mi klucz od
tea malej walizki, karg mama
dosta2a od ojca? Zapomniela
mama zapakowa6 pohczochy
i rycznik.

Can you give me the key to that
small suitcase wie.ch you got from
father? You forgot to pack stockings
and a towel.

M.: Pohczochy wZot, do torebki, bo
lubie mied drum pare pod reket, a recznik nie jest nasz,
ale hotelowy.

I'll put the stockings
because I like to have
extra) pair handy, and
not ourssit is a hotel
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in my handbag
a second (an
the towel is
towel.

vp

\

i

i

7

`

!
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Z.: Gdzie sq kanapki, kt6re mama
przygotowala na drogy?

Where are the sandwiches which
you prepared for the trip?

M.: W teczce, kt6ra wisi na wieszaku, w korytarzu.

In the briefcase which is hanging
on the hanger in the corridor.

Z.: Zadzwonita na numerowego, bo jut
czas zaniede bagat do windy.

ring for the valet because it
is time to take the luggage to the
elevator.

941

M.: A ja zatelefonu;;f po taks6wkp.

9

re

if M

VS"
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And

phone for a taxi.

LESSON 49
Grammar Analysis

1.

Following are the forms of the instrumental case of the personal
pronouns:
ja

ty

on

ona

ono

my

wy

oni

one

Instrumental case
emphatic

unemphatic

prepositional

ILIA

Instr.:

nula,

Instr.:

e.g.:

Pan Kowalski interesuje
sig 1E19 a nie Jankiem.

Ojciec pojdzie
zjcolsdo teatru,
a nie z Jankiem.
(emph.)
Ojciec pojdzie

(emph.)

Pan Kowalski sip mai.
interesuje. (unemph.)

z WI do teatru.
(unemph.)
St6/ stoi przed
to a. (pr'ep.)

St6/ stoi przede ma.
(prep.

Lb,

Instr.:

nim

Instr.:

e.g.:

Ojciec pojdzie z nim
do teatru. (emph.,
unemph., prep.)

Ojciec poszedl
z nia do teatru.
17375ii7, unemph.;

prep.)

wami

Instr.:

nami

Instr.:

e.g.:

Ojciec poszedl wczoraA
z nami do teatru.
(emph., unemph., prep.)

Ojciec p6jdzie
jutro z wami do
t eat ru 1-3mTh

9

unemph., prep.)
nimi

Instr.:

nimi

Instr.:

e.g.:

Ojciec poszedl z nimi
(emph.,
do teatru.
unemph., prep.)

Ojciec poszedl
z nimi do teatru.
(emph., unemph.,
prep.)
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2.

Pronouns kt6ry, aki, kto and co
pronouns or relative pronouns.

a/ itty, jakil kto, and co

can be used as interrogative

as interrogative pronouns;

e.g.:

- What time is it?
- In which house do you live?
- Who is it?
- What kind of house is it?
- What are you reading?
as relative pronouns are used in sub-

Kt6ra godzina?
W ktorym domu pan mieszka?
Kto to jest?
Jaki to jest dom?
Co pan czyta?

b/ Kt6r ,kaki, kto and co
ordinate clauses,
e.g.:

On siedzi w'autobusie,

jedzie do Krakowa.

kt6ry

11'

masc. s.
loc.

main

clause

masc. s.
nom.

Abordinate

clause

The relative pronoun agrees in gender and in number with the noun
It takes the case accordof the main clause to which it refers.
ing to its function in the subordinate clause. In the sentence
given above the relative pronoun kt6ry takes the masculine gender
and singular number of the noun autobus in the main clause to which
it refers. The relative pronoun ktory in this sentence is in the
nominative form because of its function as the subject of the subordinate clause.
e.g.:

On siedzi w autobusie (loc.),
ktorym (ins.G7T17176.7 przyjechalem.

- He is sitting in the bus, by,
which I arrived here.

Nie widzg paczek (gen. pl.),
ktOre (acc. pl.) tu przynioslem.

- I don't see the packages which
I brought here.

Kierownikiem szkoly jest ban
Adamski (nom.), ktory (nZT
uczy tu jut dziesip6 lat, a
kt6rego (acc.) ja znam od roku.

The principal of the school is
Mr. Adamski who has been teaching
for ten years and whom I have
known for a year.

Mam teraz takiego psa (acc.),
jakiego (gen.) jeszcze nie
miaaem.

I now have a dog the like of which
I never had before.

-
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Nie wiem, kogo prosi/em o to.

- I don't know whom I asked for it:

Nie wiem, co ty o tym myglisz.

- I don't know what you think of this.

Expressions the one who (which that
ten ktory, ta ktora, to kt6re,

are rendered in Polish by

e.g.:

To jest ten, ktOrego nie znasz. - That's the one you don't know.
To jest ten, ktorego szukasz.

- That's the one you are looking for.

To jest ta, do kt6rej napisa/em.- She is the one I wrote to.
To jest ten, kt6ry nie pall.

3.

- That's the one who doesn't smoke.

When an adjective modifies the pronoun co - what
the genitive case of the adjective must be used,

or

cos - something,

e.g.:

Co dobre

jest dzi6 ha obiad?

Czy jest cog smacznegana
obiad?

Co nowezou pana?
Nic nowem.

- What is there good for dinner
today?
- Is there anything tasty for
dinner?
What is new with you?
- Nothing new.

Note that the negative answer to that kind of a questions requires
the adjective to be in the genitive case since the neegtive nie ma
is understood,
e.g.:

Nic (nie ma) nowego.

- Nothing new.
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LESSON 49
Structural Drill

Part I
Instructor:

Suggested words:

Students:

a1
Kim interesuje sip
oficer?
Kim opiekuje sip matka?

Oficer interesuje

ja

sip mnft.

ty
on, ona, ono

,f)

my
WY
oni, one

Przed kim siedzial w teatrze
kapitan Walczak?

Kapitan Walczak
siedzial w teatrze
przede mnq.

ja

Za kim siedzial pan Walczak
w kinie?
Z kim pan Pawlak rozmawiaZ
w restauracji?
Przed kim panna Zosia weszZa
do kina?
Nad kim wisi lampa?

ty
on, ona, ono
my

wy
oni, one

./
Gdzie siedziaaa paliska
siostra w teatrze?

mipdzy

ja - oficer

mipdzy

ty - oficer
"
- on -

fl

ft
ft

ona- ono- my -

ft

wy

It

oni- one-

ft
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It
If

It
ft
ff

Moja siostra siedziala w teatrze mipdzy
mnq a oficerem.

Z kim bawdy sig dzieci
wczoraj?

ja

Dzieci wczoraj bawiZy
sip ze mnq. (Or: Ze
mnq, wczoraj bawdy sip
dzieci.)

Z kim mieszkaZ porucznik
Kowalski?
Z kim zapoznaZ sip wczoraj pan Karski?

ty
on, ona, ono

my
wY
oni, one
.Part II
Instructor:

Suggested words:

Students:

Kto to jest?

m6w16 po polsku,

To jest student, ktdry
m6wi po polsku.
To jest student, ktdrego szukam.
To jest student, kt6remu dakem ksiqtkg.

szuka6

da6 ksiqikg
widzied wczoraj
rozmawia6 wczoraj
m6w1.6 wczoraj

Repeat Fart /I -

a/

in plural (except the first item)

Kto to jest?

To sq studenci, kt6rych
szukam,

Kto to jest?

movie po polsku

To jest sekretarka,
kt6ra mdwi po polsku.

szuka6
da6 ksiqikg
widzied wczoraj
rozmawia6 wczoraj

Repeat Part II - Ave in plural:
Kto to jest?

To sq sekretarki, ktdre
m6wiq po polsku.

3.16

Part III

Require students to translate the English part of the sentence into Polish:
To jest student (dziewczyna, dziecko)
It
11

11

11

4} ,
i

u

u

u

if

of

"

u

of

so

II

u

ft

to

II

u

0

u

fi

u

u

of

of

ft

of

of

H

u

el

ts

of

"

"

"

n

of

u

u

...

1

J..

F.
gi

"

whom I know.
(who knows me.)
to whom I gave the book.
(who gave me the book.)
in whom I am interested.
(who is interested in me.)
about whom I spoke yesterday.
(who spoke about me yesterday.)
to whom I am going this evening.
for whom I bought the book.
whom I trust.
to whom I gave the letter.
behind whom I sat at the movies.
with whom I went to the park.

Drill Part III in plural(except sentences in parentheses)
To sit studenci (dziewczyny, dzieci)

whom I know.

LESSON 49
Translation
English - Polish
fhb Nowickis were returning home after (their) vacation.

train they were looking at Tadzio's photographs.

"I must send this one,

and that one to nadek, to that tall sailor from Torun"
Ito

mother.

"I promised

near us on the beftch"

all (his) friends.

several snapshots to a little boy.
said Mrs. Nowicka.

In the

Zosia told (her)

He always played

Tadzio had promised: photos to

Mr. Nowicki told (his) family that all this will cost

a lot of money.
At two Mrs. Nowicki gave sandwiches and coffee to (her) husband and
children.

Then Mr. Nowicki started to read a book, Zosia and Tadzio

looked through the window.

They watched forests, small towns and rivers.

Zosia wanted to smoke so she got off the train at a station -for a few

317

minutes while (her) mother was not looking.
the children to smoke.

Mrs. Nowicka did not allow

When they arrived in Warsaw Tadzio helped (his)

father carry the suitcases to the taxi.

They arrived home after six and

Mrs. Nowicka began to cook dinner.

Translation
Polish - English
Paristwo Nowiccy i Stefan byli na wakacjach pod Gdyniq.

Zosia nie

dostala urlopu, wive nie mogla z nimi pojechad nad morze i zostaZa sama
w Warszawie.

We erodp zatelefonowal do niej Janek Tyszka i powiedzial

jej, le jedzie w piqtek wieczorem samochodem do Gdyni.
chce z nim jechad.

Zosia podzitkowela mu i powiedziaka, le poprosi w

sklepie o dwa dni wakacji.
o szostej.

ZapytaZ jq czy

Przedwczoraj write Janek przyjechaZ po niq

Zosia chola/a zaprosid go L- kolacjp, ale Janek powiedzial

jej, le czeka ich d/uga droga, wipe lepiej zaraz jechad i zatrzymad sip
na kolacjt po drodze.

Janek nie znal dobrze Zosi, ale sZyszal dui* 0

niej od Zygmunta Nowickiego.

Zygmunt mdwi/ mu, ie rodzice majq z niq

cztsto duio kiopotu, ale Jankowi ona sip bardzo podobaaa.

Paristwo No-

wiccy spali jeszcze, kiedy Zosia przyjechala do laotelu, ale Stefan jui

Jan dniadanie.

Zosia chciela po/otyd sit, ale brat powiedzial jej, is

nie przyjechaka nad morze, ieby spad i zaraz po iniadaniu wziql jq na plus

Questions

1. Gdzie Nowiccy i Stefan byli na wakacjach?
2. Czego nie dostala Zosia?

(by Gdynia)

(uriop)

3. Z kim Zosia nie,mogZa pojechad nad morze?

4. Do kogo zatelefonaws2 Janek Tyszka?
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(Nowiccy, Stefan)

(Zosia)

zl

j

(tiroda)

5. Kiedy on do niej zatelefonowar?

6. Komu Janek pawiedzia/, te jedzie w piettek do Gdyni?

(Zosia)

7. 0 co zapytal Janek Zosig?

(whether she wants to go with him)

8. Komu Zosia podzigkowala?

(Janek)
(Zosia)

9. Po kogo Janek przyjechal przedwczoraj?
MAP

10. 0 kt6rej Janek po nig przyjechal?

(6)

(kolacja)

11. Na co chciala Zosia zaprosi6 Janka?

(long road)

12. Co czekalo Janka i Zosig?

(Zygmunt)

13. Od kogo Janek sayszaZ duio o Zosi?

(Zosia)

14. Z kim rodzice majq czgsto k/opot?

15. Co robili Nowiccy, kiedy Zosia przyjechaZa?

16. Co Jan Stefan?

(spa6)

(breakfast)

17. Kto chola/ po/oty6 sic?

(Zosia)

18. Kogo Stefan wzig/ na plaig?

(Zosia)

LESSON 49
Oral - Aural Drill
Part I
(Maria, Zosia, Tadzio)

1. Kto z kim rormawial w tym dialogu?

2.
0

Is

0 co najpierw Maria pyta Zosig?

(whether she packed Tadziols things)

3. Czy Zosia zapakowala wszystkie rzeczy Tadzia?

4. Czego ona nie mogla znaleid?

(nie)

(Tadzio's new socks, shoes, old books,
stockings, handbag)

5. Czy Tadzio kupil sobie te skarpetki?

(no, he got them from Bolek)

(Tadzio had them on
his feet)
(walizka, box)

6. Dlaczego Zosia nie mog/a znaleid skarpetel?
7. Do czego Zosia zapakowela rzeczy?
8. Czy walizki te sq jeszcze otwarte?
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(nie)

(marynarz, siostra, ojciec, dow6dca, portier, krewua, kupiec)

9. Do kogo Zosia chce teraz zadzwonie

10. Gdzie i kiedy poznala Zosia tego marynarza? (yesterday on the boat,
2 days ago in the theatre)
11. Co przysZaZ Zosi jeden z jej znajomych marynarzy?

12. A gdzie byla Zosia wczoraj z innym marynarzem?

(box of candy,
bottle of beer)

(kino, plata)

13. Czy to jest cos dziwnego, to Zosia wzipla cukierki od jednego marynarza,a poszla do king z innym?
(fryzjer, znajomy, stacja, dom,
ogrdd, lotnisko, sklep)

14. Gdzie poszedk ojciec Zosi?

15. Po co on poszedl do fryzjera?

(to shave)

16. Co ojciec zrobi po drodze do fryzjera?
17. U kogo on ich wymelduje?

(wymeldowa6)

(portier)

18. Czy ojciec p6jdzie z portierem na piwo?

(no, he gave him a tip)

19. Dlaczego Zosia prosi matko o klucz do maZej walizki? (because she
forgot to paok the stockings)
(father, sister, child)

20. Kto dal mates to Dab: walizko?

(stockings, towel, soap)

21. Czego mama zapomniaZa zapakowa6?

(torebka)

22. Do czego matka chce zapakowa6 poriczochyf

23. Dlaczego ona nie ace zapakowa6 tych poriczoch do walizki? (she wants
them handy)
24. Ile poficzoch matka lubi mied pod roket?

(1 pair, 3 pairs, 6 pairs)

25. Czyj jest ten rocznik, ktdrego one nie zapakowaly? (of the hotel)
26. Co matka przygotowala na drogy?

27. W czym

to kanapki?

(teczka, pudekko, vorek)

28. Czy to teczka lety na stole?
29. Gdzie jest ton wieszak?

(no, it hangs on the hanger)

(korytarz)

30. Na kogo teraz Zosia zadzwoni?
31: Co numerowy zrobi?

(kanapka)

(numerowy, kelnerka)

(will carry the luggage to the elevator)
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32. Po co zatelefonuje pani Nowicka?

(taks6wka)

Part II
1. Kto nosi poiczochy, a kto nosi skarpetki?
2. Co pan ma teraz na nogach?
WWI

3. Czy ianierze na 6wiczeniach noszq swoje rzeczy w walizkadh?
4. Dlaczego marynarze dajq cukierki dziewczynom?
5. Ile dziewczyn zdobyl: pan cukierkami?
(every 2, 3 weeks, month)

6. Jak czpsto chodzi pan do fryzjera?
7. Kiedy trzeba vymeldowa6 sip z hotelu?
8. Komu'daje sip napiwek?
9. Czy ma pan klucze?
10. Od czego one sq?

(portier, fryzjer, kelner)

(tak, nie)

(samoch6d, dom, walizka, pok6i)

11. Ile ma pan rpcznik6w?

(2, 4, 8)

(szafa, walizka)

12. Gdzie trzyma pan swoje rpcznlki?

13. Co zwykle kobiety noszq w torebkach?
14. W czym sprzedajq cukier, 961
15. Jakie pan lubi kanapki?

itp.?

(with ham, sausage, cheese, veal)
(teeZka, rpka)

16. W czym uczniowie noszq ksiqtki?

Ss .

(torebka)

17. W jakich domach jest zwykle winda?

(duty, nowt', wyailti)

18. Na czym wiszq to wasze marynarki?

(wieszak)

19. Gdzie stojq taks6wki w Monterey?

(ulica, ulice)

20. 0 kt6rej odchodzq pociqgi z Monterey do San Francisco?
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LESSON 49
Homework

Part I
Translate into Polish:

1. "Do you (masc. formal) know Mr. and Mrs. Majewski?"

"Yes I know
ri

them and I like her but I don't like him".

2. "Why did that ugly boy come to the party? Who invited him?"
3. "Does Mr. Nowicki know that Zosia will arrive this evening at half

past eight?"

"Yes, he got a letter from her yesterday".

4. "Did you (masc. formal) write to the Bukowskis lately?"

"Yes,

I wrote a long letter to theM last week".

5. You (fem. formal) know that I was at school yesterday, you saw me
there and you even spoke to me.
6. "Where is Zosia?

Father was asking about her".

7. Janek got this work in Warsaw thanks to Jadwiga, but he got the

money to go to Warsaw from you (informal).
S. "I love you" (informal), said Andrew to Hedvig.

Part II
lThis iart is not to be done if tape recorders are available to students)

Write words in parentheses in the correct Polish form.
1. Pan Grzybowski powiedzial, le widziaa (ja) w kinie, ale nie widziaa

(ty)
2. Babka ma na biurku fotografip 12adka i Baal., ale nie wiem czy ona

lubi wipcej (on) czy (ona).
3. Paistwo Kowalscy obiecali, le przyjadq na lotnisko po (my).

4. Sieriant Grzybowski i ja sZulyligmy w tym samym puaku, ale nie znam
(on) dobrze.
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5. Zosia vie, ie bardzo (one) lubi# i zrobipwszystko ela (ona).
6. "Czy dzieci pani both% w domu jltro?"

"Nie, (one) nie bpdzie

(na) takie nie bpdzie w domu, bo siostra wraca z Viarszawy
jedziemy po (one.) na stacjp kolejowq.

Part III
IThis Wrt is to be done if tape recorders are available to students.)

Record on tape questions (at least 15) to Translation English-Polish,
L.47.

LESSON 49

Vocabulary

OS, veo

.".

begat, m.
bagaiu, gen. s.

- luggage, baggage

cukierek, m.
cukierka, gen. se

- hard candy

dziwny, dziwna, dziwne

- strange, odd, queer

fryzjer, m.
fryzjerzy, nom. pl.

- barber

hotelowy, hotelowa, hotelowe

- hotel (as adj.)

klucz, m.
klucza, gen. s.

- key

korytarz, m.
korytarza, gen. s.

- corridor, passage

napiwek, m.
napiwku/napiwka, gen* a.

- tip

nic dzivmego

- no wonder

noga, f.

- foot, leg

numerawy, m.
numerowi, nom. pl.

- porter

pare, f.

- pair

12R

pod rpkg

- handy

policzocha, f..

- stocking

portier, m.
portierzy, nom. pl.

- desk clerk, door-keeper

Przeprosid, p. (przepraszad, i.

- to excuse oneself, to bag pardon,
to apologize

przeproszp
przeprosi

przepraszam
przeprasza)

przygotowad (sip), p. (Orzygotowywad /sip/9 i.
przygotujp (sip)
przygotowuit /sit/
przygotuje (sip)
przygotowuje /sip/

- to prepare (oneself), to make
ready

przyjetdtad, i. (przyjechad, p.
przyjetdtam
przyjadp
przyjetdta
przyjedzie)

- to come (by means of transport.)

rpcznik, m.
rpcznika, gen. s.

- towel

rpka, f.

- hand, arm

Me, nom. pl.
rqk, gen. pl.
skarpetka, f.

- sock

teczka, f.

briefcase, folder

walizka, f.

- suitcase

wieszak, 21.

- hanger

wieszaka, gen. s.
winda,

- elevator

NiSied, i. (no p.)
wiszp

- to be hanging

wjaj
dotyd, p. (wkZadadi x.
wZotp
wiaadam

'gay

to put in, to put on, to insert

wkkada)

rstppowad, i. (wstqpid, p.
wstopujp
wstqpip
wst9puje
wstqpi)

- to enter, to join

queldowad, p. (wymeldowywad, i.
wymeldujp
wymeldowujp
wymelduje
vymeldowuje)

- to check out
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zamknqd, p. (zamykad, i.
zamykam
zamknp
zamyka)
zamknie

- to lock, to shut, to close

zaniego, p. (zenosid, i.
zanoszp
zanioep
zanoai)
zaniesie

- to carry, to take (by hand)

sapakowad, p. (pakowad, i.
pakujp
zapakujp
.pakuje)
zapakuje

- to pack

LESSON SO
Grammar Perception Drill

NOMINATIVE PLURAL OF ADJECTIVES
MALE PERSONS

kuditYlia

Endings of
nominative
plural
qualifying
male persons

Endings of nominative
singular of adjectives
masculine form (and

-ny (except -ony)

-n

-my
-by
-sy

-mr.

-ony

-eni

-br
-sr

-dy
-ty
-ohy
-szy
-iy
-2y

other. parts of speech

declined like adjectives

exceptions=

i-63
-YJ

-ki
-gi

may
-dsy

-ry

-rsy

-417

-07

mos,

'posy

-ni
-pi

-ni
-pi

vosoly
ten

1.
Instructors

Ten student jest moony.
Jaki jest ten student'?

Suggested words$

moony

Gi studenoi sa mood.

no change

weseli
of
Studentss

Ton student jest
moony.
Ci studenei set

aacy sit ci studenciT

mooni.
spokojny
potrzebny
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zagraniczny
wolny
glodny
canny

nowy
woj skowy
szczipiliwy

gruby
aysy

zopczony

chudy
mlody
tonaty
bogaty

inty
zajyty
garbaty

thasty
gluchy

(deaf)

starszy
lepszy

duty
nieduty
szczuply
doskonaly

may
wysoki
wZoski
francuski
amerykatiski

szwajcarski
brzydki
start'

chory
dobry
ipiqcy (sleepy)
tajemniczy (mysterious)
ostatni
glcupi
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wesoly (exception)
2.

Require students to change the following sentences into plural:

Instructor:

Students:

Jaki jest ten student?
Czyj to jest lekarz?
Ktdry to jest ioZnierz?
To jest moj syn.
To jest nasz syn.
To jest wasz syn.
To jest pan Cichocki.
To jest pan Adamski.

Jacy set ci studenci?

To
To
To
To
To
To
To
To
To
To
To
To
To
To
To
To

To set chorzy ludsie.

jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest

chory caowiek.
lekarz domowy.
kolega biurowy.
spokojny pacjent.
wolny obywatel.
szczpoliwy
daleki krewny.
chudy jeniec.
stary profesor.
zmyczony tanierz.
drosi lokarz.
dobry zegarmistrz.
urzvdnik kolejowy.
ionaty mOczyzna.
doskonaay murarz.
wojskowy polski.

To jest student, kt6ry ma pienieldze.

Opiekuj9 si9 studentem, kt6ry ma dui%
rodzine.
BezmawiaZem ze studentem, kt6ry
przyjechaZ z Polski.
Dalem ksittiky studentowi, ktdry
umie czyta6 po poisku.
Znam studenta, kt6ry jest ionaty.
Mhwip o studencie, kt6ry m6wi po
poisku.

To set studenci, ktdrzy
majq pieniqdze.

- at
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LESSON 50
Dialog

(Name day party)

J.: Jan Nowicki
F.: Frank Brown (turysta amerykariski)
A.: Adam Grzybowski (szwagier Nowickiego)

J.: Jak sip pan u nas bawi?

Are you having a good time here?

Bardzo
F.: Dzipkujp, doskonale.
mile towarzystwo zebralo sip
na imieninach pariskiego syna.

Thank you, wonderful. A very
pleasant company gathered here for
your son's name day.

J.: Vipkszo66 gogei to sq szkolni
koledzy Tadzia. Sq to mlodzi
i weseli chlopcy.

The majority of the guests are
Tadzio's school colleagues. They
are young and gay boys.

F.: A kto jest ten wojskowy? Czy
mote pan mnie z nim zapoznad?

And who is this serviceman (soldier)?
Could you introduce me to him?

J.: Bardzo chptnie. Mej szwagier
Adam Grzybowski - pan Frank
Brown. Pan Brown doskonale
memi po polsku.

With pleasure. My brother in law,
Mr. Frank Brown.
Adam Grzybowski
Mr. Brown speaks excellent Polish.

F.: Milo mi pana poznad.

I'm happy to meet you, sir.

A.: Skid pan tak dobrze awl po
polsku? Czy pan jest Amerykaninem polskiego pochodzenia?

How come you speak Polish so well?
Are you an American of Polish
descent?

F.: Nie, ale uczykem sip jpzyka
polskiego w Wojskowej Szkole
Jpzykow.

No, but I studied Polish at the
Army Language School.

A.: To pan sluiyl w wojsku amery-

So you served in the American Army?

kariskim?

F.: Tak. Skoliczykem shifty zasadniczq., a teraz jestem w rezerWie.

I finished active service and
now I am in the reserve.

A.: Ja jestem zawodowym podoficerem,
a ci mlodzi ludzie to koledzy
Zbigniewa, ktorzy sq powolani na
dwiczenia rezerwy.

I am a regular army NCO, and these
young men are Zbigniewls colleagues,
who were called up for mandatory
reserve training.

Yes.
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F.: Czy wszyscy
i zdrowi mptczyini muszq, po shabie zasadniczej przechodzie do rezerwy?

Are all young and healthy men
transferred to the reserve after
active service?

A.: Talc, katdy m2ody mpiczyzna, kt6ry OdsluiyZ zasadniczq shaboit
wojskowq przechodzi do rezerwy.

Yes, every young man who completed
his active service is transfered to
the reserve.

F.: Jak augo trwajq dwiczenia dla

How long does the training of the
members of the reserve last?

rez erwist6w?

A.: Cwiczenia dla oficerdw trwajq
cztery miesiqce, a dla szeregowych dwa miesiqce. Ale pan nic
nie pije!

For officers the training lasts
four months and for enlisted men
two months. But you're not
drinking anything!

F.: To prawda. Nie wypiaem nawet
jeszcze na zdrowie solenizanta.

That's right. I didn't even drink
to. health of the name's day boy;

A.: Zaraz panu przynios, kieliezek

I'll get you a glass of vodka
right away.

wddki.
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LESSON 50
Grammar Analysis

NOMINATIVE PLURAL OF ADJECTIVES
QUALIFYING MALE PERSONS
The nominative plural ending of adjectives (and other parts of
male persons,
speech declined like adjectives) qualifying nouns denoting
depends on the ending of the nominative singular masculine form.

Part I

-

Change of the final vowel

from 1 to

i.

of the
(except -ony), -Loy, my, -by and
el The ending
nominative singular change to -nit -wit -mit -bi and -si
respectively.
Nominative plural
referring to male persons

Nominative singular
masculine form

wolni
utywani
nowoczeini
biurowi
grubi
lysi

warm
ulymasm

nowoczesy
biuraly
gruly
IXIY
e.g.:

To jest gruly student.
but:
To jest grub". dywan.

-

To sit grubi studenci.

(m. person)

-

To sq grubs dywany.

(m. object)

singular changes most of the
b/ The ending -lay of the nominative
czerwony - czerwoni).
(exception:
time to -eni
przydzieleni

przydzielony

-ay,
c/ The endings -sly, -y,
of the nominative singular change to -dd.,
-oi (-yi) and -li respectively.

m/odzi

m/os_ly.

boa

bogatz
tZusty.
g/uslay

-6j (-yj)
-eft -sit

tlusci
g/usi
pierwsi
najstarsi

(deaf)

pierwszy
naj starsay

dud

duiz
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and ly
-si,

-zi,

m6j

moi
czyi
szczupli

szczup.y

Part 11

-

Change of the final vowel from

The endings

-ki

-Ey and

to

fir.

k

and -El of the nominative singular change to
respectively.

wysoki
jaki
Adamski
Cichocki
drogi

d rugs
Part III -

i

wyso.y
jacy
Adamscs
Cichocay

dr4ly
drujy

No Chan: e of final vowel but chap: e of last consonant.

The ending -ry of the nominative singular changes to nay.

stay

starty
ktftsy

kt6D,

Fart IV -

No change.

Adjectives ending in ta,

-ni, cy and -ay in the nominative

singular (masc. form) retain the same endings in nominative plural
when modifying masculine person.

ostatni

&aili
ostatni

(sleepy)
tajemnilly (mysterious)

tajemniay

glutei
tipictly

WASY

e.g.:

gxuEi czlowiek
but:
glukt pies

aa

gkumat ludzie
gluzie psy

Part V
The nominative plural form qualifying male persons of the adjective
wesay is we_ men, of the pronoun ten is ci.

r

6

LESSON 50
Structural Drill
Part I
Instructor:

Jaki jest ten to/niers?

Suggested words:

ranny

Jacy sq ci toknierse?

Students:

Ten toZniers jest
ranny.
Ci toZnierse sq
ranni.

Jacy sq ci oficerowie?
Jacy sq ci studenci?
Jacy sq ci nauczyciele?
(choose appropriate
questions)
glodny
wolny
moony
przyj emny

potrzebny

now
zdrowy
gruby
lysy
zmpczony

mtody
chudy
bogaty
tonaty
zajpty
ttusty
gauchy
doskonaty
szczupay

ma/y
roily

dobry
chory
stary
wysoki
brzydki
glupi
dpitilcy

tajemniczy
ostatni
lepszy
starszy
wesoly

Kto to jest?

polski
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To jest polski to/niers.
To sq polscy tolnierse.

francuski
amerykariski

angielski
szwajcarski
wZoski
Part II

Require students to put the following sentences into plural:
spokojny student
wesoly marynarz

lepszy student
miody marynarz
aadny chZopiec
angielski folnierz

szczOliwy mpiczyzna
gruby kucharz
duty chaopiec
doskonaly strzelec
szwajearski zegarmistrs

lysy caowlek
francuski oficer
nowt' dow6dca

tajemniczy caowiek

bogaty kupiec
zawodowy oficer

to
to
to
to

jest
jest
jest
jest

amerykariski pilot

urztdnik kolejowy
starszy strzelec
m6j syn
zagraniczny profesor

jeniec jest zwzony
miody tanierz jest gaodny
m63 kolega jest canny
brat Zosi jest roily

m6j brat jest ionaty
jeniec jest bardzo chudy
nauczyciel jest teraz zajoty
to jest chory caowiek
to jest gaupi czlowiek
to jest daleki krewny Janka
to jest portier hotelowy
to jest zdrowy, miody rezerwista
to jest drogi lekarz
to jest dobry murarz
to jest urz9dnik palistwowy
to jest oficer kwaterunkowy
Part III

Require the students to change the following sentences as shown balms
Oni set dobrymi lekarzami.

Oni
Oni
Oni
Oni
Oni

set
set
set
elk
set

-

To set dobrzy lekarze.

urzpdnikami paristwowymi.
ionatymi moiczyznami.
dalekimi krewnymi Jadzi.
moimilkolegami.
doskonaZymi pilotami.
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Oni sq mlodymi iolnierzami.
Oni sq nowymi sprzedawcami.
Oni sq szkolnymi kolegami Andrzeja.
Oni sq bardzo dziwnymi ludimi.
Oni sq amerykariskimi toanierzami.
Oni sq starszymi strzelcami.
Oni sq zawodowymi podoficerami.
Janek i Waadek sq milymi chlopcami.
Kowalski i Cichocki sq lekarzami.

LESSON 50
Translation
English - Polish

During the last lessons we have read quite a lot about the
Nowicki family.

We were with them at the seaside where young Tadeusz

caught cold because he did not listen to (his) mother.
their older son, and their daughter Zosia.
name day party.

at Tadzio's
the Nowickis.
saw.

We met Zygmunt,

Today we all had a good time

However, we still don't know much about

John and Mary Nowicki live in a small apartment in War-

John is 45 years old, he works in a factory.

Mary i3 40, she

works in a cooperative and in addition she cooks for (her) husband and
We have met the Nowickis children:

children.
deusz.

Later we will meet Zbigniew.

married and has a small daughter.
near Warsaw.
o

Zygmunt, Zosia and Ta-

Zbigniew is 22 years old, he is

Zbigniew is a bookkeeper.

He lives

Zygmunt is 21 years old, he is now in the army but when

he finishes (his) military service he wants to be a doctor.

Zosia

finished school and is working in a department store, she is pretty
and likes to have a good time.

Tadzio is only 15, he goes to school

but he does not like to study.

He wants to be a sailor and join the

al

navy.

Mrs. Nowicki's brother, Adam Grzybowskiois a regular army NCO.

He is not married and he drinks too much.
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Translation
Polish - English
Dzi6 w maZym mieszkaniu pa6stwa Nowickich jest duio go6ci, bo dzi6
imieniny Tadzia.

set

Nowiccy nie sq bogaci, ale sq bardzo mili i wszyscy sip

zawsze dobrze u nich bawiq.

Maria Nowicka doskonale gotuje.

Dzi6 ugotowa-

Za bardzo smacznq kolacjp, a Jan Nowicki dostaa kilka butelek w6dki i piwa

od znajomego, kt6ry ma restauracjp.

Na imieniny Tadzia przyjechaZ brat

larii, Adam Grzybowski, kt6rego Nowiccy widzieli ostatni raz rok temu.
Przyszedl takie Frank Brown, mlody Amerykanin, z kt6rym Nowiccy zwiedzali
Gdynip podczas wakacji.

On rozmawia augo z Marysiq Kowalskq.

Pani

Nowicka zaprosila Marysip, bo wiedziaZa, ie Frank sip niq interesuje.

Zosi sip to nie podobslo, wipc powiedziaZa ojcu, ie Frank chce pozna6 Adam
Grzybowskicgo. Zosia wiedziab., ie kiedy Adam zacznie m6wi6 to bpdzie

Armaao kilka godzin.
i o pieniqdzach.

Grzybowski lubi mowid dui° o wojsku, o kobietach

Inne rzeczy nie interesujq go.

gom szkolnym zdjpcia z wakacji.

Tadzio pokazuje kole-

Zosia rozmawia z m/odymi wojskowymi.

Paristwo Nowiccy zajmujq sip starszymi go66mi.

Jest jut p6ino, ale nikt
at

nie chce 166 do domu.

Jutro jest niedziela, wipc zabaws bpdzie prawdopo-

dobnie trwela do rana.

Questions
1. Kto jest dzi6 u Nowickich?

(many guests)

2. Dlaczego jest dzi6 duo go6ci u Nowickich?
3. Jacy sq Nowiccy?

(Tadziots name day)

(pleasant)

4. U kogo wszyscy sip dobrze bawiq?
5. Jak gotuje Maria Nowicka?

(Nowiccy)

(erccellently)

6. Od ktOrego znajomego Nowicki dostal kilka butelek. w6dki i piwa?
(acquaintance who has restaurant)
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7. Kogo Nowiccy widzieli ostatni raz rok temu?

8. Czyim brat= by

Grzybowski?

(Adam Grzybowski)

(Nowicka)

9. Z kim Nowiccy zwiedzali Gdynip podczas wakacji?
10. Kim interesowa/ sip Frank Brawn?
11. Co nie podobalo sip Zosi?

(Marysia Kowalska)

(that Frank was interested in Marysia)
(army, women, money)

12. Co interesowalo Grzybowskiego?

13. Komu Tadzio pokazuje zdjpcia z wakacji?
14. Z kim rozmawia Zosia?

(mlody Amerykanin)

(koledzy szkolni)

(mlodzi wojskowi)

15. Jakimi go66mi zajmuja sip panstwo Nowiccy?
16, Doketd nikt nie chce 366?

(starsi)

(dom)

4 CI

17. Jak dlugo bpdzie trwa/a zabawa?

(rano)

LESSON 50
Oral - Aural Drill

Part;

1. Kim jest p. Brown? (turysta amerykariski, marynarz, lekarz, zagraniczny
gosie)

2. Gdzie p. Brown bawl./ sip?

(imieniny, Jan Nowicki)

(Nowicki's son, je)

3. Czyje to by/y imieniny?

4. Kto zebra/ sip na imieninach?

(nice company, students, sailors)

5. Jakie towarzystwo zebralo sip na imieninach?

(przyjemny, dziwny

wesay, lepszy
6. Kim byla wipkszo6C go6ci?

(szkolni koledzy, przyjaciele, bracia

(m/ody, weso/y, wysoki, gruby, eodny)

7. Jacy to set ch/opcy?

8. Kto byl szwagrem Nowickiego?

(Grzybawski)

9. 0 co poprosiZ p. Brown Nowickiego?
10. Co zrobil p. Nowicki?
11. Co p. Brown umie?

(zapozna6 ze szwagrem)

(zapozna6 p. Browna ze szwagrem)

(speak Polish, speak Enctlish, repair cars)
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(very well, not so well, badly)

13. Jak p. Brown mhwi po polsku?

14. Skqd p. Brown zna jtilzyk polski?(nauczy6 sig w Wojskowej Szkole Jtay'taw, learned at home, learned from friends)

15. Czego p. Brown uczyl si@ w Wojskowej Szkole Jpzykow? (Polish
language, to shoot, to drive a car)
16. W jakim wojsku shaty/ p. Brown?

17. Jakq sub skoriczya p. Brown?

(amerykariskie, polskie)

(zasadnicza)

(zawodowy podoficer, sprzedawca, buchalter,
pilot)
19. Kto to sq ci mlodzi ludzie? (koledzy Zbyszka, starszy, strzelec,
polski marynarz, urzgdnik paristwowy).

18. Czym jest Grzybowski?

20. Na co sq powaani ci mlodzi ludzie?

(dwiczenia rezerwy, slutba zasadnicza)

21. Na jakie dwiczenia sq, oni powo/ani?

( rezerwy)

22. Kto przechodzi do rezerwy?

(mlody i zdrowy mpiczyzna)

23. Kiedy mlodzi ructezyini przechodzq do rezerwy?

(sZugba zasadnicza)

24. Dia kogo dwiczenia rezerwy trwajq cztery miesiqce? (oficer, podoficer, sieriant)
(2 months, half a year,
25. Jak augo trwajq 6wiczenia dia szeregowych?
1 year, 3 years, 5 years)

26. Kto nic nie pije?

27. Czyjego

(Mr. Brown, ja, my, oni)

zdrowia nie wypil p. Brown?

(solenizant, ja, ona, my, one)

(glass of vodka, glass of milk, tea,
beer)
29. Komu Grzybowski przyniesie kieliszek w6dki? (Mr. Brown, ja, ona,
my, oni, one)

28. Co Grzybowski zaraz przyniesie?

Part II
1. Kiedy pan by

na imieninach kolegi?

(kwiecieri, wrzesieri, latop wczoraj,

year ago)
2. Czy pan lubi sig bawid?
3. Z kim pan lubi sig bawid?

(dziewczyna, przyjaciel, koledzy)

4. Czy pan lubi towarzystwo?

(tak, nie)

5. Jakie towarzystwo pan lubi?

(merry, good, small, big)

6. Czy pan ma to duio szkolnych kolegow?
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(a lot)

K_

7. Jacy sq pana koledzy szkolni?

(young, old, tall, short)

8. Czy pan ma kolegow biurowych?

(tak, nie)

9. Czy pan ma duo znajomych wojskowych?

(tak, nie)

10. Kto to jest szwagier?
11* Jaki jest pariski szwagier?

(fat, short, good)

(przyjemny, mi/y, wesay,
zdrowy, glupi)

12. Jakich ludzi pan poznal w Monterey?

13. Czy wszyscy m/odzi Amerykanie muszet sauty6 w wojsku?

14. Jak dlugo trwa sluiba zasadnicza w wojsku amerykariskim?
15. Jak czysto rezerwi6ci amerykariscy chodzet na 6wiczenia?

16. Co pan lubi pie?
17. Kto nauczyl pana plywa6?
18. Co obieca/ pan da6 ionie na urodziny?

(torebka, poriczochy, walizka,
bielizna)

19. Jak czysto chodzi pan do fryzjera?
20. Ile par skarpetek pan ma?
21. Jakiego koloru skarpetki pan lubi?

(red, green, blue, yellow, white,
black)

22. Ile pok/ad6w ma kratownik?

LESSON 50
Homework
Part I
Translate into Polish:

1. John can't show you (informal) the photographs, because Mary gave
them to me and not to him.

2. "I think about you (informal) day and night, because I love only
you"

said Hedvig to Andrew, and he believed her.

3. Stefan told her that he will see her at school.
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4. We promised them to buy tickets for them.
5. What did you tell him about me?
6. I believe you (2nd pers. p1., informal) because I know you well,
but I don't believe that new girl.

7. I helped you (informal) yesterday, now you must help me.

8. Zygmunt loaned her this bicycle for two dayvonly.
9. Mr. Bednarski is rich and very kind (good), thanks to him Basle
finished school.

Part II
This part is not to be done if tape recorders are available to students)

Write the words in parentheses in the correct Polish form.
1. Zygmunt powiedziaZ (3a), ie on da (wy) zdjpcia z manewrow.
2. Dow6dca kompanii kazal (oni) zajet6 stanowiska wyjesciowe do natarcia.

3. Czy chcesz (ja) pom6c?
4. Paristwo Nowiccy bardzo (ty)-lubiEt.

Duio mi/ych rzeczy sZyszaZem

o (ty) od (on) i od (ona).
5. StaZem przy (on) w okopie podczas cake] bitwy.

6. Sieriant Woiniak przyszea do porucznika i zameldawaa (on), le
dwiczenia zaczolay sir.

7. Czy (wy) podobajg sig nowe mundury amerykariskie?

8. Kto (on) dal klucz do pokoju?

Part III
This part is to be done if tape recorders are. available to students)

Record on tape at least two questions to statements No.1, 2, 3, 496,
8 and 9 of Part I of this Homework.
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LESSON 50
Vocabulary
Amerykanin, m.
Amerykanie, nom. pl.

- American

doskonale

. wonderfully, fine (as adv.),
excellently, perfectly

gluchy, glucha, gluche

. deaf

imieniny (pl. only)

- name day

kieliszek, m.
kieliszka, gen. s.

- glass (liquor, liqueur or wine)

mil()

. pleasantly, agreeably, nicely

mily, mila, mile

- pleasant, agreeable, nice

najstarszy, najstarsza,
najstarsze

- the eldest

odsluty6, p. (odslugiwaC, is
odslui@
odslugujp
odslu2y
odsluguje)

- to complete service

pochodzenie, n.

- descent, derivation

powolany, powa/ana, powokane

- called, summoned

pozna6, p.
poznam
pozna

. to meet, to recognize

(poznawa6, i.
poznaj
poznaje)

przechodzi6, i. (przej66, p.
przechodzv
przejdv
przechodzi
przejdzie)

- to be transferred, to pass, to
cross (on foot), to go through

rezerwa, f.

- reserve

rezerwista, m.
rezerwigoi, nom. pl.

- reservist

sk4d (idiom)

- how come

solenizant, m.
solenizanci, nom. pl.

- person celebrating his name day
or birthday

szeregowy, m.
szeregowi, nom. pl.

- enlisted man

elpietcy, Apielca, eipiEtce

- sleepy
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tajemniczy, tajemnicza, tajemnicze

-.mysterious

towarzystwo, n.

- company, crowd, society,

turysta, m.
turyddi, nom. p1.

- tourist

wesoay, wesaa, wesoae

- gay, merry, cheerful

wipkszod6, f.

- majority

w6dka, f.

- vodka

zasadniczy, zasadnicza, zasadnicze

- fundamental, cardinal,

zawodowy, zawodowa, zawodowe

.4 professional

zdrowie, nib

. health

zdrowy, zdrowa, zdrowe

- healthy

zebrad (sir), p. (zbiera6
i.
zbiorp (sit)
zbieramtir
zbierze (sir)
zbiera sit )

- to gather, (to meet together)
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association

basic

LESSON 51

Grammar Perception Drill

IMPERATIVE MOOD

Verbs, the ending of which in the present tense 0 future perfective

1.

is:

-em
-e

-am

1st pers. s. -p

3rd pers. s. ig

-a

-e

form the 2nd pers. (key form) of the imperative mood in the following
manner:
2nd pers. s. -ro
-ucz

3rd pers. 12.

rob
ucz sig

mieszka4[f mieszkaj
= 21.1
jedgal

sip

pisz

IIEE

iLeseirtre:

exceptions:
- zisz
- nisz
- cisz

- sisz

e.g.:

wrolciszi
prolsis.4
chodlzisii

-A
-6
-s

1/ verb -dad and all
derivatives of it,

3rd pers. pl. d
sprzed

- wr66
- oroe
- chodi

4

Ati
sprzedaj

J
j

2/ verb -rated

3rd pers. pl.

majg

- miej

if 2 or more consonants in the
stem ending then * ij:

2.

zaluas7R

= zacznii

wyel 3

=

wysli

Change the following sentences into the imperative mood:
Instructor:

a/ Siedzp na kanapie.

let Student:

Siedass pa kanapie.

Chodzp do szkay.
Bavip sip z siostra.
Poproszp o wodp.
Nie palp papieros6w.
Placp za bilet.
Kupip nowe ubranie.

Mop rachunek.
Nie bojp sip psa.
Mivip pravdp.
Poradzp studentowi.
Viprovadzp sip do tego
mieszkania.

Prowadzp samochdd
3,45

2nd Student:

Siedi na kanapie

Zgloszp sip do wojska.
trr6cp do domu.

Wstqpip do koeciola.
Ogolp sip.
Zmienip ubranie.
Gaszp'gwiat/o.
Polecp do San Francisco.
Skrpcp w prawo.
Zamowip bilety do kina.
b/ Uczp sip jpzyka polskiego.
Zobaczp nowy kosici6Z.
Cieszp sip z tego.
Waip sip czpsto.

Uozysz sip

Ucz sip jpzyka poiskiogo.

Shag w wojsku.
Policzp pieniqdze.
Spieszp sip do domu.
Skoriczp czyta6.

c/ Pijp herbatp.
Pijssz herbatp.
Sprzedajp samoch6d.
Idp do domu.
Pracujp w skiepie.
Zapiszp jej adres.
Zalujp, to nie mogp 166 do kina.
Gotujp obiad.
Piszp na maszynie.
Zatelefonujp do matki.
Biorp lekarstwo.
Jade na stacjp.
P6jdp do domu.
Zawsze kupujp tp gazetp.
Piekp chleb.
Przyjadp do domu.
Ubiorp dziecko.
Opiekujp sip dzieckiem.
Zostanp w domu.

Strzelam z karabinu. Strzslajg z karabinu.
Czytam ksiqtkp.
Gram w pints.
Mieszkam w hotelu.
Przeczytam tp ksiqtkp.
Chowam kury.
Wracam do domu.
Pomagam bratu.
Szukam brata.

nucham
Zaczekam na doktora.
Pytam sip o brata.
Czekam na matkp.
Zapytam sip o ojoa.
Wyjsidiam na wied.
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Pij herbatp.

Strzelaj z karabinu.

Pamiptam o tym.
Przepraszam za to.
Spodziewam sip listu.
Wysladam tu.
Rozmawiam z profesorem.
Odpoczywam po pracy.
Stawiam pytanla.
Wydam te pieniqdze.
Spotkam sip z
Zaczynam czyta6.1

Zatrzymam samoch6d.
Przejeidiam przez most.
Poszukam tego studenta.
Ubieram sip.
Rozbleram sip.
Przyglqdam sip tym towarom.
Plywam w morzu.
Przyznam sig.
Poznam jq'jutro.
e/

Zjedzq obiad.
Zjem obiad.
Jem 6niadanie.
Dowiem siptkiedy odchodzi pocietg.

ZJedz obiad.

f/

Zaimp te miejsca. (after 2 consonants add 711)
Wynajmp to mieszkanie.
Zacznp pisa6 list.
Krzyknp.
Zamknp walizkp.
Zerwp to jablko.

Zainalj to miejsomp
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LESSON 51
Dialog

(Dishwashing)

M.: Maria Nowieka
T.: Tadzio Nowicki

aw

M.: Co za nieporzeldek!

What a mess! (disorder)

T.: Jak zwykle po gogeiach. Ale
zabawa by/a doskona/a. Jeszcze
raz bardzo mamusi dzipkuje za
prezenty.

As usual after guests. But the
party was perfect. Once again thank
you very much,mummy,for the presents.

M.: Nog przestari jui ca/owa6, lepiej
pomoi ml wszystko umy6.

Hey, stop kissing, better help me to
wash up everything.

T.: Zaraz przyniosp talerze i fili-

I'll bring the plates and cups
right away.

ianki.

M.: Tylko uwaiaj i nie zbij czegori.
widelce wrzu6 do
zlewu.

Just be careful and don't break anything. Throw the knives, spoons
and forks in the sink.

T.: Czy mamusia chce dzi6 jeszcze
posprzqta6 pok6j?

Do you want to tidy the room today
still?

M.: Nie9 Zosia obieca/a to zrobi6.
Daj jej tylko 6cierkp do kurzu.

No, Zosia promised to do that.
give her the duster.

T.: Dobrze, a potem zacznp my6 naczynia.

All right, afterwards I'll start to
wash the dishes.

M.: Ja bpdp my69 a ty wycieraj.

I'll wash and you dry (wipe).

T.: Ale to brudne garnki to ja potem umyjp.

But I'll wash those dirty pots
later.

Just

M.: Czy ojciec poszedl do Kowalskich? Did father go to the Kowalskis?
T.: Tak, noszedl do nich poslucha6
radia, ale powiedzia/, ie zaraz

Yes, he went to them to listen to
the radio but he said he'll come back
right now (immediately)

M.: Te czyste serwetki pol62 do sza-

Put those clean napkins in the closets

fy.

T.: Dobrze. Brudne wrzueilem jut do
kubla na odpadki.
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I threw the dirty ones into the
garbage can already.
O.K.

Well, we finally fin:.shed cleaning
up. Thanks a lot for your help.

Nareszcie jui skoliczyligmy
sprzElta6.
DziQkuj ci bardzo
za pomoc.

T.: Czy:wuj Adam btdzie u nas spa/?

Will uncle Adam sleep at our place?

M.: Tak, zapomniaZam przygotorad
Utko dia niego.

Yes, I forgot to prepare the bed
for him.

T.: Zaraz przyniosp przedoieradla
i koce. Czy wuj Adam ma klutz
do mieszkania?

I'll bring the sheets and blankets
right away. Does uncle Adam have
the key to the apartment?

M.: Tak, daZam mu klutz, bo on zwyk-

Yes, I gave him the key, because
he usually gets (comes) home late.

le p6ino errata do domu.

T.: Robi tet duio haZasu, szczeg61nie jak sit) za duo napijel

He also makes a lot of noise, es.
pecially when he's had too much to
drink!
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LESSON 51
Grammar Analysis

THE IMPERATIVE MOOD

1.

The imperative mood of verbs is used to express commands, orders,
requests and pleas in direct speech. (in English for example:
Come here! Tell me!)
The imperative mood has two forms: the present formed from the
imperfective aspect of the verb and the future formed from the
perfective aspect.

The key form of the imperative is the 2nd person singular.

a/

The key form of the imperative of the verbs of the -t, -i;
-e
conjugations is formed by dropping the final
-p, -y;
three letters of the 2nd person singular of the present tense
or the perfective future.

perfective (present)
robip
robisz

Perfective (future)
zrobic
zrobisz

rob! (2nd pers.
informal)

zr6b! (2nd pers.
informal)

ZrOb to jutro - Do it tomorrow.

116b to teraz - Do it now.

Note that if the verb ends in
changes into -6j.

-oisz (2nd pers. singular), it

Imperfective (present)
stojt)

stoisz

st6j! (2nd pers.
informal)
- stand! halt!

Note that if the stem of the verb ends in two consonants (except
expalatal) then -ij or -yj might be added.
zaczn9
zaczniesz

,

zacznij pisa6 - start to write

but:

myaled
my6lisz
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b/

The key form of the imperative of the verbs of the -am, -a and
-em,
-e conjugations is formed by dropping the final vowel of the
3rd person plural of the present tense or the perfective future.
Perfective (future)

Imperfective (present)

1 pers. s. szukam
3 pers. s. szuka
3 pers.pl. szukajq

poszukam
poszuka
poszukajq - poszukaj!

szukaj!

dowiem sip
dowie sip
dowiedzq sip - dowiedz sip!

Szukaj go teraz.- Look for him
now.

Poszukaj go jutro.- Look for
him tomorrow.

Dowiedz sip o tym. Inquire about it.

The key form of the imperative of the verb dad, dawad
and their derivatives im:

Perfective (future)

Imperfective (present)

dity111

but: damp
Dawaj mu teraz jego. - Give him
to eat now.

Daj mu jeed jutro. - Give him
to eat tomorrow.

In case when the 2nd pers. s. ending is -zisz, -nisz, -cisz, or
sisz then the final consonant of the imperative mood form gets a
slash,
chodzg
chodzisz - chodi!

noszt
nosisz - noel

zadzwonip
zadzwonisz - zadzworil

weep
wrdcisz - wrddl

Chodi tu. -

Come here.
Give me a ring.
Zadzivori do mnie

Vrdd do dome. -

Return tome.

An order or a request can also be expressed in Polish in one of the
following manners:
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.10.

a/ Proszp # infinitive of the respective verb,
e.g.:

Proszp nie Dali6!
Prosze siada6!

b/

- No smoking please.
- Sit down please.

The infinitive alone (more often in negative statements),
e.g.:

Nie pali6!
Nie przeszkadza6!
WysiadaC!

- No smoking.
- Do not disturb.
- Get off.

This form expresses a very strong order.

c/

Future tense form (perfective or imperfective),
e.g.:

Wszyscy oficerowie zamelduja - All officers will report
to Colonel Ademski.
jutro u puIkownika Adamssi
skiego.
Wszyscy b9dEt musieli teraz
iA6 do koszar.

3.

- Everybody must
barracks.

go now to the

In negative imperative sentences the imperfective
verb is generally used,
e.g.:

(p. aspect)
Wei to!
Nie bierz tego! (i. aspect)

- Take it!
- Don't take it!

Zjedz to! (p. aspect)
Nie jedz tego! (i. aspect)

- Eat it!
- Don't eat it!
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tomorrow

aspect of the

LESSON 51

Structural Drill
Part I

- Require students to put the following expressions into imperative
mood 2nd person singular.
Students:

Instructor:

Dziokuj se present.

aDzigkowa6 za present.
Przechodzi6 przez ulicp.
iGotowa6 obiad.
Pisa6 list.

Chodzi6 do szkay.
Uczy6 sig jgzyka polskiego.
Stad w pokoju.
Strzela6 na wojnie.
Czyta6 ksitiltkg.

Gra6 w
Bawid sig w domu.
Mieszka6 u rodzicdw.
Napi6 sip mleka.
Przeczyta6 ksigtkp.
Prosi6 o rachunek.
rachunki.
Sprzedawa6 domy.

Jei6 obiad.
Kupi6 samoch6d.
'Ié6 do domu.

Wraca6 do szkay.
'Eoracowa6 u ojca.
Pomaga6 bratu.
Zapisa6 adres.

77066 do klasy.
Oieszy6 sip z urlopu.
qaci6 za obiad.

Gotowa6 zupg..
Przyjel6 tego pacjenta.
Zaczeka6 na
Zatelefonowa6 do matki.
°Vaiy6 towary.
4M6wi6 po polsku.
Poradzi6 sip doktora.
*Brad ksiettki.

Vprovadzi6 sip do tego mieszkania.
Wynaj46 mieszkanie.
°Jechad do miasta.
P6ja6 do miasta.
Zapyta6 nauczyciela.
Odwiedzi6 ojca.
"Ryjeidta6 na urlop.

*nee chleb.
Przynie66 gazetp.
Przyjechad jutro.
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Zgiosid- si 9 -toWstqpid do wojska.
Pamiptad o tym.
Nosid to ubranie.
'My6le6 o matce.
Wrocid do domu.
Wysiadad z pociqgu.
Zatrzymad sip na ulicy.

'Leta w
Odwiedzid rodzic6w.
Dowiedzied sip o to.
tamowie bilet.
°Znaczyd drzewa.
Rozmawia6 z bratem i siostrq.
*Odpoczywa6 po pracy.
'Stawia6 pytania.
Wydad pieniqdze.
Prowadzid samochod.
Nauczy6 sip Lekcji.
Skoliczy6 pracp.

Wplacid pieni4dze.
°Sp/acad raty za dom.
Pdjsd do'szkoty.
Zostawid zeszyty.
Spotkad go w szkole.
Zapomnied o wszystkim.
Zdqtyd na pociqg.
'Wadowad, ie wszystko jest w porzqdku.
Odjechad do miasta.
Podpisad pokwitowanie.
Policzyd pieniqdze.
Przywieid towary.
Sprawdzid rachunki.
Ubrad sip.
Zameldowa6 tego lanierza u kapitana.
Zgadzad sip zawsze z nim.
Pokazaa obras.

PrzyjiL Jutro.

7.atromad-samnah6d.

Paw, rt II -

Require students to put sentences with asterisks into the
negative imperative mood.

Instructors

Studentes

Dziqkowad za present.

Nie dzipkuj za present.

Part III
Require students to put the following sentences into the
future (perfective aspect).
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Instructor:

Students:

Czekaj na Janka teraz.

Zaczekaj na Janka
jutro.

Idi na obiad do restauracji teraz.
Wracaj do szkoly teraz.
Licz rpczniki teraz.
Pokazuj mu konie teraz.
Czytaj matce list teraz.
Gotuj dzieciom obiad teraz.
Graj wpi/kp teraz.
Piecz chieb teraz.
Pomagaj matce sprzqta6 teraz.
Przyjeidiaj zaraz.
Pisz pracp domowq teraz.
Pla6 za obiad teraz.
My61 o rodzinie teraz.
Koricz ten list teraz.
Ucz sip lekcji teraz.
Jedz kanapki teraz.
Pakuj ubrania teraz.
Patrz na statki teraz.

Decyduj sip teraz, czy chcesz jechad.
Fotografuj go teraz.
Zajmuj miejsca w pociqgu teraz.
Dzwori do W/adka teraz.
Opowiadaj o wycieczce teraz.

Repeluj samochOd teraz.
mas/o teraz.
KEtp sip teraz.

Myj wlosy teraz.
Gas ewiatlo przed domem teraz.
Jedi do miasta teraz.
Sprzqtaj mieszkanie teraz.
Przygotowuj aniadanie dia Bolka teraz.

Part III

- Require students to put the following sentences into the
(imperfective aspect).
present
Instructor:

Students:

Przeczytaj ksiqtkp jutro.
Ugotuj ojcu kolacjp jutro.
Napij SiQ soku po obiedzie.
Zagraj w pi/kp jutro.
POdi do doktora jutro.
Upiecz ciastka jutro.
Pomoi bratu jutro.
Napisz list jutro.
Zap/ad krawcowi jutro.
Zaczekaj na Zosig jutro.

Czytaj ksiqtkp teraz.
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Przyjedi do nas jutro.
Pomy61 o mnie jutro.
Wr66 do domu jutro.
Wydaj to pieniqdze jutro.
Naucz sip dialogu jutro.
Skoricz tg pracp jutro.
Policz skarpetki Tadzia jutro.
Ubierz sig po 6niadaniu.
Pokai mu zdjgcia jutro.

LESSON 51
Translation
English - Polish

Tadzio Novicki was tired but happy.

(His) parents had invited

many guests to (for) his name day party and had given him many presents.
Mr. Brown also came to the party and Tadzio received from him an American
camera.

Zygmunt, Tadzio's older brother, had come with (his). good

friends from (his) regiment.

Tadzio had heard a lot about them from

Zygmunt and he was very pleased to meet them.
a book about the Polish Navy.

He received from them

Everybody had a good time at the Nawickis

Mrs. Nowicka had prepared an excellent supper.

Zosia had helped her

and Mrs. Kowalska had baked very good cakes for her.

Unfortunately,

Mrs. Nowicka's brother, Adam Grzybowski drank too much and broke sever-,
al glasses.

The Nowickis always have trouble with Adam.

gave him an aspirin
for a while.

Mr. Novicki

took him to another room and told him to lie down

The guests stayed until eleven.

Tadsio was helping

(his) mother to wash the dishes and he was talking with her and with Zosia about the party.

Translation
Polish - English
Kiedy Zosia przyjeidia/a do pracy byla jeszcze ciemna floc, bo w Pol-
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Zosia nie lubila wstawa6 vezeinie, ale

see,. w zimie noce sq bardzo dlugiee

musiala byd w domu towarowym, w ktorym pracowala przed 6smq, a mieszkela
Musiala jechad pal godziny autobusem,

dosy6 daleko od miejsca pracy.

a do autobusu musiala 166 kilka minut.

Zwykle na rogu ulicy spotykala

Wladka Kowalskiego i Michael Woiniaka.

Zosia bardzo ich lubila, bo byli

to mlodzi i weseli chkopcy, ktorzy zawsze m6wili jej mile rzeczy.
i Zosia pracowali w tym samym domu towarowym.

Oni

laadek i Michal nie byli

bogaci, ale czgsto kupowali jej ciastka na drugie eniadanie i brali jq
wieczorem do kina.
ludzi.

Zosia lubila pracy w skiepie, bo poznawala tam duio

Rdzni klienci przyglqdali sit zegarkom i aparatom fotograficznym,

ktore ona sprzedawaka.
pytania.

Zosia pokazywala tin r6ine towary i odpowiadala na

Klienci witcej rozmawiali nil kupowali, bo zegarki i aparaty sq

drogie w Polsce.

Po pracy Zosia sz/a do sklepu spotywczego; tam bylo

zawsze duio ludzi, a malo towarow.

Ona czgsto musiala dlugo czeka6 i

°mist() rzeczy,ktOrych chciala nie bylo.

czeni i nieprzyjemni.

Sprzedawcy wieczorem byli zmg-

Lampy palily sit jut na ulicach, kiedy Zosia wra-

cala do domu.

Questions

1. Jakie sq noce w Palace w zimie?
2. Czego nie lubila Zosia?
3. Gdzie pracowala Zosia?

(very long)

(to get up early)

(dom towarowy)

4. 0 kt6rej godzinie Zosia musiala by6 w domu towarawym?
5. Czym jechala Zosia do pracy?

(before 8 a.m.)

(autobus)

6. Jak dlugo ona jechala do pracy?
7. Kogo ona spotykala na rogu ulicy?

(half an hour)

(Wladek Kowalski, Michal Wozniak)

8. Jacy to byli chlopcy?

(mlody, wesoky)

9. Czy oni byli bogaci?

(no)
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(Zosia)

146 Komu Qui kupowall ciastkal
11. Kogo oni brali do kina?

(Zosia)

12. Dlaczego Zosia lubila pracp w skiepie?

(meet many people)

(zegarek, aparat fotograficzny)

13. Czemu przyglqdali sip klienci?

14. Jacy klienci przyglqdali sip zegarkom i aparatom fotograficznym?.
(various)
(zegarek, aparat fotograficzny)
15. Co jest drogie w Pasco?

16. Dokqd sae, Zosia po pracy?
17. Czego byZo tam malo?

(sklep spoiywczy)

(towarl

(impczony, nieprzyjemny)

18. Jacy byli sprzedawcy wieczorem?

LESSON 51
Oral - Aural Drill
Part I,

1. Co jest w tym domu?
2. Dlaczego jest nieporzeldek?

(pieta)
(usually after guests)

3. Kiedy w domu jest nieporzqdek?
4. Jaka byla zabawa?

(perfect)

5. Za co Tadzio dzipkuje mates?

(prezent, ksiqika, aspiryna, waliska)

6. Czy Tadzio dzipkowak jui matce przedtem?

7. Ktdry ras

(tak)

Tadao dziOuje matce za prezenty?

8. Co matka kazala Tadziowi przestad robid?

(to kiss)

9. Dlaczego matka kazala Tadziowi przestad calowad?

10. Co matka kazaZa Tadziowi robid?

(to help)

(help washing dishes)

11. Kto kaza/ Tadziowi panda wszystko myd?

12. Co Tadao zaraz przyniesie?

(once more)

(matka, siostra. brat, kolege)

(plates, cups, socks, keys, briefcase,
towels)

13. Kiedy Tadzio przyniesie talerze i filiianki? (at once, in 1/2 hour,
in 15 minutes, in 2 minutes)
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4

14. Kto musi uwaiad, ieby nie zbid talerzy i fillianek?
15. Na co ma uwata6 Tadzio?

( Tadzio)

(zbid)

16. Czego nie ma zbid Tadzio?

(anything)

17. Do czego Tadzio ma wrzucid note, lyiki i widelce?
18. Co Tadzio ma wrzuci6 do zlewu?

(sink)

(not, lyika, widelec)

19. Co Tadzio ma zrobi6 z noiami, lyikami i wideicami?

20. 0 co Tadzio zapyial matke

(throw into sink)

(tidying the room)

21. Co Zosia obiecaZa zrobid?

(to tidy a room, to wash the dishes)

22. Czego mamusia dziti nie bydzie rolt.6?

(to tidy a room)

23. Dlaczego mamusia nie bydzie spnilla6 pokoju?

(Zosia will do it)

24. Co matka kaza/a Tadziowi dad Zosi?

(a dust rag, a book, a handbag)

25. Gdzie Zosia bydzie wyciera6 kurze?

(pok6j, kuchnia, korytarz)

26. Co Tadzio chce potem robid?

(to wash the dishes)

27. W czym Tadzio chce myd naczynia?

28. Kto jeszcze chce myd naczynia?
29. Co wipe bydzie robid Tadzio?

(sink)
(matka)

(wipe)

(naczynia, garnek

30. Co bydzie myd matka, a co Tadzio?

(dirty, black)

31. Jakie garnki bydzie myd Tadzio?

32. Do kogo poszen ojciec?

(Kowalski, Nowicki, Dziarski)

33. Po co ojciec poszed/ do Kowaiskich?

34. Kiedy ojciec woof?

s. and p1.)

(to listen to radio, to listen
to Mrs. Kowalski)

(right now, in an hour)

(clean paper napkins)

35. Co ma po/oly6 Tadzio do szafy?

36. Jakie serwetki ma po/oiy6 Tadzio do szafy?

37. Co wrzucil 'Maio do kubla z odpadkami?

(clean ones)

(dirty paper napkins)

38. Do czego (gdzie) wrzuci/ Tadzio brudne serwetki?

(garbage can)

.

39. Za co dzipkoma/a matka Tadziowi?

(for help)

40. Kiedy matka podziykoweaa synowi?

(when they had finished washing)
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41. 0 co pytal Tadzio?

(whether uncle Adam will sleep at home)

42. Gdzie bpdzie spat wuj Adam?

(here, in the barracks, in the parks

43. Co matka zapomniala zrobid?

(to prepare the bed)

44. Dla kogo zapomniala matka przygotowa6 Idtko?

(for uncle Adam)

45. Co przyniesie Tadzio? (przedcieradlo i koc - pl.)
46. Kiedy przyniesie Tadzio przeecieradla i koce?
47. Co matka dale. wujowi Adamowi?

(the key)

48. Dlaczego matka data wujowi Adamowi klucz?

49. Kiedy wuj robi duo halasu?

(right away)

(because he returns late)

(When he drinks too much)

Part II

1. Czy w naszej kawiarni jest nieporzqdek?

3. Czy pan lubi nieporzqdek?

(small children, small dogs, cats,.
animals)
(no, I like order)

4. Kiedy pan dostal prezent?

(yesterday, two days ago)

5. Kto panu dal ten prezent?

(wife, mother, sister)

2. Kto czpsto robi nieporzetdek?

6. Od kogo pan dostal prezenty?

7. Komu pan dal prezenty?

IF

(tona, cdrka, matka, siostra, Oast',

brat)
(zona, corka, matka, siostra, °joie°, brat)

8. Jaki prezent pan kupi tonie?

(nice plates, big white table, new
knives, spoons, forks, soap, mirror)

9. Jakie prezenty chcq dosta6 pana dzieci?

10. Czy pan wie,jakie prezenty chce dostad pana matka (siostra, syn,
cdrka) ?
1)

11. Gdzie moina kupid ladne prezenty?
12. Czy zbil pan cod w domu?

(dishes, cups, window, glass, mirror,
lamp)

13. Co powiedziala pana Iona?
14. Co pan powiedzial wtedy?

(excuse me, I'm sorry, I did not want to
do this)
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15. Czy eta an kogoli?

(koleaa. siostras brat, pies, ko.!_

16. Dlaczego?
17. Kto pana zbil w szkole?

I-

18. Gdzie myjemy brudne naczynia?
19. Co myjemy w zlewie?
20. Kto sprzqta tq klasp?

(we, soldiers)

21. Kto sprzqta pana pok6j?

(i, my friend)

22. Kiedy *ona pana sprzQta miesskanie?

(I, children)

23. Kto pomaga ionie sprzqtan

24. Gdzie zwykle stoi kubeZ na odpadki?
25. Kto to jest wuj?

(never, every day)

(kitchen, back of the house)

(brother of the mother)

26. Ile przeecierada ma kaidy tanierz?
(1-5)

27: Ile pan ma koc6w na 16iku?

28. Jakiego koloru sq patiskie koce?

(white, blue, red, green, yellow)

29. 0 kt6rej godzinie wraca pan do domu w sobotp?
30. Co przesskadza panu w nauce?

31. Gdzie zwykle jest Was?

(late)

(noise)

(railroad station, street, barracks)

32. Proszp opowiedzied w czym pan pomaga Ionia w sobotp i w niedzielp?
(clearing of apartment)

LESSON 51
Homework
Part I
Translate into Polish:

1. Mr. Walczak talkmd with us for two hours about the book which he
is writing.
1

2. Yesterday I saw a ftiend whom I had.not seen for a long time.
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3. At -t-he Nowickis-/ met Sergeant Drzylowiki eibout *tom you fill-formal)

and I talked last week.

4. Today Zosia was in school before me.
tfa

5. You (informal) can leave the children with me; I will take care
of them and Mary will play with them.

6. Are these the books which you promised to bring me?
7. Mrs. Majewska went to Cracow by car and Bolek went with her.
8. I saw you (informal) at the movies; I was sitting behind you.
aa

9. This is the man to whom I sold a used car last year.

Part II
This part is not to be done if tape recorders are available to students.)

Write the words in parentheses in the correct Polish form:
1. Dziecko siedzialo mipdzy (oni).
2. Wuj opiekuje sip (on) podczas roku szkolnego.
3. Nie chop rozmawiad z (ona), bo ona jest glupia.

4. Wiem, le Waadek interesuje sip (ja), ale ja nie interesuj, sip (on).
5. To jest autobus, (ktOry) zawsze jade do szkoly.

6. To jest dziewczyna, z (ktory) by/em wczoraj w kinie.
7. Krzeslo, na (ktdry) siedzisz ma zZamanet nogg.

8. Studenci, (ktory) nie uczet sip nie dostajg dobrych stopni.

9. Idp do spoldzielni, w (ktory) pracuje kolega Madka.

Part III
Iii---TWTIrt is to be done if tape recorders are available to students)

Record on tape answers to questions; 1, 2, 7, 12, 15, 17, 20, 22, 25,
27, 28, 30, 35, 37, 39 of Oral - Aural Drill, Part I, L.49.
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LESSON 51

Vocabulary
caaowad, i. (pocalowad, p.
pocalujv
caZuj,
caluje
pocaluje)

- to kiss

czysty, costa, czyste

- clean

filiiankat f.

- cup

garnek, m.
garnka, gen. B.

- pot

koc, m.
koca, gen. s.

- blanket

kubea, m.
kulga, gen. s.

- bucket

kube/ na odpadki

- garbage can

kurz, m.
kurzu, gen. s.

- dust

lyika, f.

- spoon

mom

mamusia, fe
nacIynie, n.

- dish, vessel, utensil

nareszcie

- finally, at last

nieporzqdek, ffi.

- mess, disorder

nieporuldku, gen. s.
- knife

m,

noia, gen. s.

odpadek, m.
odpadki, nom. pl.

- refuse
- garbage, scraps

pomoc, f.

- help

posZucha6, p.
posZucham
poslucha

(s/ucha6, i.
slucham
sZucha)

- to listen, to obey

posprzqtad, p. (sprsqtad, i.
posprzqtam
sprzqtam
posprzqta
sprzqta)

- to tidy, to clean

present, m.
prezentu, gen. s.

- present, gift
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przesta6, p.
przestang
przestanie

(przestawa6, i.
przestajg
przestaje)

- to stop (doing), to ceases

to discontinue

przeszkadzae, i. (przeszkodzie, p.
przeszkodzp
przeszkadzam
przeszkodzi)
przeszkadza

. to disturb, to bother

prze6cieradlo, n.

- sheet (bed)

serwetka, f.

- napkin

ecierkal f.

- rag

talerz, m.
talerza, gen. s.

- plate

uwatad, i. (no p.)
uwatam
uwaga

- to be careful, to pay attention,
to be attentive

widelec, m.
widelca, gen. s.

- fork

wrzucid, p. (wrzucad, i.
wrzucam
wrzucp
wrzuca)
wrzuci

- to throw in, to drop

wuj, m.

- uncle (except father's brother)

wujowie,

nom. pl.

wycierad, i. (wytrzed, p.
wytrp
wycieram
wytrze)
wyciera
zbid, p.
zbijp
zbije

(bid, i.
bijp
bije)

zlew, m.
ziewu, gen. se

- to wipe, to erase

- to break, to beat

- sink
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LESSON 52
Grammar Perception Drill

IMPERATIVE MOOD
continued

1.

Verbs ending in present (or perfective future) ins

-09 -1, -go my,

-49 -611

Imperative singular
lst pers.
2nd pers.
3rd pers.

wr6op
wr6eiss
wrdci

a

'rod

(key form)
niech on (ona, ono) streSet

Imperative

writdmy
mr6emy
wrOd+oiea ver6doto
3rd pers.

wrdott

niech

oni (one) wr6cet

Atunditeulatjakur
lst pers.
2nd pers.
3rd pers.

popatrz,
popatrzysz
popatrzy

popatrz
(key form
niech on (ona, ono3 popattrsy

Imperative plural,,

3rd pers.

popatrz;

popatrztmy = popatrzmy
popatrzteiew popatrzeie
niech oni (one) popatrut

Imperative singular
lst pers.
2nd pers.
3rd pers.

zdecyduj,
zdecydu3esz
zdecyduje

zdecyduj
niech on (ona, ono) zdecyduje

Imperative

3rd pers.

zdecydujet

ral

zdecydujmy
zdecyduj.my
zdecydujtcie
zdecydujcie
niech oni (one) idecydujoi
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2.

Verbs ending in present or perfective future in

-am,

-a

or

-em,

Imperative singular
3rd pers. pl. wraeajet

2nd pers. wraeaj (kiey form);

3rd pers. s. Waft

3rd pers. niech on (one, ono) mos

jedzet

jeds
je

Imperative plural

let pers. wracajtmy
wraoajmy,
2nd pers. vsraeajscie wraoajciet
3rd pers. nieoh oni (one) wracaja,

3.

4.

jedsmy
jedzeie
jeds

ective as

Im erfeetive as ect
Imperative present)

WeiivirieCftifire)

Niech pan tern: je.

Niech pan jutro sje.

Jed :!

Zjedz!

Require students to repeat the following statements after the instructor.

a/ Instructors

Students:

Przyznaj sip do tope

Przysnaj sip do tego.
Niech pan przyzna sip do
tego.
Prsysnajmy sip do tego.
Przyznajcie sip do tego.
Niech panowie przysnajel
sip do tego.

Niech pan przyzna sic do
tego.
Przyznajmy sic do telly).

Przyznajeie sic do tego.
Niech panowie przyznajq sic
do tego.
Pakuj waliski.
Zamknij *knot,

Powiei obras na icianie.
Przeehodi prpdlco przez uliep.
Sfotografuj Basic na platy.
Zajmuj miejsca w kinies
Wales o prom ostowieka.

Wierzw Boga
Bqdi ne cm.

Bqd sr

ne cues.

dome.

b/ Require students to repeat after the. instructor.
Instructor:

Students:

Pozwalaj mu.palid (impart.)

Pouwdl mu paid.

PozwiLma

(pee.)

Mierz gor03740
Zmierz gorge :4.

16?

DZiOk113- °jell Z3. pieniqdze.
Podzi@.kuj .ojeu.2:2, pieniq,dze.
idyj sam.och6d.

Wymyj. samoch64.
Sprasdamal. towary.
Sprzedaj towary.

c/ Require students to form negative statements in the imperative mood
(usually in imperfective aspect).
Instructor:

Students:

Zjeda to. Nie jedz tego.
Przygotuj gniadanie.
Nie przygotowuj aniadania.
Zacznij czytad.
Nie zaczynaj czytad.

Zjedz tor,

Nie jedz tego.

Zapladmy nasze rachunki.
Nie pZadmy naszych rachunkdw.
Zaczekajmy na
Nie czekajmy na niq.
SkoriczmytppracQ.
Nie koliczmy tej pracy.

d/ Require students to put the following sentences into all forum of
the imperative mood.
Instructor:

Students:

Strzelad z karabinu.

Strzelaj z karabinu.
Niech on strzela z karabinu.
Strzelajmy s karabinu.
Strzelajcie z karabinu.
Niech oni strzelejet
z karabinu.

Grad w pikkp.

Wracad do dom.
Sluchad radia.
Pamiptad o tym.
Odpoczywad po pracy.
Poszukad tego studenta.
Wysiadad na tej stacji.
&mid sit, se siostret.
Nie bad sic psa.

Mdwid prawdo.
Skrpold na lewo.
Gasid
Policzyi pieniqdze.
Skoriczyi czytad.
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Pid herbatt.
Zostad w domu.
Ubrad dziecko.
Pdjid do domu.
Brad lekarstwo.
Zatelefonowad do szkoly.
Jeid drugie iniadanie.
Dowiedzied sip, kt6ra jest toms godzinar
Zamknqd pudelko.
Zajqd miejsee w kinie.
Zaezqd uczyd sit.

OR

1 .El
nr

l70

LESSON 52

Dialog (Going on a picnic - rowing on
a lake)
T.: Tadeusz Novicki
B.: Bolek Ilajewski

T.: Jaki dliczny dzi6 ranek. Pojedimy na wycieezkp za miasto.

What a lovely morning today.
go for a trip out of town.

B.: To doskonaZy pomysi!

That's an excellent idea! We'll
go to Illociny on the lake, O.K.?

Pojedzie-

my do Mocin nad jezioro, do-

Lets

brze?

T.: Doskonale, zaraz przygotujp
plecaki, a ty tymczasem zapakuj jedzenie.

Fine, I'll prepare the rucksacks
right away and you pack the food
in the meantime.

B.: Nie zapomnij wzietd patelni i
siekierki.

Don't forget to take the frying pan
and a hatchet.

T.: Vlotp tylko grube buty i mote my zaraz jechad. Czym pojedziemy,pociggiem czy rowerami?

I'll just put on (some) thick
(heavy) shoes (boots) and we can
go right away. Shall we go by
train or on bikes?

B.: Pojedimy tam na rowerach. Thdeusz,ty prowadi przez miasto,
bo dobrze znasz drogp.

Let's go on bicycles. Tadeusz, you
lead through town because you know
the road well.
(After a while)

(Po chvili)

T.: Niedlugo wyjedziemy z miasta na
szosp do laocin.

Shortly we'll leave (ride out of)
the city and be on the highway to
Mlociny.

B.: Jut widad jezioro i Udki przy

The lake and rowboats near its bank
can already be seen.

brzegu.

T.: Zostawmy rowery na brzegu i po'grimy Z6dk4 na wyspp.

Let's leave the bikes on the bank
and go by boat to the island.

B.: lidzisz to krzaki na wyspie?
Tam zjedzmy dniadanie.

Do you see those bushes on the island? Let's have breakfast there.

T.: Ktorq lodkp wolisz, biaZq czy

Which boat do you prefer, the white
one or the red one?

czerwom?

This white one is better. Sit down
at the rudder and I will row.

B.: Ta biala jest lepsza.
Siadaj
do steru, a ja bpde wioslowal.
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T.: Za wolno plyniemy. Daj mi teraz
troch, powiosZowad, a ty steruj.

We are sailing too slowly. Let
me row a little now and you steer.

B.: Dobrze, carat oddam ci wiosZa.

All right. I'll give you the oars
right away.

T.: Jedimy teraz prOzej na
bo Jestem jut bardzo gZodny.

Let's go faster now to the island,
because I am already very hungry.

B.: Mhie takie chce sip jedd i chptnie sjem dobre iniadanie.

I also feel like eating and I'll
be glad to eat a good breakfast.
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LESSON 52
Grammar Analysis
THE IMPERATIVE MOOD

1.

a/ The

first person plural of the imperative mood consists of the
2nd person singular form of the imperative (key form) plus the
ending -my,
e.g.:

pytaj
wiedz

t

*
*
*

koricz

st6j
zacznij

4

my61

f

my
my
my
my
my
my

- let
- let
- let
- let
- let
- let

pytajmy
wiedzmy
koriczmy

stojmy
zacznijmy
myillmy

us
us
us
us
us
us

ask (question)
know
end
stand
start
think

b/ The second person plural of the imperative mood consists of the
second person singular of the imperative (key form) plus the
ending -cie,
e.g.:

pytaj
wiedz

t

koricz

+

stoj

t

zacznij
myol

4
*

*

cie
cie
cie
cie
cie
cie

pytajcie
wiedzcie
koriczcie

st6jcie
zacznijcie
mytilcie

-

you
you
you
you
you
you

(people
(people
(people
(people
(people
(people)

ask
know
end
stand
start
think

c/ The 3rd person singular or plural of the imperative mood consists
of the respective 3rd pers. present tense or perfective future
form preceded by the word niech,
e.g.:

Plural

Singular
niech
nioch
niech
niech
niech
niech

nioch .c.
niech
niech
niech
niech....
niech

pyta
wie
koliczy

stoi
zacznie

pytajq,

wiedzq
koriczq

stoj4
zacznq
myelq

d/ Below is the complete imperative mood conjugation of the verb to
write:
Imperfective aspect (presentla
Singular
2nd pers.
3rd pers.

pisz

niech on (ona, ono, pan, pani, Bolek, Zosia, student)pisse..
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Plural
lst pers.
2nd pers.
3rd pers.

piszmy
piszcie
niech oni (one, panowie, panie, patistwo, studenci) pine'

Perfective aspect (future)
Singular
2nd pers.
3rd pers.

napisz
niech on (ona, ono, pan, pani, Bolek, Zosia, student) napisse
Plural

lst pers.
2nd pers.
3rd pers.

napiszmy
napiszcis
niech oni (one, panowie, panie, paristwo, studenol) =pion

e/ The following are the imperative forms of the verbs - 221- to be,
and mie6 - to have:
Singular
mied
(niech mam)
misj
niech ma

1st pers. (niech bpdp)
2nd pers. bqdi
3rd pers. niech bsdzie
Plural
lst pers.
2nd pers.
3rd POTS.

miejmy
miejcie
niech majq

bqdimy
bqdicie
niech bpdq

f/ The English meanings of the various forms of the imperative mood.
Singular
2nd pers.
3rd pers.

czytaj - read (informal - Bill, read!)
niech on czyta - let him read (tell him to read)
niech ona czyta - let her read (tell her to read)
niech pan czyta - you read (sir)
niech pani ozyta - you read (lady)
Plural

1st pers.
2nd pers.
3rd pers.

czytajmy - let us read
czytajcie - you (people) read
niech oni czytajq - let them (boys) read (tell them to
read)
niech one czytaJ4 - let them (girls) read (tell them to
read)
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niech one czytajq - let them (children) read (tell them
to read)
niech panowie czytajq - you read, Gentlemen
niech panie czytajq - you read, Ladies
niech paristwo czytajq - you read, Ladies and Gentlenen

a za

g/ The imperative form of the verb to be - byd

is Isdl,

e.g.:

- Be a good student.

Bqdi dobrymHstudentem.
.t

h/ The imperative mood of the 1st person singular is used very seldom,
It consists of the lst person singular of the
mainly in idioms.
present tense form preceded by the word - niech,

e.g.:
- Let me smoke a cigarette firsts

Niech najpierw wypalp
papierosa!

LESSON 52
Structural Drill
Instructor:

Wyjeidtad z miasta.

Suggested words:

Students:

Wyjeidiaj
z miasta.

ty
on, ona, one
pan
pan Kowalski
my

WY
oni, one
pat stwo Kowalsoy
panowie
panie
Piec chleb.
Przynierid ksiqikp.
Przyjechad do miasta.
ZgZosid sip do wojska.
Pamiptad o ojcu.

Prosid do stau.
Telefonowad do matki.
Myeled o dziecku.
Wrocid do domu.
Wynajmowa6 mieszkanie.
Wysiadad z pociqgu.
Zatrzymad sip na ulicy.
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Byd w domu.
Przesta6 pracowad.
Posprzqtad mieszkanie.
Posluchad
12oiy6 linty do koperty0
Wyjechad z miasta na vied.
Oddad ksiqtkii)
Pkyneld do brzegu.

LESSON 52
Translation
English - Polish

Tezio was helping
party.

(his) mother to wash up the dishes after the

While they washed they talked about the party and the guests.

At the party Hrs. Novicki had met a young airmact whom Zosia had invited.
Zosia was very interested in him; she had talked a lot about him before,

but that evening Mrs. Novicki had seen that he spoke very little with
her.

"Of course" said Tadzio "he preferred to listen to Mr. Brown, who

told us a lot about foreign countries which he had visited".

Zosia,

who was dusting (wiping the dust) the furniture in the other room, heard

what 'Maio said.

"You are a stupid boy", she said to (her) brother,

"that airman did it for me, because I asked him to be nice to the
American guest".

"We will never finish if we'll talk so much" eaid the

mother, and told Tadzio to wipe the knives, spoons and forks which she
had washed.
cupboard.

Zosia took several plates and started to put them in the
"I don't believe

that Mr. Brown ..." she began, then she

screamed and the 'lutes fell on the floor with crash (noise).

Mrs. Novic-

ki looked, then she screamed also and the cup which she had in (her) hand
fell on the plates.

"Women!" said Tadsio, then he took the white mouse

and gave it a little milk on a plate.
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Translation
Polish - English
Byla sobota po poludniu.
kaniu MaJewskich.

dzio Novie4 siedzial przy stole, w adios-

Przed nim, na stole 'stale biala kartka papieru, na ktd-

reJ bfty tylko dwa slows "praca dome's".

mu

Tadzio napissa Jo pa godziny te-

Bolek Majewski siedsial naprzeoiwko Tadzia i od p61 godsiny patrzal
"Nie mogp

ksiettkp i Jui cbyba dvudziesty raz czytaZ to same slow,
sip uozyd, Tadziu!

nic nie mogp robid.

Patrz Saki jest ladny dated!"

Napiszp pracp domov4 wieczorem albo jutro.

raz ze mat nad rzekp".

LI

poviedzia.

Niediugo potem chlopcy byli sa miastsm.

"Ja takie
Chodi ts"To Jul

ostatnie takie ladne dni" poviedzial Bolek."Za tydzimi bpdzie pierwszy

Wm

W

listopad.

Imam% sip deszcze i wiatry, a ja od pierwszsgo listopada ns-

ow

prawd, zeeznp sip uczy6 ".

"Ja nigdy nie lubip siedzied w domu i uczyd

sip" odpowiedzial Tedzio.

"Gdy bpdp marynarzem ..." Nie skoficzyk avid,

t

bo w tea chwili zobaczyli malego peat ktOry letal na brzegu rzski.
by2 bardzo chudy.

Pies

Prawdopodobnie nie jadi Jul kilka dni. "Nie mislay go

to zostawi6 ", paviedzial Bolek, "musimy vzietd go do domu".

"Oczyvidois,

ale ty go wait bo u nes vvzyscy pracujett a pies nie mote byd clay dzieri

w dome poviedzia Tedzio.

Bolek bardzo sip ucieszyl.

"Moja babka jest

may dzimi w domu,tylko na sakupy wychodsi" powiedzial.

Godzinp potem,

w kuchni patistva MAJewskich, pies zJad2 garnek kaezy i opal pod stigma,

.

a Bolek i Tedzio rozmaviali kto bpdzie sip nim opiokova.
Questions
1. Kiedy Tadzio Nowicki siedsial przy stole?

2. W czyim mieszkaniu siedsial Nowicki?
3. Co letalo na stole?

(sobota po poludniu)

(Majewsoy)

(white slip of paper)

r.
fj

4. Przed kim istala biala kartka papieru?
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(Tediio)

5. Co byte na tej kartce?
6. Jakie to byly sZowa?

(two words)
F-

(homework)

7. Kto napisak te skowa?

1

(Thaddeus)
A

.

6. Kiedy napisal on te skowa?
9. Gdzie siedzial Bolek?
10. Co robiZ Bolek?

(1/2 hour ago)

(across)

(looked into the book)
(1/2 hr.)

11. Jak ftugo patrzak w ktiqtkp?
12.. Czego on nie mote robid?
13. Jaki byl dzieri?

(to study)

(nice)

{in the evening or tomorrow)

14. Kiedy Bolek napisze prac, domowq?

£5. Dokqd chola idd Bolek?

(rzeka)

(Thdzio)

16. Z kim Bolek chcial idd nad rzekp?
17. Za czym byli chkopcy potem?
18. Jakie byly dni?

(niasto)

(nice)

19. Co bpdzie za tydziee

(1st November)

(rains and winds)

20. Co zacznie sip w listopadzie?

(since the let of November)

21. Kiedy Bolek zacznie sip uczyd?
22. Gdzie nie lubik siedzied Tadzio?
23. Czym chciaZ byd Thdzio?

(marynarz)

(may pies)

24. Co zobaczyli Thdzio i Bole7

25. Gdzie letaZ may pies?
26. Csy ten pies bya gruby?

(cztery dciany)

(brzeg rzeki)

(no, it was skinny)
(kilka dni)

27. Jak dawno ten pies jut nie jada?

(to leave the dog)

28. Czego nie mogli zrobid chlopcy?

29. Dok4d Bolek chcial wziqd psa?

(dom)

30. Co robiq wszyscy w domu Tkdzia?
31. Kto weimie psa?

(Bolek)
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(pracowad)

32. Czy Bolek ucleszyk sip-z tego?

(yes)

(dom)

33. Gdzie jest babka Bolka przez caly dzie&?
(shopping)

Bolka?

34. Doketd wychodzi

35. Gdzie byl pies w godzinp potem?

Ma 90

(padstwo Majewscy)

36. W ozyjej kuchni byk pies?
37. Co zjadk pies?

(kuchnia)

(pot of grits)

38. Pod czym on spat?

(st(50

39. 0 czym myileli Tadzio i Bolek?

(how to call the dog)

LESSON 52
Aural Drill

Oral

*

Rat I
1. Jaki byk ranek, kiedy Tadeusz i Bolek wybierali sip na wycieczke
(nice, bad)
2. Dokad pojechali Tadeusz i Bolek? (lake, town, river, country)
3. Czy oni pojechali nad rzekp?
4. Co przygotowal Tadeusz?

(knapsack, eating, food, bicycles)

5. Co tymezasem zrobik Bolek?
6. Co wzipli chlopcy?

(no, lake, sea, river)

(packed the food, things)

(frying pan, knives, breed, butter, cheese)

a

7. Co chlopcy wzipli op:J(5oz patelni?
S. Co saolyl Tadeusz?

(hatchet)

(ehoes, shirt, tie, jacket, socks)

9. Jakie buty wloiyi Tadeusz? (thick, new, old, black)

by bus, car horses)
10. Czym chlopcy mogli jecha6? (by train or bikes,

horse)
11. Czym chciaa jecha6 Bolek? (on bicycles, car, train, bus,
'V

a

12. Czym pojechali chlopcy na wycieczkp?
13. Kto prowadzia przez miasto?

(by bicycles, by train, by

laus)

'Tadeusz, father, brother, girl, oficer)

(he knew the road well,
14. Dlaczego Tadeusz prowadzil przez miasto?
he knew the town, he wanted to)
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15. Na Nut szose wyjechali chlopcy po chain?

(to M2ociny, old, new,
nice, good road)

16. Co widzieli chlopcy? (the lake and rowboats, river, country,
mountains, nice churches)
17. Kiedy chlopcy widzieli jezioro i Zodki?

(when on road to Many,
at noon)

18. Co bylo przy brzegu?

(rowboats, trees, 1,00ki9, people)

19. Co zostawili chlopcy przy brzegu jeziora?

(bicycles, suits, an ax,
the frying pan)

20. Gdzie zostawili chlopcy rowed? (on the bank, on the street, in front
of the house, in the garden, behind the school)
21. Czy plecaki tei tam zostawili?

(no)

22. Doi* chlopcy popZynpli bSdket?

(to the island; under the bridge,
to the other bank)

23. Czym poplynipli (pojechali) na wyspe

(by boat)

24. Co (byao widad) widzioli na wyspie? (bushes, people, birds, dogs,
flowers, black cats)
25. Gdzie chcieli chlopcy zjed6 dniadanie?
(on the island, by the bushes,
on the bank, in a restaurant)
26. Kt6ra Zodka byaa lepsza?

(white, big, small, blue)

27. Przy czym siadt Thdeuaz?

(rudder, oar, flag)

28. Kto wioslowea?

(Bolek)

29. Jak plynpli chlopcy?

(too slowly, too fast)

30. Komu Tadeusz kazea sterowad?

31. Komu potem Bolek oddak wios2a?

32. Co ch,tnie zrobi Bolek?

(Bolek, Marysia, ianierz, dziewczyna,
Amerykanin)
(Tadeusz, siostra, kolega, przyjaciA,
ojcieo)

(eat, write, shoot, kiss, check out, look)

Part II
1. Jakie ranki set w Monterey?

2. Jaki dzio byZ ranek?

(very nicep.bad)

3. Kiedy pan byZ ostatnio na wycieczce?
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aklak

r

e

ague

(on Saturday, on Sunday)

4. Z kim pan byl na wycieczce?

(with my wife

children, grandmother)

5. Czy pan widzima jezioro Thhoe?
6. Czy bierze pan zwykle jedzenie na wycieczki?
7. Czy pan czpsto wyjeldia w niedziele na wycieczki?
8. Kto z pana rodziny jeidzi na rowerze?
9. Czy pan umie jeidzie na rowerze?
10. Kiedy pan p/yneta Zodke
11. Jaket addket pan plynetZ?
Ot

12. Czy pan umie wiosZowad?
13. Czym pan wis3/owaa?
14. Czym pan steroware
15. Czy pan ma wZasng Z6dkp?
16. Kiedy pan kupiZ lodkp?

(1, 2, 3, 4 years ago)

17. Jakiego koloru jest (bybt) 16dka pana?
18. Czy pan miaZ rower?

19. Ile kosztowaa ten rower?
,20. Czy pan ma siostrp?

21. Ile si6str pan ma?

22. Czy pan lubi sip Wad?

23. Z kim sip pan War
24. Jaka byZa woda?

25. Kiedy pan sip WM
26. Czym pan sip goliZ?
27. Czy pan sip goli rano, on? wieczovem?
28. Z kim pan mieszka?
29. Gdzie pan mieszka?
30. Jaki jest adres pana?
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(black, green white, blue)

LESSON 52
Homework

Part I
Translate into Polish:

1. After the drill all the new soldiqrs were very tired.
2. People who were always free, often do not know how lucky they are.
3. Married student, do not live in the barracks.
4. Mary's parents are sick, so she can't come to the party.

5. These tall, slim boys with whom you were talking are Polish soldiers.
6. my mother's brothers can't work, because they are old and deaf.
7. American pilots are usually young.
,&

8. 'Radek and I ate a lot because we were hungry.
9. Eolek's uncles are very good to (for) him.

Part II
TThis iart is not to be done if tape recorders are available to students)
Write the words in parentheses in the correct Polish form:
1. Zosia nie bawika sip dobrze na imieninach ojca, bo premier wszyscy

mpiczygni byli albo (stary) albo (gruby) albo (lysy).
2. Szkoda, ie bracia Marysi, ktOra jest taka Zadna, set tak (brzydki).
3. Basia poznala dui() mitych mZodych ludzi w Poznaniu.

Niestety, ci

kt6rzy jej sip podobali, byli wszyscy (tonaty).
4. Nie rozmawiaZem dzisiaj z kolegami w blurs(); bo przyjechaZ szef z War-

navy, wipe oni byli bardzo (zajpty).
5. Nanierze pierwszej kompanii byli (podzielony) na cztery druiyny.
6. "Czy znasz dobrze Nowickich?"

"Tnk, to bardzo (przyjemny) ludzie".

7. Nie lubip rozmawiad z Jankiem i z Sego bratem* bo to set bardzo
(glupi) chlopcy.
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Li

8. Synowie pahstwa Cichockich set bardso (zepsuty).

MIR

Pert III
This part is to be done if tape recorders are available to students)
Summarise on tape Dialog 50.

LESSON 52

Vocabulary
brzeg, m.
brzegu, gen. s.

- bank (river), shore, coast

jedzelnie, n.

- food, eating

jezioro, n.

- lake

krzak, m.
krzaka/krzaku, gen. s.

- bush

Wks, f.

- (small) boat

mnie sip chce/chce mi sip (idiom)

- I feel like

mnie sit nie cheefide oboe mi sib

- I don't feel like

(idiom)

niedlugo

- shortly, not long (time)

odda6, p. (oddawa6, i.
oddaje
oddam
odda
oddaje)

- to give away, to give back

patelnia, f.

- frying pan

plecak, m.
plecaka, gen. s.

- rucksack, knapsack, pack

i.

popaynLIC, p. (Oynetd,
poplynp
PZYPt
popZynie
Oynie)

- to sail, to swim, to ride (in'a
boat), to flow

powioslowad, p. (no i.)
powiosaujp
pcTiosZuje

- to row (for a while)

faiter

prgdzej
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- morning

ran 3k, m.

ranka /ranku, gen. s.

siekierka, f.

- hatchet, small ax

star, m.
steru, gen. s.

- rudder, helm

sterowad, i.
steruj9.,
steruje

- to steer

(no p,)

szosa, f.

- highway

dliczny, dlicznc, dliczne
wida6 (infinitive only)

- lovely, charming, pretty
- one can see, it can be seen

wiosZo, n.

- oar

wioslowad, 1. (no p.)
wiosZuj9
viosZuje

to row

wyspa, f.

- island

zajgd sip, p. (zajmowaa sip, i.
zajmp 919
zajmuj9 sip
zajmuje sip)
zajmie sip

- to be busy with, to take care of

Below are verbs introduced before in one aspect only:

zmienid, p. (zmienia6, i.
zmieniam
zmieni9
zmienia)
zmieni

- to change

zwiedzid, p. (zwiedzad, i.
zwiedz9
zwiedzam
zwiedza)
.zwiedzi

- to visit (a place only), to (do)
sightseeing

4
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LESSON 52k

Grammar Perception Drill

T

Part I
Require the students to put the following expressions into all
persons of the imperative mood.
Suggested words:

Instructor:

zajomowa6 sip dzieckiem

Students:

zajmuj sip dzieckiem
niech on zajmnje sip
dzieckiem

ty
on
one
ono

pan
pan Kowalski
.

my
Wy
oni
one
parietwo Kowalecy
panowie
panie

wiaada6 wicsaa do Zodki
sterowa6 acidkq
paynel6 do brzegu

I.S

wa

wiosZowa6 szybko
oddawad zawsze pieniqdze do banku
saucha6 rodzicow
uwaia6 na zdrowie
sprzqta6 pok6j
nie przeszkadza6 w klasie
Require the students to put the above expressions into the negative
imperative mood (imperfective aspect) in all persons.
nie podpisuj rachunku
podpisa6 rachunek

006 do sklepu
napisa6 list do tonv
policzy6 pieniqdze
nauczy6 sip dialogu
upiec smaczne ciastko
zgasi6 dwiatZo w klasie
mystartowa6 samolotemwieozorem
poszuka6 dobrego samochodu

dad imkawy
zadzwonid po doktora
poczeka6 na pociqg
przyjrzed sip jemu
odpowiedzied na list
potyczy6 rower
zerwad kwiaty
zdecydowa6 sip na kupno domu
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Instructor:

Stiggested words:

Students:

Niech on bpdziew domu o czwartej.
O kt6rej on ma byd
w domu?

Niech on bgdzie w domu
o czwartej.

Niech ona bodzie
w biurze o 6smej
O kt6rej ona ma byd
w domu?
Niech oni boded nad

mortem o
O kt6rej oni maj
byd nad morzem?

Niech one Wet to
jutro.
Gdzie one majil byd
jutro?

tam wczednie

Kiedy (a mam byd tam?

Bqiii

Kiedy my mamy byd tam?

Bqdgmy tam przed polud
niems

Part II

&Mae tam po poludniu

Ten oficer jest ranny.
Jacy sq ci oficerowie?

ranny

Ten szewc jest garbety.
Jacy sq ci szewcy?

Eptrbaty

Ten krawiec jest chudy.
Jacy sq ci krawoy?

chudy

Ten kucharz jest gruby.
Jacy sq ci kucharze?

gruby

Ten podoficer jest
wysoki.
Jacy e ci podoficero.
wie?

wysoki

Tamten it:anion jest
uhory.
Jacy sq tamoi *anis.
rze?

ohory

Tamten caowiek jest

stary

Ci oficerowie sq ranni

stary.

Jacy sq

tamoi ludsie?
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Instructor:

Suggested words:

Ten etrzelec jest niski.
ci strzelcy?
Jacy

niski

Ten sieriant jest tausty

t1usty

Students:

Ci strzelcy 54 niscy.

Jacy sit ci siertanci?

Ten profesor jest Zysy.
Jacy sit ci profesorowie?

aysy

Ten zegarmistrz jest dobry.
Jacy sq. ci zegarmistrze?

dobry

Ten metczyzna jest ionaty.
ci mpiczygni?
Jacy

ionaty

b/
To jest kolega biurowy.
Kto to jest?

To
To
To
To
To
To
To
To
To
To
To
To

To sq koledsy biurowi.

jest szwajcarski student.
jest poiski uczeri.
jest dobry murarz.
jest amerykariski inlynier.
jest pan Adamski.
jest pan Cichocki.
jest duly meicsyzna.
jest bogaty caowiek.
jest doskonaZy melts
jest francuski genera'
jest szkolny kolega Janke:.
jest dobry dowddca.

Part III

Kto codziennie wyjeddia
do pracy?

wyjeldiad do pracy
Ja (ty, on, ona, ono,
my, wy, °nip one)
codziennie wyjel.
diam do pracy.
Ja(ty, etc.) codziennie
b9d0 wyjeidia do pracy.

Kto oodziennie bydzie

wyjeldia do pracy?

18'7

Instructor:

Suggested words:

Kto codziennie wyjeidtal
do pracy?
Kto jutro wyjedzie do
primly?

Kto wczoraj wyjechal
do pracy?

tf

Students:

Ja (ty, etc.) codziennie wyjeldiaZem do pracy.

wyjedha6 do pracy Ja (ty, etc.) jutro wyjad do pracy.
Ja (ty, etc.) wczoraj
j echaZem do pracy.

wydawad pieniqdze
wydad pieniqdze
wpkacad pieniqdze do banku
vplaci6 pieniqdze do banku
kupowad chleb
kupi6 chleb
przynosi6 gazetp
przynied6 gazetp
pali6 fajkp
zapalid fajkp
czyta6 gazetp
przeczyta6 gazetp
uczy6 sip lekcji
nauczy6 sip lekcji
pi sac list

napisa6 list
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LESSON 52A
Dialog

01114

(Mr. Karwowski talks with Tadzio)

K.: pan Karwowski
T.: Tadzio Nawicki

Mr. Karwowski
Tadzio Nowicki

T.: Dzieri dobry panu.

Mood morning, sir.

K.: Dzieri dobry.

Good morning. I talked yesterday
with Bolek and I learned that you
were on a trip to Mlociny.

T.: Tak jest, proszg pana. Bylidmy
w M/ocinach. Pojechalidmy tam
na rowerach.

That is right, sir. We were in
Maociny. We went there on bicycles.

K.: Powiedz mi jak diugo jechalidcie z Warszawy do Mocin?

Tell me haw long did it take you
go from Warsaw to Mociny?

T.: Jechaliamy dosy6 dlugo, bo
w4cej nii dwie godziny.

Quite a while - more than two
hours.

K.: Jak wam 1W/tart sit) wycieczka?

How was the trip?

T.: Doskonale. Pagoda byaa ladna
i bawilidmy sig dobrze.

Perfect. The weather was fine and
we had a good time.

re: Wide by/ ad na wakacjach w tym
roku?

Where have you been on vacation
this year?

T.: ByZem na wakacjach wWawrze

I was on vacation in Wawer near
Warsaw with the school boys.

i

4,111{

Roamawielem
wczoraj z Bolkiem i dowiedzialem sig, le bylidcie na
wycieczce w Mocina3h.

pod Warszaw, z, kolegami ze
szkPlY4

K.: Kto SiO tarn wami opiekawaa?

Who was taking care of you (boys)?

T.: Nauazyciel

Mr. Jasiriski the school teacher
was with us.

liriski by

ze szkoly pan Jam
z nami.

K.: A covy tam robilidcie przet
r®

caky czas?

And what did you do there all the
time?

T.: Koalidmy sit) w rzece, wios/owalidmy i gralidmy w ping.
Po pokudniu mieliemy wykkady.

We swam in the river, rowed and
played ball. In the afternoon we
had lectures.

K.: Akto wam gotowal, czy
kucharza?

And who cooked for you?
have a cook?
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Did you

Each of us was a cook. I was
a cook there for a week.

T.: Kaidy z nas byl kucharzem.
Ja tam bylem kucharzem przez
tydaiefi.

K.: A gdzie mieszkaliecie?

Where did you live?

Te: Mieszkaliimy w duiym domu

We lived in a big house in the
forest near the river.

w lesie blisko rzeki.

LESSON 52A
Structural Drill

Part I (adj. qualif. male pers.)
Require the students to put the following sentences into

To jest m/ody sieriant.
Kto to jest?

sieriant

To sq mlodzi

eiertanoi.

francuski oficer
bogaty krewny
inlynier kolejowy
dobry buchalter
wysoki cz/owiek
mdtj przyjaciel

hotelowy doktor
wesoZy chkopiec
stary chorqiy
glodny toZnierz
brudny kucharz
tonaty Polak
zmpczony strzelec
chudy kapral
amerykariski marynarz
szczOliwy solenizant

Jacy eq ci ezeregowi?

gauchy
lYsY
przyJemhy
tdrowy
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plural:

Ci szersgovi eq

Instructor:

Students:

Suggested words:

Jacy set ludzie?

wolny
gruby
chory
spiEtcy

brzydki
tajemniczy
szczupZy
starszy od tamtego
lepszy od tamtego

Part II
Instructor:

Suggested words:

Kto paynie I6dket po

ja

jeziorze?
Kto pakuje kanapki
do plecaka?

ty

Students:

Ja pZyn, bidket

on
ona
ono
my

WY
oni
one

Pan Janik nie poznal
pane Bednarskiegs.
Kogo on nie poznat?

on

Pan Janik nie poznal
Zosi.
Kogo on nie poznal?

ona

Pan Bednareki nie poznaZ
dziecka pana Kowalekiego.
Kogo on nie poznal?

ono

On nie pornel 3 ego.

Pan Janik nie pozna
toZnierzy.
Kogo on nie poznal?

oni
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Instructor:

Suggested words:

Students:

Faristwo Grzybowscy
nie poznali pani No.

wickiej i pani Walczak.
Kogo.oni nie poznali?

one

Kogo nie poznal pan Nowak?

ja

On nie poznaZ mnie.

ty
my
WY

uczy
Kogo on uczy?
Prof esor.

Piaseckiego

On uczy jog°.

Prof esor uczy Basics Pia,.

seckq.
Kogo on uczy?

Nauczyciel uczy male
dziecko.
Kogo on uczy?
Jan uczy ludzi lAywad.
Kogo on uczy plywa6?
Jan uczy pZywa6 mZode
dziewczyny.
Kogo on uczy pZywa6?
Kogo Bolek uczy wioslowa6?

ja

Bolek uczy miosZowad
mnie.

ty
my
WY
Bolek oddaje pieniqdze
panu Andrzejowi.
Komu on oddaje pieniqdze?

On jemu oddaje pieniq.
dze.

Jadzia oddaje pieniqdze
Marysi.
Komu ona oddaje pieniqdzs.

My oddajemy pieniqdze
krewnyMe
Komu my oddajemy pieniqdze?
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Instructor:

Students:

Sugge-tea words:

Oni oddajq pieniqdze
kelnerkom.
Komu oni oddajq pieniqdze?
it

Komu on przygleida sip?

On przyglwie sits mnis

ja
ty
my
WY

owto mold o Pie,.
seckimo
O kim wuj czpsto m6wi?

czpsto m6wi o unie

ja
ty,

my

Walczak czpsto my61i
o kucharce.
O kim Walczak czpsto
mydli?
Franek zapomina czpsto
o Cichockich.
O kim zapomina czpsto
Franek?

Pani Nowicka zapomniaa
o kelnerkach
O kim zapommiaaa pani
Nowicka?

Przy kim eiedzi Basia?

Basis siedsi prsy

ty
my
WY

J6zek wiosaowak razem
z Frankiem.
Z kim wiosZowaZ J6zek?

JOsek wiosZosat rases,
s

Basia ma randkp z Bolkiem.
Z kim ma Basle, randke2
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Part III
Instructor:
Kogo matka szukaaa
wozoraj?
Do kogo matka przya
jedzie jutro?

Students:

Suggested words:

Matka ssukaZa wosoraj

is

Matka przyjedsie jutro

do mnie

ty
on
ona
ono

my
WY
oni
one

Komu matka dale,

pieriqdse?
Dsitki komu matka
prsyjeohaa do Poleki?

is

Matka data pieniqdse

ty

Matka prsyjeohaka
dzitki mnie4

on
ona
ono

my
my
oni
one

Kogo matka kooha?
Na kogo matka oseka?

Matka kooha nude.

is

Matka amok& na mass
ty
On
one
ono

my
wy
oni
One

Kim Zosia interssuje sit?
Z kim Zosia pojedsie
do miasta?

Zosia intereeuje sit

Js

mnit.

ty

Zosia poj edsie do miasta

on

se meet.

Ora
ono

my
WY
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LESSON 52A
11

Translation
Unglish - Polish

1. Usually young boys like to swim in the lake or in the sea.
2. Old people like to be at home and read books or newspapers.
3. I will lend you this book when I will finish reading it.

4. I was looking for him yesterday for two hours and I found him in
town.

5. I got this pass thanks to that young captain Widniswski, whc was
here two days ago.
6. The soldiers are tired but they must clean the rifles.

7. I will be here at six thirty and then we will go to the movies.
8. At 10 o'clock they were still far from the shore.
9. Small children go to bed right after seven o'clock, because they
must sleep long.

10. I have trouble with my hair because it istoo long, so I will go
to the barber tomorrow.
11. I read this book already, but I didn't like it.

12. I intend to walk towards these big trees, and you can go with me,
if you want to.

Translation

Polish - English

Na imieninach pana Tadeusza gwiderskiego zebra*, sic duo gofici.
Imieniny pana 6widerskiego sit 28 paidziernika. nadek, syn pana Swims
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derakiego zaprosia kolegem na imieniny ojca.

Byli to miodzi"ludzie,

ktorzy pracowali w rOgnych biurach nastacji w Warszawie, albo shay*
w wyjsku.
Szwagier pana bwiderskiego

pan Kalitiski przyszedk na imieniny
Pan Ka.

poiniej nit inni, poniewat musiak dkugo czeka6 na autobus.

linski

byt sieriantem i skugyk w 2-gim pukku piechoty.

Pan Ealiriski

iyczyk solenizantowi dobrego zdrowia i powodzenia.

Pan dwiderski poprosik szwagra do stoku, gdzie wypili kilka kie
liszkdw wodki i zjedli part) kanapek.

rozmaxiali z Zadnyni pannami.
o sluibie wojskowej.

Przed kolacja mkodzi chkopoy

Ci ktdrzy skutylm w wojeku,

mdwili

Starsi ludzie poszli do innego pokoju i tam pill

wodkp, rozmawiali i palili papierosy.
3ieriant Kalifiski nie mcia zostad na kolacji u par stwa Swiderskich,

gdyi mita sauibp w nocy i musiak wr6cid do koszar. Kiedy pan Kalifiski

wyszedk, cake towarzystwo siadko do stoku, leby zjedd kolaojp.

Po ko

lacji goecie bawili sip jeszcze dosyd dkugo i poszli do domu dopiero
o godzinie 2-giej w nocy.

Questions

1. Xto zebra sip na imieninach pana Tadeusza iwiderskiego.
2. Kiedy set imieniny pana dwiderskiego?

3. Kogo zaprosia Wkadek na imieniny ojca?

4. Czy koledzy Wkadka byli starzy?

5. Gdzie pracowali koledzy nadka2
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6. Gdzie sZutyli koledzy Inadka?

7. Kiedy przyszeft na:imieniny szwagier pana dwiderskiego?
S. Na co musiaZ czeka6 dkugo pan Kalifiski?
9. Kim byZ pan Kalifiski?

10. Gdzie on aulyZ?
11. Czego tyczyZ pan KaliAski solenizantowi?

12. Dokqd pan Swiderski poprosiZ szwagra?
13. Co oni robili przy stole?

14. Z kim rozmawiali aodzi chkopcy?
15. Kiedy rozmawiali aodzi claopcy z Zadnymi pannami?

16. 0 czym mowili koledzy tqadka, ktdrzy autyli w wjekul
17. Kokqd poszli starsi ludzie?
18. Co robili starsi ludzie w innym pokoju?
19. Kto nie m610 zosta6 na kolacji?

20. Dlaczego sieriant Kaliriski nie m60 zootadma kolacji u puietia
Swiderskich?

21. Po co cake towarzystwo siaao do stau?
22. Co robili goicie po kolacji?
23. Kiedy oni poszli do domu?

LESSON 52A
Oral - Aural Drill

Part I

- Dialog

1. Kto rozmawia wczoraj z Bolkiem?
2. Gdzie Tadzio i Bolek byli wczoraj?

199

3. Czym oni pojechali do Moan?

4. Jak nugo oni jedhali z Warszawy do Moan?
5. Jak udaZa sie im wycieczka?

6. Jaka bya pogoda?
7. Gdzie bya Tadzio namakaojach?
8. Z king byk Tadzio na wakacjach?

9. Kto sip nimi opiekawaa?
10. Co oni robili podczas wakacji?
11. Kiedy oni mieli wykZady?
12. Kto byl tam kucharzem?
13. Jak dlugo Tadzio byZ kuoharsem?
14. W Hakim domu mieszkali chlopcy?
15. Gdzie byZ ten dom?
16. Jak daleko byl dom od rzeki?

Part II . General Questions

1. Jakie jest morze podozas burzy?

2. Co sip dzieje z okretem, kiedy sit duke Pale ma mom?

3. Co nosi ianierz poleki na ozapoe?
4. Jai% pore roku pan lubi i dlaczego?

5. Kto umie dobrze golia
6. Czy pan ma klucze od biurka?
7. Z czym pan lubi kanapki?
8. Csym pan eteruje 26dke?
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9. Co trzeba mied, tebywioskowan
10. Co pan lubi jed6 na °Mad?
11. Co pan pije podczas obiadu?
12. Dokqd pan wyjeidia na wycieczki i co pan wtedy robi?

13. Czym pan jeidzi na wycieczki?
14. Ile pan ma lat, gdzie pan mieszka i co pan robil

15. Czym pan je zupp?
16. Czym pan is mipso?

LESSON 52A
Homework

Part I

Translate into Polish:

1. If the weather is

nice, I will go to the beach on Sunday.

2. I looked the alarm clock over, I liked it and I decided to buy it;
3. She left for Zakopane two days ago, and she will come back on Monday.
4. I woke up this morning at five thirty, and I couldtnt sleep any more.
5. There is a lot of green bushes by the river.
6. Winter begins in December and ends in March.
7. I would like to buy this suit but I don't have money.
S. I have a blue carpet and a green couch in my room

Part II
This part is to be written if tape recorders are not available to
students. It is to be recorded on tape if tape recorders are available
to students).
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Answer the following questions:

1. Co lokniers ma w pleoaku?
2. Po oo eq take6wki?
3. 0 ktdrej godsinie ehodsi pan ',pad w .pigtek?

4. uo pan lubi fotografowad?

5. Co pan robi w niedsiele

.11
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INDEX
OF SITUATIONS AND GRAMMATICAL PROBLEMS IN VOL. V

Dialog

Situation

Grammar Unit

Nr.

45

At the watchmaker.

Dative singular and plural of nouns.

46

Illness.

Dative singular and plural of
adjectives.
4

47

Conversation on
maneuvers.

47A

Taking a room in a
boardinghouse.

48

Visiting a ship.

Personal pronouns. Accusative
and genitive singular and plural.

Personal pronouns. Dative and
locative singular and plural.
,

49

Packing and checking
out of hotel.

Personal pronouns. Instrumental
singular and plural. Relative
ronouns.

50

Name day party.

Nominative plural of adjectives
qualifying male persons.

51

Dishwashing.

The imperative mood. Verbs in
-ye
-ame
-em. Formation of
the ke form onl

52

Going on a picnic rowing on a lake.

The imperative mood continued.
All forms of the present and
future ',endive mood.

52A

Mr. Karwawski talks
with Tadsio.
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VOCABULARY TO

LESSONS

45-52 A

flaga, f. - flag, L.48
fotografowa6, i., sfotograftwad, p.
- to photograph, L.48
barber, L.49
fryzjer, 114

A
Amerykanin, m. . American, L.50
artyleria, f. - artillery, L.47
aspiryna, f. - aspirin) L.46

B
garnek, mm - pot, L. 51
g2os, m. - voice, vote, L. 47
gauchy, - deaf, L.50
Oupi - silly, stupid, L.47
gorqczka, f. - fever, temperature,
L. 46
erny - upper, L. 48

luggage, baggage, L.44
bid, i., zbid, p..- to break,
to beat, L.51
B6g, um . God, L.46
brudny
dirty, L. 45
brzeg, m. . bank (river), shore,
coast, L.52
budzik, m. . alarm clock, L.45
buja6 (sip), i. - to rock,
to swing (oneself), L.48
bagai, in.

H
merchant (as adj.),
handlowy
commerce (as adj.), L.48
hotelowy - hotel '(as adj.), L.49

C

celawa6, i., pocaZowad, p.
to kiss, L.51
chyba . I guess; probably, L.48
chyba le... . unless, 14.48
cukierek, m. -hard candy, L.49
czysty - clean, L. 51

I

imieniny, pl. only

name day,L.50

D-*

jaki6 . some kind, L.46
jedzenie, n. - food, eating, L.52
jean . if, L. 45
jezioro, n. - lake, L.52

dad, p. (dawaC, i.) - to give,L.45
decydowa6 (sip), i., zdecydowa6
(sip), p. - to decide, L.48
doskonale- wonderfully, fine,
excellently, perfectly, L.50
dzipki
thanks, L.46
dzi6b, m. . bow (of a ship),
beak, L. 48
dzisiaj . today, L. 45
dziwny
strange, odd, queer4.49
dzwoni6, i., zadzwoni61 p. to ring, to phone, L.46

K
kaza6, i. and p. - to order, to tell,
to command, L. 46
ki eliszek, mm - glass (liqueur, wine,
liquor), L.50
klucz, mm
key, L. 49
kaopot, 1134 v. trouble, 4.,46
koc,. m. - blanket,' L. 51
kocha60 i., pokocha6, p.. - to love,

L. 47
komunista, m. . communist, L.46
korytarz, m. - corridor, passage,L.49

fala, f. . wave, L. 48
filitanka, f. - cup, L. 51
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,

.

-S

kretiomnik, m. - cruiser, L. 48
krzak, m. - bush, shrub, L.52
kubel, m. - bucket, L.51
kubel na odpadki - garbage can,L.51
kurz, m. - dust, L. 51

L
lekarstwo, n. - medicine, L.46
lepiej - better, L.46
linia, f. - line, ruler, L.47

P

,

ti

16dka, f. - (small) boat, L.52
Zyika, L. - spoon, L.51

naprawia6, i., naprawid, p. - to re=
pair, to fix, L.45
naprawid, p., naprawia6, J. - to repair, to fix, L.45
nareszcie - finally, at last, L.51
natarcie, n. - attack, 1.47
nauczyd, p., uczy6, i. - to teach,
L.46
nawet - even, L.45
nic dziwnego - no wonder, L.49
niedlugo - shortly, not long (time),
L.52
nieporzgdek, m. - mess, disorder,
1.51
nieprzyjaciel, m. (abbr.: npl) enemy, L.47
noga, f. . foot, leg, L.49
not, m. . knife, L.51
numerowy, m. - porter, Lm49

.1 V

M

0

f. - Mom, L.51
manewr, m., manewry, pl. manoeuvre, stratagem, 1.47
mares, m. - march, L.47
marynarka, f. - marine, L.48
marynarka wojenna . Navy, L.48
marynarka handlowa - merchant
marine, L.48
marynarz, m. - sailor, L.48
mied szczpicie - to be lucky,
L.48
zmierzy6, p.
mierzyd,
to measure, L.46
ma* - pleasantly, agreeably,
nicely, L.50
roily - pleasant, agreeable,
nice, L.50
mnie sip chce /chce mi sip (id.)
- I feel like... L.52
mnie sip nie chce /nie chze mi
sip (idiom) - I don't feel
like... L.52
mu - him, L.46

obiecad, p., obiecywad, i. to promise, L.46
obiecywad, i., obiecad, p. to promise, L.46
odda6, p., oddawa6, i. - to give
away, to give back, L.52
oddawa6, i., odda6, p. - to give
away, to give back, L.52
odpadek, m. - refuse, L.51
odpadki, pl. - garbage, scraps, L.51
odpZyntt6, p., odplywa6, i. to sail (away), L.48
odpZywa6, i., odplyn46, p. to sail (sway)
L.48
odpomiada6, i., odpomiedzie6,
to answer, to suit, to correspond,
L.46
odpowiedzied, p., odpowiada6, i. to answer, to suit, to correspond,
L.46
odslugiwa6, i., odsZuly6, p. to complete service, L.50
odskuty6, p., odaugivad, i. to complete service, L.50
ogieri, mm - fire, L.47
okop, m., okopy, pl. - trench, L.47
okryt wojenny - warship, L.48
Polish cap emblem, 1.48
orzelek, M4
oslona, f. - cover, protection, L.47
otwarty - open, L.48

N

naczynie, n. - dish, vessel,
utensil, L.51
najstarszy . the eldest, L.50
napiwek, m. - tip, 1.49
naprawa, f. - repair, (the)
fixing, L. 45
205
1

P
pakowad, i., zapakowad, p. - to pack,
L.49
Para, f. - pair, L.49
patelnia, f. . frying pan, L.52
patrol, m. - patrol, L.47
patrze6, i. - to look(at,)L.48
ppknipty
.broken, tracked, split,
11.45

plata, f.
beach, L.46
plecak, m. - rucksack, knapsack,
pack, L.52
pZyneld, i., popZyntid, p. - to sail,
to swim, to ride in a boat,
to flow, L.52
plywad, is, frequentative to swim, to float, L.46
pocalowad, p., caZowad, i. to kiss, L. 51
pochodzonie, n. - descent, derivation, L.50
podobad sip, i., spodobad sir, p.to appeal to, to like,
to please one, L.45
pokazywad, i. (pokazad, p. L.37)to show, to display, to point
at, L.45
pokZado m. - deck, L.48
pokochad, pi, kochad, i. - to love,
L.47
Polak, m. - Pole (male), L.46
pomoc, f. - help, L.51
pomdc, p. (pomagad, i. L.21)
to help, L.45
pomysZ, m. - idea, conception,
L.48
poriczocha,
. stocking, L.49
popZyneld, p., payneld, 1.. -

to sail, to swim, to ride
in a boat, L.52
portfel, mo - wallet, L.45
portier, m. - porter, L.49
posauchad, p. (sauchad, i. L.19)to listen, to obey, L.51
posprzqtad, p., sprzqtad, i. to tidy, to clear, L.51
powiedzied, p. um to tell, to 'say,
L.45 (mhwid, i. - to speak,
to tell, to talk, L.21)
powiosZowad, p. (no i.) - to row
(for a while), L.52
powolany - called, summoned, L.50
poznad, p. (poznawad, i. L.11) .
to meet, to recognize, L.50
206

pozwalad, i., pozwolid, p. - to let
to allow, to permit, L.46
pozwolid, p., pozwala6, i. - to let,
to allow, to permit, L.46
polycza6, i. (4 dat.), polyczy6, p.
(4 (lat.). to loan, L.47
poiyozad, i. (od 4 gen.), posyczyd, p. (od f gen.) - to borrow (from), L.47
pogyczyd, p. (4 dat.), potyczad,i.
(4 dat.) - to loan, L.47
rogyczyd, p. od 4 gen.), potyczad, i* od 4 gen.) - to borrow (from), L.4?
poiniej - later, 16.0
prezent, m. - present, gift, L.51
prodzej - faster,. L.52
przechodzid, is, przej66, p. to be transferred, to pass,
to cross (on foot), to go
through, L.50
przeciw - against, L.46
przedwczoraj - day before yesterday, L.47
przejgd, p., przechodzid, i. to be transferred, to pass,
to cross (on foot), to go
through, L.50
przeprosid, p. (przepraszad, i.
L.29) - to excuse oneself,
to beg pardon, to apologize,
L.49
przestad, p., przestawad, i. to stop (doing), to cease,
L.51
przestawad, i., przestad, p. to stop (doing), to cease,
L.51
przeszkodzid, i., przeszkodzid, p.
- to disturb, to bother, L.51
przeszkodzid, p., przeszkadzad, i.
- to disturb, to bother, L.51
przedcierafto, n.
sheet,(bed),
L.51
przezirbiad sir, i., przezirbid
sir, p. - to catch cold, L.46
przezirbid sir, p., przezivbiae
sic), i. - to catch cold, L.46
prosyglqda6 sift i., przyjrzed sir,
p. - to stare, to look at,
to observe, to watch, to gaze
at L. 45

J

si

przygotowywad (sip), i., przygotowac (sip), p.- to prepare (oneself), to make ready, L.49
przygotowad (sip), p., przygotowywad (sir), i. . to prepare (oneself) , to make ready, L.49
przyjemny . pleasant, 1.48
przyjeldiad, i.,(przyjechad, p.,
L.26) - to come (by means of
transportation), L.49
przyjrzed sip, p., przyglitdad sip,
i. . to stare, to look at,
to observe, to watch, to gaze
at, L.45
przykro - unpleasantly, painfully,
L.45
przykro mi . I am sorry, I hate to,
L.45
przynosid, i. (przynieid, p., 1.26)
- to bring by hand, L.45
przywozid, i. (przywieid, p., L.36)
- to bring (by means of transportation), L.45
przyznad (sip), p., przyznawad
(sip), i. - to admit, L.48
przyznawad (sip), is, przyznad
(sip), p. - to admit, 1.48

serwetka, f. - napkin, L.51
sfotografovad, p., fotografowad, i.
to photograph, L.48
siekierka, f. . hatchet, small ax,
L.52
skarpetka, f. - sock, L.49
skid (idiom) - how come, L.50
eaulba.zabadnicka:....active:.duty,

L.50
solenizant, m. . person celebrating,
his nameday or birthday, L.50
spodobad sip, p., podobad sip, i.
- to appeal to, to like,
to please one, L.45
sprpiyna - spring (metal), 1.45
sprztitad, i., posprzqtad, p. to tidy, to clear, L.51
aprzedad, p., (sprzedawad,
1.21) - to sell, L.45
stad sip, p., stawad sip,
to happen, to become, L.4!
stanqd, p., (stad, is, L.21) -

to stop, to stand, L.45
stanowisko, n. - position, L.47
stanowisko wyjaciowe do natarcia
attack position, L. 47
stawad sip, i., stad sip, p.
to happen, to become, L.45
star, m. - rudder, helm, L.52
sterowad, i. (no p.) - to steer,
L.52
szczpsicie, n. - luck; happiness,
L.48
szeregowy, m. - enlisted man, L.50
szosa, f. - highway, L.52

ranek, m. - (the) morning, L.52
canny - wounded; morning (as adj.)
L.47
reperowad, i., zreperowad, p. to repair, to fix, 1.45
rezerwa, f.- reserve, 1.50
rezerwiata, 124 - reservist, L.50
rpcznik, m. - towel, L.49
rob., f. - hand, arm, L.49
rower, m. - bicycle, L47
rozpoznad, p., rozpoznawad, i. to reconnoitre, L.47
rozpoznawad, i., rozpoznad, p. to reconnoitre, 1.47
rozpoznawczy = reconnaissance
(as adj.), L.47
rufa, f. . stern (of a ship),
Lm 48

$
acierka, f.
s rag, L.51
iliczny - lovely, charming, pretty,
L.52
tipietcy - sleepy, 1.50

T
tajemniczy - mysterious, L.50
takedwka, f. - taxi, L.48
.talerz, m. - plate, L.51
tani - cheap, inexpensive, L.46
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brief case, folder,
teczka, f.
L.49
towarzystwo, n. - company, crowd,
society, association, L.50
turysta, n. . tourist, L.50
tymczasem- in the meantime, for
the time being, temporarily,
L.48

U
uczyd, i., nauczyd, p. . to teach,
L.46
udalc mi ei9 . I succeeded, L.47
udalo si, . it succeeded, L.47
urodziny, pl. only . birthday,
L.45
uwatad, i. (no p.) - to be careful,
to pay attention, to be eaten..
tive, L.51
uwierzyd, p.s wierzyd, i. - to trust,
to believe, L.45

widka, f. - vodka, L.50
wrzucad, i., wrzucid, p. - to throw
in, L.51
wrzucid, p., wrzucad, 3. - to throw
in, L.51
(wstqpid, p., 1.27) wstgpowad,
to enter, to join, L.49
wuj, m. . uncle (except father's
brother), L.51
wybdr, m. - selection, choice, L.45
wybrzete, n. - coast, L.47
wyciecika, f. - trip, excursion,
L.48
wytrzed, p. wycierad,
to wipe, to erase, L.51
wyj6ciowy - exit (as adj.), L.47
wveldowad, p., wymeldowywad,
to check out, L.49
wymeldowywad, i., wymeldowad, p.to check out, L.49
wzia6, p. (brad, i., L.21) to take, L.45

TI

(no p.) - to fight,
walczyd, i.
to wrestle, L.46
walizka, f. - suitcase, L.49
walka, f. - combat, fight, L.47
walka na bagnety - close combat,
bayonet drill, L.47
wesoty . gay, merry, cheerful, L.50
wiatr, m. - wind, L.46
widad (inf.only) - one can see,
it can be seen, L. 52
widelec, m. . fork, L.51
widok, m. - view, L.48
wierzyd, i., uwierzyd, p. - to trust,
to believe, L.45
wieszak, m. - hanger, L.49
wickezo64, f.. majority, L.50
winds, f. - elevator, L.49
viono, n. . oar, L.52
viosZomd, i. (no p.) - to row,
L.52
wisied, J. (no p.) . to be hanging,
L.49
wkladad (do), i., wlotyd (do), p. -

to put on ,(in)

L..49

wItiyd (do), p., wkkadad (do), i.to put on, (in), L.49
wojenny
war is adj.), L.48
wolno - it is allowed, L.46
wolno . slowly, slow (as adv.),
L.46
208

zadzwonid, p., dzwonid, J. - to ring,
to phone, L.46
zajqd, p., zajmowad, i. - to take up,
to occupy, L.47
zajqd si9, p. (zajmowad sic, J. L.38)
- to be busy with, to take care
of, 1.52
zajmowad, i., sajeld, p. - to take up,
to occupy, L.47
zamkn4d, p., zamykad, i. - to lock,
to shut, to close, L.49
zamykad, J., zamknqd, p. - to lock,
to shut, to close, L.49
zaniedd, p., zanosid, i. - to carry,
to take (by hand), L.49
zanosid, i., zanie66, p. - to carry,
to take (by hand), L.49
zapakowad, p. , pakowad, J. - to
pack, L.49
zasadniczy
fundamental, cardinal,
basic, L.50
zawodowy
professional, L.50
zbid, p., bid,
to break, to
beat, L.51
sbierad (sir), i., zebrad (sit), p.to gather, L.50
zdaje sip - it seems,L.46
sdawad sit)
to seem, L.46

sdecydowad
p., decydowad (pip),
i. - to decide, L.48
sdobyd, p., zdobywnd, i. si to take,
to capture, L.47
sdobywad, i., zdobyd, p. - to take,
to capture, L.47
sdrowie, n. - health, L.50
sdrowy
healthy, L.50
sebrad (sip), p., sbierad (sip), i. to gather, L.50
segarmistrz, 114 to watchmaker, L.45
serwad, p., zrywad, i. - to break off,
to cut off, to tear off, L.48
slew, m. - sink, L.51
smpcsony
tired, L.47
smierzyd, p., mierzyd, i. - to
moaeure, L.46
zreperowad, p., reperowad,
to repair, to fix, L.45
srywad, i., serwad, p. - to break off,
to cut off, to tear off, L.48
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L. 53
:.iram7 s,7 ici.Jsption Drill

VOCATIVE CASE
No
and
adjectives.

awr-a- naciaammoors.

FF'ININE ending in a consonant or -i and all MASCULINE (except masc. pers.
in -/i/ec and non- diminutives in -o)

a AZ

O 4$

FEMININE
diminutives o
first names in
-a also MASC.
dimin. in -io

othkx Fem. and Masc.
in -a -41

MASCULINii

in
(male pers.)

also MAX. in
-o (exc. dimin.
in -io)

-u
O

-cze

same ending'
as in floats

singe7.1

a

PLURAL
r.

all

genders

same ending
as nom. plural

^IR

NEUTER

LESSON 53
L. 53

Grammar Perception Drill
Locative

Vocative
Suggested words:

Instructor:

Mari, o doktorze.

doktor
major
profesor
szwagier
syn
porucznik
kapral
pulkownik

Students:
Doktorze!

Bolek

Radek
Janek
Tadeusz
Andrzej
Henryk
Jdzio
Tadzio
Hichia
Wkadyskaw
Zygmunt
Stefan
MieczysZow
Adam
Exceptions:

B6g - Bete
pan - panie

Jak pan ',NU na matkp?

" cdrke

te

u

siostrp?
" tonp?

11

1

Jak pan waft no Jadvigp?
"
"
" Harip?

" Zone
II
91

"

It

II
re

u

" kolegp?
" zastppep?
" sprzedavcp?

Matko!

Students:

Instructor:

Zosiu!

Jak pan walk na Zosip?
N
«
N
" MOrysip?
N

N

N

"

"

"

"

" Jadzie

Jak pan was na pana Kowalskiego?
«
«
«
"
"
Cichockiego?
"
Kolankowskiege?
«
«
«
"
Adamskiego?
N
a
N
N
"
Karskiego?
N
«
N
N
"
Majewskiego?
N
«
N
Nowackiego?
"
»

«

«

«

M

M

«

«

«

«

N

N

N

N

M

«

M

«

«

«

"

Bukowskiego?
Walezaka?
Woiniaka?
Pawlaka?

"

Detbka?

"

Dlugosza?

"
"

"

Jak pan woke na Om?
17

«

«

L. 53

Paula Kowalski!

Pani e Walczak !

°Jose!

" chkopea?

Jak pan woke na syndw?
«
«
«
" profesor6w?
99
ft
" kaprali?
«
«
«
porucznikow?

Synowie!

Require students to translate the following sentences:

la

Dear Wkadek, give me water.
Dear brother, help me.
Dear son, read this book.
Dear Mary, learn the Polish language.
My child, get dressed.
My daughter, don't be afraid of him.
Dear sister, remember that I am old.
Dear Adam, admit that you are wrong.

6 AO

Va4.

3

'4

10

L. 53
Zosia, look for my brother.
Jadwiga, pay the bill.
Jozio, finish it now.
(Panie doktorze, niech pan ...)
Doctor, tell me the truth.
Mr. Dqbek, you drive the car.
Mr. Nowicki, you pay this bill.
Professor, don't ask me about it.
Gentlemen, write on a typewriter.
Andrzej, let us go to the movies.
Ladies, eat (your) dinner.
Colleagues, take (your) seats.
(You people) find out at what time the train leaves.
Children, stay home.
Soldiers, report to the sergeant.
Miss Zosia, bring me some tea.
Stefan, be at home tomorrow.

4

L. 53

4

VENEMEMASEMES

Tell, to na pewno bez przepustki

5

,osst,,T

L. 53

a
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LESSON 53

Lo 53

Dialog (AWOL NCO brought before
Company CO)
G.: Sieriant Grzybowski
K.: Kapitan

SFC. Grzybowski
Captain

G.: Obywatelu kapitanie, sieriant Grzybowski melduje sip
na rozkaz.

Citizen captain, SFC Grzybowski
reporting as ordered.

K.: Opowiedzcie mi, kto was przyprowadzil pijanego na vartownip i jak to byZo?

Tell me who brought you drunk
to the guardhouse and how it
happened?

G.: Przedwczoraj, to znaczy w sobotp, dostelem przepustkp.
Natyceimiast pojechalem do ftrszawy na zabawp, kt6rq urzadzal m6j szwagier Novicki.

Day before yesterday, that is on
Saturday, I got a pass. Immediately I went to Warsaw to a party
at Mr. Novicki's my brother -inlaw (arranged by my brother -inlaw, Nowicki).

K.: Z jakiej okazji byZa to zabawa?

What was the occasion for that
party?

G.: Syn mojej siostry, Tadzio Novicki, obchodzil imieniny. Na
imieninach poznalem jakiego6
z kt6rym po zabawie poszedlem do knajpy,

My sister's
brating his
day party I
I went to a

K.: Jak sib nazywa ten go66?

What's his name?

G.: Nazwiska nie pamiptam, a na
imip mu Henryk.

I don't remember his last name,
his first name is Henry.

K.: Czy ten go66 jest wojskowym,
czy eywilem?

Was that man a serviceman or a
civilian?

G.: Cywilem. lladrie to byZo powodem catej awantury.

Civilian. That was the cause of
all the trouble.

K.: I co sip stalo potem?

And what happened then?

G.: Potem wyszli6my na ulicp i zaczeli6mv inieva6.
Poklaciligmy sip, bo Henryk Spiel 92
7Trilne piosenki, a ja vo;.;skowe.

AM a ana,

mama,

aaa

son Tadzio was celename day. At the name
met some guy with whom
bar after the party.

Then we went out on the street and
we started to sing. We quarrelled,
becauce Henry was singing civilian
songs and I army songs.

L. 53

14: Kiedy was iandarmi zaaresztowali?

When did the MPs arrest you?

G.: Jak zaczpliany gig bid o to,'
kto ma pierwszy opiewad.

When we started fighting about
who was to sing first.

K.: No, a kto wygral?

Who won?

G.: Henryk wygral. Przyszli Ian darmi, mnie zaaresztowali, a
on zostal i dale; cipiewaZ swo

Henry won. The MPs came, arrested
me and he stayed there singing his
civilian songs.

je cywilne picisenki.

K.: Czy to wszystko?

Is that all?

G.: Tak jest obywatelu kapitanie.

Yes, citizen captain, sir.

K.: Muszop was ukarad. 0 karze dowiecie sip poiniej. Odmaszerowad!

I have to punish you. You'll be
told about the punishment later.
Dismissed!

`4.

8

LESSON 53
Grammar

L. 53

Analysis

VOCATIVE CASE

Nouns used in direct address take the vocative case. (In English,
for example: John!, Captain!, Lary!) Only nouns referring to persons arr generally used in the vocative case in everyday speech.
1.

a/

The vocative singular ending of masculine nouns ending in
ch/opiec - 6hlopczel
- (i)12 is 7=5 Ojciec - ojcze!,

b/

The vocative singular ending of masculine nouns ending in
is -a. Dom:idea - dowcidco!

c,/

The vocative singular ending of masculine non-diminutive
nouns ending in -cr is -2$ the same as nominative,
Koaciuszko!
e.g.:

di

The vocative singular case endings of all other masculine
nouns are identical with their respective locative case
endingEp,

Nominative

Locative

Vocative

Janek
Jazio
Zbigniew
Kazimisrz
major
kapitan

(o) Janku

Janku!

(o) Jciziu

Jciziu!

(o) Zbigniewie
(o) Kazimierzu
(o
majorze
(o
kapitanie
(o mgiu
(o
sieriancie
(o
kapralu
(o
synu
(o wujciu

Zbigniewie!
Kazimierzu!
majorze!
kapitanie!
mQ2u!
sieriancie!
kapralu!
synu!
wujciu!

mqi

sieriant
kapral
syn
rrujcio

e.g.:

Janku,

szklAnkc. wady. - Johnny, .,Ti.ve me e class of water.

The vodntive singular of Nia (God) and =L is Boit!,

and panie

rosTectively.
2.

iron vocntiv
,

a/ Tn- -oc4iv,
cormrr0r4

of feroinine nouns.

sin,:u2nr

cr eYralstal
9 itg rosreriive irc-tive

telrin:;r.c louns endin,z

i= th'

=,-1111P in

;'o-' ?.

f n(12 riCr.

; tin

Lnr.-45"e

vg

W

r4

(o) pcdr;ky

d

9
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L. 53

b/ The vocative singular ending of feminine nouns denoting diminutives
of first names (given names) ending in -ia is iu,
e.g.:

Zosiu,chodi na obiad.

- Sophie,come for dinner.

c/ The vocative singular ending of all other feminine nouns is

-o,

e.g.:

Matko, genii mi.
Mario, daj mi chleba.
3.

Uother,help me.
- Mary,give me bread.

The vocative singular of all neuter nouns is the same in form as
their nominative singular,
e.g.:

Dziecko!
4.

Nie pij tej wody. - Child!

Don't drink this water.

The vocative plural of all nouns of all genders, is the same in
form as their nominative plural,
e.g.

Oficerowie i szeregowi!
Dzipkujp warn.
5.

- Officers and enlisted men!
I thank you.

The vocative of all adjectives and pronouns, both in the singular
and in plural, for all genders is like their respective nominative,
e.g.:

Moja droga matko!
Mot drodzy 'gnomic)!
6.

- My dear mother!
- My dear sons!

Very often, particularly when addressing strangers, instead of the
vocative, the form prosze pana, prosz, pani is used. It is also
the most proper way to call the attention of any person,

e.g.:
prosze pana, czy pan wie,
kt6ra jest terns godzina?

- Do you know what time it is now,
sir?

Howevertif a person has a title or rank, the vocative of such a
rank, preceded by the vocative of an; pani or obywatel is used
rather than prosze pana,
e.g.:

Obywatelu poruczniku,
gdzie jest dow6dca?

- Where is the Commanding Officer,
Citizen Lieutenant?
10

L. 53

Panie doktorze, ile placp
za wizytp?

- How much do I owe (pay) you for
the visit, doctor?

7. Sometimes first names are used in the nominative case instead of the
vocative case in a direct address, especially, when calling somebody's
attention,
e.g.:

Henryk! idi do domu.
or:

- Henry, go home.

Henryku, idf do domu.

Note, however, that whenever a first name is preceded by "me both
words must be in the vocative case,
e.g.:

Panie Henryku, niech pan
wraca do domu.

- Henry, (please) return home.

8. The word JA besides meaning

how

can also mean when,

e.g.:
Jak Zosia skoriczy uczyd sip,
- When Zosia finishes studying
to kupi chleb.
she will buy bread.
Kledy,Zosia skoliczy uczy6 sip,
to kupi chleb.

LESSON 53

Structural Drill

Part I
Instructor:

Suggested words:

Jak sip mold do wuja?

wuj

solenizant
marynarz
Polak
pi echur

lotnik
pilot
iniynier
buchalter
s zwagi er

szef
rekrut
pukkownik

student
gospodarz
klient
go6C
wlagciciel
doktor
pacjent
mqi
przyjaciel
brat
major
syn

11

Students:

Do wuja mold sip
wuju.

L. 53

druiynowy

sieriant
iotnierz
profesor
kapral
Janek)
Bolek)

Wsdek)

chorally

(Bog)
(ojciec)

.

(Michel)
(Stefan)
porucznik
rezerwista
zastgpca
dow6dca

ehlepiec
(pan Kowalski)
(pan Zygmunt)
(pan Vichat)
pan porucznik
matka
corks
siostra
(babka)

kobieta
dziewezyna
(iona)

Barbara)
Maria)
Zosia)
Marysia)
(Basia)
(J6zio)
ipanna Jadzia)
panna Zosia)
dziecko
rodzice (pl. only)

Drill the above nouns (except those in parentheses) in the vocative
plural.
Part II

- Require students to form requests from the following nouns and
sentences:

a/ e.g.:
pan profesor

przeczyta6 tg

Panie profesorze, niech pan przeczyta tg ksigikg.

pan
pan
pan
pan
pan
pan
pan
pan
pan
pan
pan

kapral
kapitan
siertant
major
doktor
pukkownik
inlynier
Kowalski
Walczak
Zbigniew
Janek

pani Maria
pani Barbara
panna Jadwiga
panna Marysia
panna Basia
b/ e.g.:
ojciec

- poswoli6 toinierzowi zapalid.

- zameldowad sig u pulkovnika.
- it:16 do kossar.

-

powiedzie6 o tym putkownikowi.
dad ojcu lekarstwo.
pojechad do dow6dztwa.
patrzed na ten most.
zaptaci6 za obiad.
kupid ionie present.
napisa6 ten list.
zatelefonowa6 do cony.
zaprosi6 Kowalskich na obiad.
dad dzieciom eniadanie.

- 0,06 ze mnq do kina.
- nie sp6ini6 sig
- da6 mi tg foto3raf4

odpoczywa6 codziennie po obiedzie.

4cze, capoczywaj codziennie po obiedzie.
Niech ojciec oapoczywa codziennie po obiedzie.
totnierz
syn
brat

strzelao do nieprzyjaciela.
- kocha6 matkg.
- wierzy6 mi.

napisa6 list do mnie.
- nie spOini6 sip do biura.
- walczy6 o prawa cz/owieka.
bavi6 sip dobrze.
pomyeled o rodzinie.
potyczy6 mi 20 zlotych.
ubra6 sip szybko.
pomaga6 koledze.
- przyjecha6 do nas w aobotp.
popatrzy6 na ttt dziewczynp.
przestad krzycze6.
poca/owa6 mnie.

przy.iaciel

kolega
obywat&.
solenizint
czZowiek
szwagier
Bolek
Zygmunt
J6zef
J6zio
Zosia
Basia

RAP

Part III - Require students to put the following sentences into past,
present and future imperfective aspect and past and future
perfective aspect:
Obiecywa6 (obieca6) dobrze sib uczy6.
Opowiedzied (opowiada6) bratu o wycieczce.
Wychodzi6 (wyj66) na miasto.
Przechodzi6 (przeja6) przez ulicp.
Zamknit6 (zamyka6) 17/%1 do kuchni.
Zadpiewa6 (6piewa6) wojskowe piosenki.
e.g.:

ja (m.)
ja (f.)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

obiecywa]em sic uczy6.
obiecywalam sip uczy6.
obiecujp sip uczy6.
bpdp obiecywak sip uczy6.
bpdp obiecywala sip uczy6.
obiecakem sip uczy6.
Ja obiecalam sip uczy6.
Ja obiecam sip uczy6.

ty
f.)
on, ona
my (n., f.)
wy (m., f.)
oni, one

Aga

hilt
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L. 53

Recombination

Drill

Part I

Byka niedziela.
bardzo.

Pogoda byka kadna.

Tadzio i Bolek cieszyli sig

Oni przyjechali na rowerach z miasta nad jezioro.

popkyngli 16dket na wyspg.

Pot em oni

Najpierw Bolek wioskowak, a potem Tadzio.

Na wyspie chkopcy znaleili kadne miejsce z widokiem na cake jezioro i
tam zjedli iniadanie.

Oni przywieili z domu duto kanapek, kilka jabkek

i ciasto, ktore pani Nowicka upiekka dla nick.
to mkodzi chkopcy zawsze sit gkodni.

poszedk popkywa6 w jeziorze.

Matka Tadzia wiedziaka,

Po 6niadaniu Bolek rozebrak sip i

Tadzio wzi4k nowy aparat fotograficzny,

kt6ry otrzymal od pana Browne i zrobil kilka zdjp6. W pokudnie chkopcy
byli gkodni i gotowi, teby coi zje66.

Tadzio przynidsk drzewa i zrobik

ogien, potem Bolek ugotowak kaszg jgozmienn4 na
starsi bracia.

je do plecak6w.

ogniu, jak nauczyli go

Po obiedzie Bolek i Tadzio umyli naczynia i zapakowali
Potem oni pokotyli sig i odpoczywali.

byli w locks; Tadzio wioskowak, a Bolek sterowak.

0 czwartej

Oni przyjechali do

domu okoko suistej godziny, mmgczeni, ale szczgfilivi.
Fart II

Wkadek i Bolek Kowalscy zdecydowali sig pojecha6 w niedzielg nad jezioro na wycieczky.
giem.

Najpierw oni chcieli jecha6 tam tramwajem i poci4-

Poiniej jednak zdecydowali sip jecha6 na rowerach. W niedzielp

Wkadek obudzik sig wczeinie i powiedziak do brata:
musimy wyjetdta6".

wstang za

Wstawaj, bo za godziny

Bolek lubik spa6 dlugo i odpowiedziak: "K4p sig, ja
0 godzinie sz6stej chkopcy byli gotowi.

wyszli z domu, wzigli rowery i zaczgli jecha6.

14

Oni

Jechali szybko przez

4,

al

L. 53
miasto, bo byko jeszcze wczeanie i dlatego mako ludzi byko na ulicach.
11 czasie jazdy chkopey nie rozmawiali, bo jechali jeden za drugim.

0

Znaleili kadne miejsce,

godzinie Osmej chkopcy byli jui nad jeziorem.

"Zjedzmy gniadanie, bo jestem

gdzie mogli kEtpaC sip i letee na platy.

Po eniadeniu i po podroty chkop-

glodny" Bolek powledziak do W/adka.
cy odpoczywali pók godziny.

Questions
1. Doketd zdecydowali sip pojecha6 w niedzielp Wladek i Bolek?
2. Czym oni najpierw chcieli jechali?

(tramvaj, pociem)

3. Czym p6iniej zdecydowali sip jecha6?

(rowery)

(niedziela)

4. Kiedy Wladek obudzil sip imzelinie?
5.

..3o Wladek powiedzial do brata, kiedy sip obudzil?

6. Co lubil robi6 Bolek?

(jezioro)

(wstavad)

(to sleep)

7. Co powiedzial Bolek do brata?

(bathe, I'll get up in a moment)

8. 0 ktOrej godzinie chkopcy byli gotowi?

(6)

9. Dlaczego chkopcy jechali szybko przez miasto?

(it was early - not
much traffic)

10. Dlaczego chlopcy nie rozmawiali, kiedy jechali przez miasto?
(one behind the other)
11. Kiedy Wladek i Bolek byli nad jeziorem?
12. Co oni mogli robi6 nad jeziorem?

(8)

(bathe, lie on the beach)

13. Co powiedziak Bolek do Wkadka przed iniadaniem?

14. Jak dkugo chkopcy odpoczywali po podrogy?

15

(let's eat,
I'm hungry)

(half an hour)

LESSON 53
L. 53
Oral - Aural Drill
Part I

1. Jak melduje sit sieriant Grzybowski kapitanowi?
2. 0 co zapytal kapitan siertanta Grzybowskiego?
3. Kiedy siergant Grzybowski dostal przepustkp?

4. Co sieriant Grzybowski dostal w sobotp?

5. Co on zrobil wieczorem?

(on Saturday, year
ago, last month)

(przepustka, new uniform,
driver's licence)

(in the evening, afternoon, morning)

(zabawa, wedding, wczasy)

8. Dokqd on pojechal wieczorem?
9. Kto urzeldza/ zabawp?

(who brought you ...)

(went to Warsaw, visit friend, meet Basia)

6. Kiedy on pojecha/ do Warszawy?
7. Na co on pojechel?

(citizen captain ...)

(Warszawa, 1.05di, Poznan)

(brother-in-law Nowicki, sister, family)
(party, wedding, name day party)

10. Co urzadzil szwagier Nowicki?
11. Co obchodzi/ Tadzio Nowicki?
12. Kim byl Tadzio Nowicki?

(name day, birthday)

(syn siostry, brat, przyjaciel, plutonowy)

13. Kogo sieriant Grzybowski poznal na imieninach?

(a guy, Basia,
Jadwiga, Adam)

14. Gdzie sieriant Grzybowski pozna/ jakiegoe goicia? (imieniny,
urodziny, zabawa)

15. Z kim sieriant Grzybowski poszen do knajpy?

16. Kiedy oni poszli do knajpy?

(gold, Zosia, kolega,
sYn)

(after party, day before yesterday,
week ago)

17. Czy sieriant Grzybowski pamipta nazwisko tego goicia?

(no)

18. Co pamipta sieriant Grzybowski?

(first name of the guy, better
times)

19. Jak temu goiciowi byko na imip?

(Henry, Joe)

20. Czym jest ten goiC?

(civilian, karma', brother-in-law)

16
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21. Co bylo powodem awantury?

(the guy was

civilian, bad weather)

22. Gdzie siertant Grzybowski i goad wyszli potem?
23. Z kim siertant Grzybowski wyszedl na ulicp?
24. Co oni robili na ulicy?

(ulica, park, plata)

(goad, Basia, przyjaciel)

(epiewad, grad w karty, rozmawiad)

25. Jakie piosenki epiewak Henryk?

(cywilna)

26. A jakie piosenki epiewal siertant Grsybowski?
27. Co oni zrobili w koricu?

(wojskowa)

(pokadeid sip, wioslowad, calowad sip)

28. Kiedy tandarmi aresztowali siertanta Grzybowskiego?
(when a brava
started, on Monday, yesterday)
29. 0 co siertant Grzybowski bil sip z Henrykiem?

30. Kto wygral?

(who sings first,
dziewczyna)

(Henry, private, corporal)

31. Kto przyszedZ?

(MPs, Mr. and Mrs. Walczak, women)

32. Co zrobili tandarmi?

(aresztowad siertanta Grzybowskiego, patrzed,
potyczyd pienipdzy)

33. Co sip stab) z Henrykiem?

34. Co Henryk robit potem?

(zostad, wyjechad nad morze, zmienid
ubranie)

(sang, zwiedzad 'last°, zjeti6 obiad)

35. Jakie piosenki epiewaZ Henryk?

(civilian, wesaa, auga)

36. Kiedy Henryk ipiewa2 cywilne piosenki? (after arrest of Sgt. Grzybowski, after dinner, at night)
37. Kogo musi ukarad kapitan?

(Sgt. Grzybowski)

38. Kiedy siertant Grzybowski dowie sip o karze?

39. Jaki rozkaz wydal kapitaa?

(later, tomorrow,
Friday)

(retreat)

Part 11

1. Czy pan lubi chodzid do knajpy i co pan lubi tam pie
2. Czy pan widzial awanturp na ulicy, w knajpie (na filmie).
pan mote powiedzied, kiedy i jak to bylo?

17
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3. Proszp niech pan opowie o ostatnich pariskich urodzinach.

4. Kiedy pan dostal pierwsza przepustkp i co pan wtedy robiZ?
5.

piosenkp polskg pan zna?

(tell the contents in Polish)

S. Ktdre piosenki polskie pan lubi?

7. Czy mote pan powiedzied, co roba pan wczoraj?
8. Czy mote pan powiedzied, co pan robi po szkole w domu?
9. Kt6ry dzieri w tygodniu pan lubi i dlaczego?

10. Kto mote aresztowa6 tolnierza amerykagskiego?
11. Co ludzie robig w knajpie?
12. Czy pan mote pid duto wddki?

13. 0 ktdrej godzinie pan wychodzi z domu?
14. Dlaczego pan jest dziti zmpczony?

15. Czy w koszarach mieszkaj

cywile, czy tanierze?

LESSON 53

Homework

Part I
Translate into Polish:

1. Come into the room and close the door!
2. No, you cannot go to the movies;

study (your) lessons or read a book.

3. Think about me always, and write to me often!
4. Ask the waitress for the bill (dheck).

18

5. Ask Mary to the party.
L. 53
6. Eat (your) soup and dons f, tale 30 much.

7. Buy me a big new car for oi birthday!
8., Turn out the light and go to bed.

9. Dress quickly, it's very late already.

Part II
This 5art is not to be done if tape recorders are available to students)

Write the verbs in parentheses in the second person singular imperative
mood.

1. (LW z Tadziem do miasta, ale (wrOcie) przed esm4.
2. (Pomaga6) Zosi gotowse kolacjp, kiedy ja bpdp w Krakowie.
3. To jest dobry pies, nie (ba6 sip) go!

4. (Spiessye sip), bo speinisz sip do szkay!
5. (Pocakowad) matkp i (ii6) spae.
6. Teraz ty (rioslowa6), bo ja jester znyczony.
7. (Wyjechad) wczednie, teby bye w mieecie na dziewiettg.

8. (Potyczyd) mi pipe zZotych do jutra.
9. (Powiedziee) °jou, to obiad bpdzie gotowy za pipe minut.

Part III
71Thisisrt is to be done if tape recorders are available to students)

Record on tape in Polish 15 questions to Translation English-Polish L.51.

LESSON 53

Vocabulary
awantura, f.

row, brawl, disturbance

ai (do)

- until, till (up to)

bid sip, i. (pobid sip, p.
bijp sip
pobijp sip
bije sip
pobije sip)

- to fight

19
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cywil,

- civilian

cywilny, cywilna, cywilne

- civilian (as ad.,-;

imip, n.
imienia, gen. s.
imiona, nom. pl.
imion, gen. pl.

- first name, given name, Christian
name

na imip mu ...

- his first name is

jak

- when

kara, f.

- punishment

knajpa, f.

- bar, joint, tavern

m.
cywile, nom. pl.

meldowaC sip, i. (zameldowad sip, p. - to report (in person)
meldujp sip
zameldujp sip
melduje sip
zamelduje sip)
meldowa6 sip na rozkaz

- to report (in person) as ordered

natychmiast

- immediately

nazwisko, n.

-

obehodzi6, i. (here no p.)
obehodzp
obchodzi

- to celebrate

odmaszerowa6!

- dismissed!

(last) name

odmaszerowad, p. (odmaszerowywad, i. - to march away, to march out
odmaszerujp
odmaszerowujp
odmaszeruje
odmaszerowuje)
okazja, f.

- occasion, opportunity, bargain

opowiedzi36, p. (opowlada6, i.
opowi em
opowiadam
opowie
opowiada)

- to tell, to narrate

pijany, pijana, pi Jane

- drunk

piosenka, f.

- song

poklOci6 sip, p. (k/oci6 siY, i.
pclacicp sie
kl6cp sip

- to quarrel, to argue

;,1q6ci sip

(as adj.)

k/(Sci sip)

powdd, m.
powodu, gen. s.

- cause, motive, rca. =

20

przyprowadzi6, p. (przyprowadza6, 3.
przyprowadzam
przyprowadzy
przyprowadza)
przyprowadzi

- his (own), her

sw6j, swoja, ywoje

-

dpiewa6, i. (zatipiewadv p.
zabiewam
apiewam
zagpiewa)
epiewa

L. 53

- to bring to

(own), its (own)

to simz

- at ease!

spocznij!

- to punish

ukara6, p. (karad, i.
karzy
ukarzy
karze)
ukarze

- to arrange, to organize

urzqdza6, i. (urzqdzi6, p,
urz4dzy
urzeldsam
urzetdzi)
urz4dza

-

wartownia, t.

i.

- to-win

wygrad, p. (wygrywa6,
wygrywan
wygrmm
ITYgrYwa)
wYgra

- to go out

wyji6, p. (wychodzi6, i.
wychodzp
wyjdp
wychodzi)
wyjdzie
zaaresztowa6, p. (aresztowa6,
aresztujp
zaaresztujp
aresztuje)
zaaresztuje

guardhouse

i.

-

to arrest

- military policeman, MP

tandarm, 1116

tandarmi, nom. p3..

21
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Grammar Perception Drill

Use of the

ossessive and the

ossessive-reflexive pronouns.
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Grammar Perception Drill
POSSESSIVE PRONOUNS

Personal pronouns
ja
ty

(I)

on

(he)

Possessive pronouns
mCj, moja, moje
(my, mine)
tw6j, twoja, twoje (your, yours)
jego (his)
sw6j, swoja, swoje (his own)

(you)

jej

ona (she)

(her)

sw6j, swoja, swoje her own)
jego (its)
sw6j, swoja, swoje (its own)

ono (it)

Singular
M.

Nom.
Gen.

m6j

eat.
Ace.
Instr.
Loc.

moje
mojego
moje

mojej

S i

M.
Nom.
Gen.
Dat.
Ace.

Instr.
Loc.

two
twojego
twojemu
tw6j
twoje
twojego
twoim
twoim

mojEt

moim

N.

M.

N.

twojet

twojej

F.

jej
jej

swojet

swojet

.jego

jej
jej
jej

swojej

jego

jej

agreement
gender, number, case
possessed fining

jest

twoja
twojej
twojej
twojg

jego
jego
jego
jego

swoja
swojej
swojej

1. Translate into English:

rr

F.

nsular

F.

swoje
gwoj
swojego
swojemu
swoje
swoj
swojego
swoim
swoim

N.

tw6j

moja
mojej
mojej
mojq

mojem:,.

m6j
mojego
moim

M.

F.

N.

m6j

ol6wek.

24

Inst ructor:

Student:

To jest moja ksieina.
To jest moje piCro.

Czyja to jest ksiqika?

Ja nie widze tu

ol6wka.

Czyjego o/6vica nie widzO

wojego

Ja nie widze tu
swojej

pi6ra.

Ja nie widze tu

wojego

m6j

Alk

ol6wek

sw6j
Ja widzop tu

mojego

diP

swoj ego
mojet

Ja widzio tu

Ja midst, tu

2.

a/

ksittike

swojq
moje

pi6ro.

1 swoje

Ja vidzp tu

mojet

Ja widze tu

two.%

brats_

ksiqike.

swojet

ksietikop.

agreement
gender, number

owner

b/

Ja widzg tu

jego (Janka) ksi414.

Ja widzg tu

jej (Zosi)

Ja widzp tu

jego (dziecka) ksiqikp.

Ty widzisz

moja

Ty widzisz

twoj et,

I.

mojetA3litzap.

jego
Ty widzisz

jej

ksiqftp.
ksiqtkp.

-(Its book.)

jego

25
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e/

On widzi to mojet ksiettkp.
On widzi to two jet ksittikp.

On widzi

to

swojtt ksiatkp. - his own book.
ksittikp. - his book.
jego
jej

ksittikp.

Sego

ksiaikp.

Translate into Polish:

3.

I gave my sister my book.
She gave my brother her (own) book.
He was interested in her book.
You (informal) talked with your mother.
nadek was speaking about his (own) dog.
Bolek was speaking about his (Madek's)dog.
She was helping my student.

Instructor:

4.

a/ Komu pan obiecel

Suggested words:

my brother

naprawi6 samoch6d?

Students:

ObiecaZem naprawi6
samoched mojemu bratu.

my sister
your brother
your sister
his brother
her brother
his sister
her sister
Kogo pan wczoraj widziaZ?
Z kim pan wczoraj rozmawiak?
Do kogo pan bpdzie telefonowal?

b/

Czyj to jest samochod?
U czyjego brata pan mieszka?

is

ty
on, ona
Czyjemu synowi pan del prezent?
Czyj ego ojca pan poznari
Czyj samoch6d pan reperowal?
Czyje, ksittikp pan potyczyn
Z czyim dzieckiem pan sip bawir?
0 czyim domu pan m6wi?

26

To jest maj samoch6d.
Mieszkam u mojego
brata.
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LESSON 54
Dialog (Conversation on family matters)
Z.: Zbigniew Novicki
S.: Stanislaw GaZetzka
V eV

Z.: Co sZycha6 u ciebie?
cip nie widziaZem.

What's new with you? I haven't
seen you for a long time.

Dawno

Nothing new. Sit down, please and
tell me what's new with you.

S.: Nic nowego. Proszp siadaj
i powiedz mi, co u ciebie
skyche.6.

There is only one week left until
Christmas and I still haven't bought
any gifts for my family.

Z.: Za tydzieri set jui iwipta Bo-

iego Narodzenia, a dotad nie
kupilem jeszcze prezentow dla
mojej rodziny.

A

e

o

S.: Czy wyjeidiasz na iwipta?

Are you going away for the holidays?

Z.: Nie, iwipta sppdzimy w domu,
bo nie chcemy zostavia6 matki
samej. Dopiero w lecie wyjedziemy na wiee do.mojego stryja Jozefa.

No, we'll spend the holidays at home,
because we don't want to leave mother
alone. We won't go to the country
to my uncle Joseph until summer.

S.: Ja jade do mojego ojca do Katowic. Czekam tylko jeszcze na
legitymacjp.

I am going to my father to Katowice.
But I am still waiting for my I.D.

Z.: Czy siostra twoja takie jedzie
z toba?

Is your sister going with you too?

S.: Nie, jej mat nie chce wyjechae

No, her husband does not want to
leave Warsaw, because he is waiting for the arrival of his brother
from the forced labor camps in
Russia.

card.

"

z Warszawy, bo czeka na przyjazd
swego brats z obozu pracy przymusowej w Rosji.
a*

C

11.

S.:

How long was

lat on tam byl w wipzieniu?

That's very good news.
he in prison there?

Wojska radzieckie wysloay go do
Rosji w 1939 r. Pamiptam, w tym
dniu byZo bardzo zimno.

The Soviet armies deported him to
Russia in 1939. I remember, it was
very cold that day.

Z.: To bardzo dobra wiadomoe6.

Ile

?

Z.: A gdzie jest twoja rodzina?

And where is your family?

29
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S.: Dzicki Bogu ca/a moja rodzina
jest w Polsce. Martwic sic tylko o zdrowie mojej matki.

Thank God my whole family is in
Poland. I only worry about my
mother's health.

Z.: Nie wiedzialem, le twoja matka
choruje.

I didn't know that your mother was
ailing.

S.: Niestety, z jej sercem cog jest
Unfortunately, there is something
nie w porz4dku. Pracuje za eigi- wrong with her heart. She works too
ko, ale na to nie ma rady.
hard, but that cannot be helped.

Z.: Czy moiesz mi podao sw6j numer
telefonu? Choc zatelefonowa6
do ciebie do Katoile.

Can you give me your telephone
number? I want to call you in
Katowice.

S.: Proszp bardzo. moj numer telefonu jest 283-07.

Yes, my telephone number is 283-07.
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LESSON 54
Grammar Analysis

POSSESSIVE PRONOUNS
Part I

Ott

Polish possessive pronouns qualify or replace nouns denoting persons,
things or ideas.
In English there are
seoarse forms for possessive pronouns
(mine) and possessive adjectives (my); in Polish the same form serves
for both,
Chart of Polish possessive pronouns.

Singular
Masculine

Neuter

Feminine

mdj
mojego (mego)

moje (me)
mojego ylego)

moj emu (memu)

mojemu (mom)

moja (ia)
mojej (mej)
mojej (mej)

mojego (sego)
moj
moim (mym)
moim (mym)

moje (me)

mojet (m4)

moim (mym)
moim (mym)

mojel (m4)

twoje (two)
(twItgo)
two
twojemu (twemu)

twoja (tea)
twojej (twej)
twojej (twej)

twoje (tire)

twojet (twq)

twoim (twym)
twoim (twym)

twojet (two)

jego

jego

1st pers. sing.
my, mine.
Nom.
Gen.
Dat.
Acc.

Instr.
Loc.

2nd pers. sing.
thy, thine.
Nom.
Gen.
Dat.
Ace.
Instr.
Loc.

mojej (mej)

'14

twdj
two
(twego
twojemu (twemu
two
(twego)
twdj
twoim (twym)
twoim (twym)

twojej (twej)

3rd pers. sing.
his, its.
Nom.
Gen.
Dat.
Ace.
Instr.
Loc.

r

jego
It
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3rd pers. sin.
hers.
Nom.
Gen.
Dat.
Ace.

j ej

JeJ
so

JeJ

N

Inst r.

N
N

Loc.

N

The possessives ma,

Ede

moja,
and 1traj, timja, twoje are
declined like adjectives. They agree in gender,
case and number with the
noun (the possessed thing or person) which they qualify;

m6.1 sta 6u.); m61 brat (m.)
moja ksietika (f.); mojl siostra (f.)
moje pi6ro (n.); moje dziecko (n.)
The possessives jego,
Ima5 are undeclinable and agree only
in gender and number with the noun denoting the owner not with
the noun
they qualify or replaea;
To jest ksittika Janka.(m.)

- To jest jego ksiqtka.

- To jest ILL sta.
- To jest jego ksietika.

;:eieepsso:ssetss!!!!1,16 (0::) jego are used only when referring
to some person or thing other than the one which is the subject
of the
sentence.

The possessives mom, moja, moje and A20, twoja, twoje
are
used either when referring to the subject or when referring to a person
or thing other than the one which is the subject:

][0 brat (subject) jest w pokoju.
Ja (subject) widzp mojego, brata.
Below are examples illustrating all pos.cible use of the possessive
pronouns ma, 11.0, jego, la in all three genders in singular only.
Gen. Ja nie widzfit
Ja nie widzg
Ja nie widze
Ja nie widzg

mojego okOwka.
twojego oldwka.
jego olowka.
jej ol6wka.

I do not see my pencil.
I do not see thy (your) pencil.

L'a

mojej

I do

Ja
Ja
Ja

two:1r; k.liatki.

i do not see Ir.:, pencil.
I do not see 111,,r pencil.

see
do Lot see
I do not see
I do not see

jego
jej

ksi lei.
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my book.
thy (your) book.
his book.
her book.
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I
I
I
I

Ja nie midst: mojego
Ja nie widzp twojego pi6ra.
Jet nie widzp jego pic5rao

Ja nie widzp jej pi6ra.
Dat.

Ja przyglqdam sip

mojemu olowkowi.

Ja przyglqdam sip twojemu Wwkowi.
Ja przyglqdam sip jego Wwkowi.
Ja przyglqdam sip jej caowkowi.
Ja przyglqdam sip mojej ksiqice.
39 przygl4dam sip twojej ksiqice.
Ja przygl4dam sip jego ksiqice.
Ja przyglqdam sip jej ksiqice.

not
not
not
not

see
see
see
see

my pen.
thy (your) pen.
his pen.
her pen.

I am looking at my pencil.
I am looking at thy (your)
pencil.
I am looking at his pencil.
I am looking at her pencil.
I am looking at my book.
I am looking at thy (your)
book.
I am looking at his book.
I am looking at her book.

Jet przyglqdam sip jego pi6ru.
Ja przyglqdam sit jej pi6ru.

I am looking at my pen.
I am looking at thy (your)
pen.
I am looking at his pen.
I am looking at her pen.

Ja widxp tu m6j ol6wek.
Ja widzp tu mojegc brata.

I see my pencil here.
I see my brother here.

Ja widzy tu twoj ok6wek.
Jo_ widzy tu twojego brata.

I see thy (your1 pencil here.
I see thy (your brother here.

Ja widzy tu jego ca6wek.
Ja widzy tu jej ol6wek.

I see his pencil here.
I see her pencil here.

Ja
Ja
Ja
Ja

widzy
widzp
widzy
widzp

tu
tu
tu
tu

mojq ksiqfty.
twojq ksiqtkp.
jego ksiqtkp.
jej ksiqikp.

I
I
I
I

see
see
see
see

my book here.
thy (your) book here.
his book here.
her book here.

Ja
Ja
Ja
Ja

widzy
widzp
widzy
widzy

tu
tu
tu
tu

moje pi6ro.
twoje pidro.
jego pibro.
jej pi6ro.

I
I
I
I

see
see
see
see

my pen here.
thy (your) pen here.
his pen here.
her pen here.

Ja przygl4dam sip mojemu pi6ru.
Ja przyglqdam sip twojemu pi6ru.

Ace.

do
do
do
do

Instr. Ja interesujp sip moim aciwkiem.
Ja interesujp sip twoim ok6wkiem.
Ja interesujp sip jego c/owkiem.
Ja interesujp sip jej olawkiem.
Ja interesujp sip mojq, keittikEt.

Ja interesujp sip twojq ksiqtkel.
Ja interesujp sip jego ksiqiktt.
Ja interesujp sip jej
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I am interested in my pencil.
I am interested in thy (your)
pencil.
I am interested in his pencil.
I am interested in her pencil.
I am interested in my book.
I am interested in thy (your)
book.
I am interested in his book.
I am interested in her book.
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Ja interesuj, sip mein pidres.
Ja interesujp sip twin pidrze.

I em interested in my pen.

Ja interesujf vie jego plaren.

I as interested in his pen.
I as interested in ber pea.

Ja iaierssu .jp sip jej pidrze.

Lee.

I as interested in thy (ycIvor)
pen.

A

pencil.
I speak about
I speak about thy (your)
pencil.
I speak about his pencil.
I speak about her pencil.

Ja advig o mein oldwku.

Ja ALM, o tram oldwku.
Ja admit o jog° oldwku.
Ja shyly o jej oZowku.

Ja ship o mojej ksiqice.
Ja nowt, o twojej ksietice.
Ja mAwl, o jego ksiqice.
Ja Wilco o jej ksigice.

I
I
I
I

speak
speak
speak
speak

about
about
about
about

ay book.
thy (your) book.
his book.
her book.

Ja m6wip o moim pidrze.
Ja owip
twoim pidrze.
Ja m6wip o jego pidrze.
Ja mwip o jej pidrze.

I
I
I
I

speak
speak
speak
speak

about
about
about
about

my pen.
thy (your) pen.
his pen.
her pen.

POSSESSIVE REFLEXIVE PRONOUNS

Part II
U.

F.

N.

Nom.

svrdi

swoje (swe)

swoja (swa)

Gen.

swojego (swego)

swojego (swego)

swojej (swej)

Date

swojemu (swemu)

swojemu (menu)

swojej (swej)

Ace.

swojego (swego)
swoj

swoje (swe)

swojq (swq)

Instr.

swoim (swym)

swoim (swym)

wavia

Loc.

swots (swym)

swoim (swym)

swojej (swej)

(scot)

swoja, mole is declined like ancadjective and agrees in
Sid
gender, case and number with the noun (thd possessed thing or person) which
it qualifies,
e.g.:

On sprzedaje prLj5 samoch6d. (m.
On sprzedaje ,swoje ubranie. (n.
On sprzedaje swoja kanappe
(f.

The reflexive possessive 22D always refers to the subject
(being the owner) and its English meaning depends on the subject.
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jour (yours), his, its, her (hers),
Thus it may mean 21y. /yrcine)
our (ours), their (theirs) according to the subject. If the possessor
is in the 3rd person singular or plural and at the same time is the subject
of the sentence the reflexive pronouns,
e.g.:

Sw6j must be used.

On widzi 2wca ol6wek.

Only exceptionally in a few idiomatic expressions .ser6j is the subject
of a sentence.
rca

Below are examples illustrating all possible combinations in the
use of possessive pronoun sw6j in all three genders in singular only.

Gen.

Ja nie widzp swojego ol6wka.
Ty nie widzisz swojego olOwka.
On nie widzi swojego ol6wka.
Ona nie widzi swojego 0/6wka.
Ono nie widzi swojego oI6wka.

I do not see my pencil.
You do not see your (own) pencil.
He does not see his (own) pencil.
She does not see her (own) pencil.
It does not see its (own) pencil.

Ja nie widzp tu swojej ksiatki.
Ty nie widzisz tu swojej ksiatki.

I do not see my book here.
You do not see your (own) book
here.
He does not see his (own)book
here.
She does not see her. (own) book
here.
It does not see its (own) book
here.

On nie widzi tu swojej ksiaiki.
Ona nie widzi tu swojej
Ono nie widzi tu swojej ksiqtki.

Dat.

Ja przyglqdam sip swojemu
o/6wkowi.
Ty przygletdass sip swojemu
o/6wkowi.
On przyglada sip swojemu
ol6wkowi.
Ona przyglada sip swojemu

Wwkowl.
Ono przyglada sip swojemu
o/Owkowi.

.4,

3

I am looking at my pencil.

You are looking at your (own)
pencil.
He is looking at his (own)
pencil.
She is looking at her (own)
pencil.
It is looking at its (own)
pencil.

I am looking at my book.
Ja przyglstdam sip swojej ksiatce.
Ty przygladasz sie swojej ksiettce. You are looking at your (own)
books
He is looking at his (own)
On przygletda sip swojej ksietice.
book.
Ona przyglqda sip swojej ksietice. She is looking at her (own)
book.
Ono przyglgda sip swojej ksiatce. It is looking at its (own)
book.

Ja przygl4dam sip swojemu pi6ru.
Ty przyglqdasz sip swojemu pi6ru.
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I am looking at my pen.
You are looking at your (own)
pen.
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Ace.

On przygl4da sip MOO= pi6ru.
One przygleida sip swojemu pidru.
Ono przygl4da sip swojemu pi6ru.

He is looking at his (own) pen.
She is looking at her (own) pen.
It is looking at its (own) pen.

Ja widzp tu sw6j ol6wek.
Ja widzp tu swojego brata.

I see my pencil here.
I see my brother here.

Ty widzisz tu sw6j ol6wek.

You (thou) see your (own) pencil
here.

Ty widzisz tu swojego brats.

You see your (own) brother here.

On widzi tu swoj olowek.
On widzi tu swojego brata.

He sees his (own) pencil here.
He sees his brother here.

Ona widzi tu sw6j ol6wek.
One widzi tu swojego brats,

She sees her (own) pencil here.
She sees her (own) brother here.

Ono widzi tu sw6j 0/6wek.
Ono widzi tu swojego brata.

It sees its (own) pencil here.
It sees its (own) brother here.

Ja widzt tu swoja ksiqikt.

Ono widzi tu swojet ksi4ikp.

I see my book here.
You see your (own) book here.
He sees his (own) book here.
She sees her (own) book here.
It sees its (own) book here.

Ja widzt tu swoje pidro.
Ty widzisz tu swoje pi6ro.
On widzi tu swoje pi6ro.
Ona widzi tu swoje pi6ro.
Ono widzi tu swoje pi6ro.

I see my pen here.
You see your (own) pen here.
He sees his (own) pen here.
She sees her (.:en) pen here.
It see: its (own) pen here.

Ja interesujp sip swoim
ol6wkiem.
Ty interesujesz sip swoim

I am interested in my pencil.

Ty widzisz tu swo jet ksittikt.

On widzi tu swojEt ksigikp.
One widzi tu swojet, ksittikp.

Instr.

You are interested in your (own)
pencil.
He is interested in his (own)
pencil.
She is interested in her (own)
pencil.
It is interested in its (own)
pencil.

Wwkiem.
On interesuje sip swoim
o/6wkiem.
Ona interesuje sip swoi_
okOwkiem.
Ono interesuje sip swoim
oZ6wkiem.
Ja intoresujp sit swojtt ksittikEt.

Ty interesujesz sit swoje
ksigiket.

On interesuje sip swojq ksistikEt.

I am interested in my book.
You are interested in your (own)
book.

He is interested in his (own)
book.

One interesuje sip syyjet
ksiatka.
Ono interesuje sip swojtt
ksiettkit.
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She is interested in her (own)
book.

It is interested in its (own)
book.
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Ja interesujp sip swoim pi6reme
Ty interesujesz sip swoim pi6rem.

I am interested in my pen*
You are interested in your (own)
pen.

On interesujesi- swoim pi6rem.

He is interested in hie (own)
pen.

Ona

interesuje sip swoim pi6rem.

She is interested in her (own)
pen.

Ono interesuje sip swoim pi6rem.

It is interested in its (own)
pen.

Loc.

I.

Ja mhip o swoim Wwku.

I speak a'ioout my pencil.

Ty m6wisz o swoim olOwku.
On m6wi o swoim olowku.
Ona mold o swoim olowku.
Ono a6wi o swoim olowku.

You speak about your (own) pencil.
He speaks about his (own) pencil.
She speaks about her (own) pencil.
It speaks about its (awn) pencil.

Ja shwip o swojej ksittice.
Ty m6wisz o swojej
On mdwi o swojej keittice.
Ona mold o swojej ksigice.
Ono mold o swojej ksiettee.

I speak about my book.
You speak about your (own) bool.
He speaks about his (own) book.
She speaks about her (own) book.
It speaks about its (own) book.

Ja mhwip o swoim pi6rze.
Ty m6wisz o swoim pi6rze.
On m6wi o swoim pi6rze.
Ona m6wi o swoim pi6rre.
Ono mhwi o swoim pi6rze.

I speak about my pen.
You speak about your (own) pen.
He speaks about his (own) pen.
She speaks about her (own) pen.
It speaks about its (own) pen.

Note: If in doubt whether to use: Sego or swoj ego analyze your English
sentence first. If you intend to say his meaning his own, use
,swhj
otherwise use Jima,
e.g.:

He saw there his Oown) dog.

- On widzial tam swoj ego pea.

iladek has a brother who has a dog. iladek ma brata, kt6ry ma pea.
Wladek saw his dog.

Vikadek widziaZ Iwo pea.

She saw there her (own) book.

Ona widziala tam swojg ksietikp.

Hanka has a sister who has a book.

Hanka ma siostrp, kt6ra ma keiettkp.

Hanka saw her book.

Hanka widziala jej
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Structural Drill

Part I
M6j,
tw6j,
Jego,
sw6j,

moja,
twoja,

moje
twoje
jego

gwoja,

swt4de

Require students to answer the following questions using the above written
pronouns when applicable:
I

Czyj jest ten karabin?
Czyja jest ta maps?
Czyje jest to krzes/o?
Czyj jest ten profesoee
Czyja jest ta sekretarka?
Czyje jest to dziecko?
Czyjego karabinu pan szuka?
Czyjej mapy pan szuka?
Czyjego krzesIa pan szuka?
Czyjemu synowi pan daje ksitlikp?
Czyjej sekretarce pan daje list?
Czyjemu dziecku pan daje prezent?
Czyjego syna pan widziel wczoraj?
Czyj ark, pan widzia/ wczoraj?
Czyje krzesZo pan ma?
Z czyim studentem pan rozmawia?
Z czyim dzieckiem pan sip bawi?
O czyim studencie pan mold?

P

O czyjej c6rce pan m6/11.?

Na czyim krzegle pan siedzi?
Part II
Instructor:

Suggested words:

Students:

Dokeld pan idzie?

m6j dom

Tdp do mojego
domu(mego).

sw6j dom

Idp 4c swoj ego

11

domu (swego).
moja szko/a
swoja szkola
moje biuro
swoja biuro
CZ611111 pan sip przygletda?

Co pan lubi?
Czym sip pan interesuje?
0 czym pan czpsto mygli?
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Recombination Drill

RP=

Part

Tadeusz byI u s-7,zo brata alzniewa.
lacj@.

Po kolacji

kiedy bracia rozmawiali, iona 2:igniewa rozebrala

i k7ra/a ma/ci cor4.
do domu.

Oni koriczyli wlagnie ko-

Bylo pciino, ale Tadzio nie chcia/ jeszcze idC

Pan Nowicki, ojciec Tadzia i Zbigniewa,otrzymaI list od

kolegi szwagra.

W lidcie tym kolega pisa/ o zwagrze pana Novickie-

go, Adamie 3rzybowskim.

Landarmi zaaresztowali go, pcniewai zrobil

duft, uwanture w knajpie, a takie spoiniI siQ z przepustki.

Teraz,

powiedzial Tadzio, rodzice rozmawiajq o wuju Adamie przez caty czas,
ale kiedy ja cod powiem, to natychmiast mi mewiq:
czach, o kterych nic nie wiesz.
kuchni i pomagaj Zosi!

Ucz sig lekcji na jutro!

Umyj rgce przed kolacjql"

le jestem ma/ym chlopcem.

"Nie mow o rzeIdi do

Nasi rodzice my614,

"Kiedy jested w domu, rob co ci ojciec i

matka kalq" - powiedzial Zbigniew i jedli chcesz, to przyjdi jutro
Part

do nas."

II

Kapral Karski byl jul kilka lat w wojeku.

Nie dosta/ on plutonowego,

bo lubik pie i czasami spOinial sig z przepustki.
Karski, oprecz tego tie by

Wczoraj jednak kapre

pijany, to jeszcze zrobik awantur9

Kiedy on przyszedl do restauracji, bylo tam dui° go6ci.
bawili.

Karski przyszedl do restauracji jut pijany.

nie chola/ mu sprzedad wOdki.

restauracji.

Wezyscy dobrze siy

Maticiciel restauracji

Karski zacztt/ sig klOcid z wZaricicielem.

tem usiadl przy stole, gdzie siedziaZo kilka ow% i zaczetZ dpiewad.
nerka kazala mu wyje6 z restauracji.
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1Plnacicf e1 restauracji zatelefonowak po iandarm6w.

Po p6k godziny przy-

jechali tandarmi, zaaresztowali Karskiego i zawieili _,;(, do koszar. W ko-

szarach dow6dca kompanii kazak zameldowa6 sip Karskiemu, bo cheiak go ukara6.

Karski powiedzial dow6dcy, le zrobil awanturt, bo wbuiciciel restauZe. tp awanturt dow6dca ukarak kaprala

racji nie chcial mu sprzedae wodki.
Karskiego.

Questions
1. Gdzie byk kilka lat kapral Karski?
2. Co lubik robi6 Karski?

(wojsko)

(drink)

3. Z czego on sip spoiniak?

(przepustka)

4. Co zrobil wczoraj Karski?

(awantura)

(restauracja)

5. Gdzie zrobil awanturp Karski?

6. Kto bawik sip dobrze w restauraeji?

(guests)

7. Czego wkaticiciel restauracji nie chcial sprzeda6 Karskiemu?

(vodka)

8. Dlaczego wkageiciel restauracji nie chcial sprzeda6 Karskiemu wOdki?
(PlignY)
9. Z kim zaczqk kk6ci6 sip Karski?

10. Gdzie potemusiadk Karski?

(wkaiciciel)

(WI)

11. Co kazala kelnerka Karskiemu?

(get out)

12. Po kogo zatelefonowal wlageiciel restauracji?
13. Kielly przyjeehali tandarmi do restauracji?
14. Kogo zeiaresztowali tandarmi?

(tandarmi)

(half an hour)

(Karski)

15. Co kazak zrobi6 iow6dea kompanii Karskiemu?
16. Kogo chcial ukara6 dow6dea kompanii?
(owner said he was
17. Dlaczego Karski zrobil awanturp w restauracji?
drunk, would not sell him vodka)

18. La co ukarak dow6dea Karskiego?
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Oral - Aural Drill
Part I
1. Co slycha6 u Stanislav& Galqzki?

(nothing new)

2. Kiedy Zbigniew Novicki viOzial Stanislaw& Galqzkp?
3. Jak zaczql rozmavia6 Stanislaw Galqzka ze Zbigniewem Nowickim?
4. Kiedy sq iwipta Botego Narodzenia?

5. Czego Zbigniew Novicki nie kupil josses. na ivipta?
6.

(gifts, books,
ear)
kogo Zbigniew Novicki nie kuril prezentOw? (rodzina, krewni,
cdrka, ojciec, rodzice)

7. Gdzie Zbigniew Novicki sppdzi iwipta?

(dos, miasto, viei, morze,
g6ry)
8. Kogo Zbigniew Novicki nie chce zostawi6 samego? (matka, ojciee,
syn, c6rka)
9. Kiedy Zbigniew z rodzinq wyjedzie na 'lei?
(Iato, aj, czerwiee,
lipiec)
10. Do kogo Ibigniew vyjedzie z rodsinq? (stryj J6zef, ojciee, matka)

11. Do kogo jedzie Stanislaw Galqzka?

(ojciee, matka, rodzina, rodzice)

12. Do kt6rego miasta jedzie Stanislaw Galetzka?

13. Na co czeka Stanislaw Galqzka?

(Katowice, Warszawa,
Krak6w)
(legitymacja, list, pokwitowanie)

14. Czy siostra Stanislaw& Galqzki jedzie z bratem do Katovie?
15. Dlaczego rostra Stanislaw"' nie jedzie z nim?
16. Skqd przyjedzie szwagier Stanislaw& Galqzki?

(ob6z pracy przymusawej,
vycieczka, vieti)

17. Z jakiego kraju przyjedzie szvagier Stanislawa Galqzki?

(Rosja)

18. Jaka to jest viadomoge
19. Kto vywi6zl szwagra Stanislav& Galetzki?

20. W kt6rym roku wojska radzieckie vyviozly go?
21. Gdzie jest cala rodzina Stanislav& Galqzki?

(1939, 1940, 1941)
(Polska, Rosja, kraj)

22. 0 co sip martwi Stanislaw Galqzka?

23. Czy Zbigniew Nowicki viedzial, to matka Stanislava Galqzki jest
chora?
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24. Z czyim sercem coil jest nie w porzqdku?
25. Jak pracuje matka StanisZalga Gabtzki?

26. Czy jest na to rada?
27. Czy Stanis/aw Gablzka pods./ numer telefonu Zbigniewowi Nowickiemu?
(Kato ice, Warszawa,
Krak6w)
(283-07, 122-36)
29. Jaki jest numer telefonu StanisZawa Gabtzki?

28. Skqd zatelefonuje ZbigAiew do StanisZawa?

Part II

1. Co u pane sZphad?
2. Kiedy set ewigta Boiego Narodzenia?

(grudzien)
(tak, nie)

3. Czy pan lubi ewigta Boiefo Narodzenia?

4. Co pan dostak na ewigta Boiego Narodzenia?
(tak, nie)

5. Czy pan kupuje duio prezent6w?

(ojciec, matka, siostra, dziecko,
dziecil rodzina, rodzice, krewni)

6. Dla kogo pan kupuje prezenty?

7. Gdzie pan zwykle spgdza iwipta?
8. Dokqd pan wyjetdia na urlop?

(dom, miasto, wiei, rodzina)

(wiee, zagranica, Warszawa, Gdynia)

9. Kto zwykle jedzie z panem?
10. Czyjego przyjazdu pan gig spodziewa?

11. Kogo spodziewa sig Zosia?
12. Gdzie jest pans brat?

(c6rka, syn, rodzina, rodzice,
Basia, Zosia)

(go6cie, brat, rodzice, siostra)

(wojsko, marynarka wojenna, wyspa)

13. Co to jest obdz pracy przymusowej?

14. Czy w Ameryce sq obozy pracy przymusowej?
15. Czy w Rosji set obozy pracy przymusowej?

16. Kto wywozil ludzi do Rosji?

(kraj, Polska, Warszawa, Gdynia, adi,
Katowice)
(hard, long, not hard)

17. Gdzie jest rodzina pane?
18. Jak pan pracuje?

19. Czy pan ma biurko?
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20. Gdzie pan ma biurko?

(MAIN), szkola, dom)

21. Do kogo pan czpsto telefonuje?

(tonal arka, rodzice, portier,
chorqty)

22. Czy pan ma legitymacjp?

LESSON 54
Homework
Part I
Translate into Polish:

1. (Girls) go to the movies, I will stay with the children.
2. Let's finish our homework

quickly and then let's go to the beach.

3. (Boys) be careful when you cross the street!
4. `'Where was John yesterday?"

"I don't know, let him tell you!"

5. Let's decide what we want to do tomorrow.
6. (Parents) allow the children to go to the lake with us.
I. Let them repair the car themselves!
S. (Children) always tell the truth!
9. Let's

10. Don't

wait for Zosia.
smoke cigarettes in this room.

Part II

This part is to be translated into English if tape recorders are not available to students. It is to be recorded on tape if tape recorders are available to students.
Lord's prayer
Ojeze nasz, ktOry jesteO w niebie.
krolestwo Twoje.

(Roman Catholic)

6/five sip imip TWoje.

Weldi wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi.

Przyjdi
Chleba

naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuiie nam nasze wing jako i my

odpuszczamy naszym winowajcom.I nie w6di nas na pokuszenie, ale nas zbaw
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ode z/ego.

Amen.

(Protestant version - Albowiem Twoje jest krdlestwo,

moc i chwaka na wieki)
LESSON 54
Vocabulary
Bogy, Bola, Bote

Godts

ciptko

- hard (as adv.), heavily,
difficult (as adv.)

dotetd

- still, until now

Katowice
Katowic, gen. (pl.)

- Katowice, city in southern Poland

legitymacja, f.

- identity card

martvid (sip), i. (zmartwi6 /sip/, p. - to worry (oneself), to grieve,
to upset, to be upset
martwip (94)
zmartwip/sip/
martwi (sip)
zmartwi sip )

narodzenie

- nativity, birth

nie ma rady

. it can not be helped, nothing
can be done

ob6z, m.
obozu, gen. s.

- camp, bivouac

ob6z pracy przymusowej

- forced labor camp

poda6, p. (podawa6, i.
pedant
podajp
podaje)
poda

- to give, to hand

przyjazd, m.
przyjazdu, gen. s.

- arrival (by means of transport-

ation)

forced, compulsory

przymusowy, przymusowa, przymusowe
rada, f.

- advice, council

radziecki, radziecka, radzieckie

. Soviet (as adj.)

Rcsja, f.

- Russia

serce, i.

- heart

spOsio, p. (sppdza6,
sppdzam
sppdzp
sppdzi

f.

- to spend (holiday, time but not
money)

spOza)
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stryj, m.
stryja, gen. s.
stryjowie, nom. pl.

- uncle (father's brother)

ewipta Boiego Narodzenia

- Christmas

wiadomog6, f.

- news

wieg, f.
wsi, gen. s.
wsie, nom. pl.
wsi, gen. pl.

- country, village

vitzienie, n.

- prison

woZad, i.
wolam
wola

wywiei6, p.
wywioz9
wywiezie

- to call

(zawolad, p.
zawolam
zawola)

- to deport, to take away (by means
of transportation)

(wywozi6, i.
wywoiO
wywozi)

- cold (as adv.)

zimnc
zostawia6, i.
zostawiam
zostawia

- to leave behind

(zostawie, p.
zostawi,
zostawi)
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55

Perception

Drill

POSSESSIVE PRONOUNS
(continued)

Fouse3sive yronouns

Personal
--------_pronouns

m y

nasz,

nasza,

nasze

(our, ours)

w y

wasz,

wasza?

wasze

(your, yours)

wezt

41H

ich

A*,

o ni

(their, theirs)

{ swoj, swoja, swoje

'V A

ich

o r e

(their own)

(their, theirs)

{ swoj,

swoja, swoje

(their own)

"O.

,tr

Plural
.

1st pers.
m y,

mine

2nd pers.

thy, thine

Possessive
reflexive

04.

a.

Masc.
pers.

All
others

Masc.
pers.

All
others

Masc.
pers.

All
others

moi

moj e

tmoi

twoj e

swoi

swoj e

'30 g

WV

N

'seldom used)
3 ,.;

4*

D
A

VC *

moich

twoich

swoich

maim

twoim

swoim

moich

moje

twoich

twoje

swoich

swoje

I

moimi

twoimi

swoimi

L

(o; moich

(o) twoich

(c;) swoich
.....
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Plural

Singular
- our, ours

lst pers.

Aasculine

M
nasz

N

N

=1=nasze

.

F

naszego

naszej

D

118.13 Z MU

naszej

naszego
nasz

naszym

I

L

(a) naszym

-

nasze

The
pronoun
wasz
is
declined
exactly
like
nasz.

nasze

G

A

let pers. - our, ours

pers.

N

nasze

nasi

G

naszych

D

naszym

naszet

A

naszet

I

L

(o) naszej

All
Others

naszych

nasze

naszymi
sr,) naszych,

3rd pers. sing.

her, hers

3rd pers. plural
their,
theirs

N.

N.

G.

G.

a.

D.

D.

D.

3rd pers. sing.
hie,
i t s

jego

j

i c h

e j

A.

A.

A.

I.

I.

I.

L. J

L.

L.

Instructor:

Kto to jest?

Suggested words:

synowie

bracia
tolnierze
studenci
uczniowie
szwagrawie
nauczyciele
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L. 55
Instructor:

Kto tu jest?

Suggested words:

siostry

Students:

Tu s4 moje siostry.

c6rki
sekretarki
kucharki
maszynistki
dziewczyny

Co tu jest?

konie

TU sq moje konie.

domy
sklepy
czoZgi
karabiny
oczy
portfele
koszule
krowy
but elki

fabryki
fotografie
rzeczy
poaki

pytania
pi6ra
okna
biurka
wzgorza
ubrania

jabna
Kogo tu nie ma?

Tu nie ma, moich
syn6w.

Czego tu nie ma?

Tu nie ma moich
koni.

Komu pan sip przyglqda?

Przygladam sip
moim synom.
Przygl4dam sip
moim koniom.

Osamu pan sip przygl4da?

Kogo pan widzi?

Widzp moich syn6w.
Tam widzp moje
konie.

Co pan tam ,widzi?

Z kim oni rozmawiali?

Oni rozmawiali z
moiwi synami.
On interesuje sip
moimi

Czym on sip interesuje?
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O kin ona Bidet?

Ona mowi o moich
synach.

O asps 'ona adwi?

Ona m6wi o mach
koniach.

Drill according to the above pattern using pronouns: twoi, twoje,
swoi (except nom.), ewoje (except nom.), jego, JeJ, nasi, nags.,
wad, wags., ich.
2.

Require the students to put the possessives in parentheses orally into
the correct Polish form:

Oni znajq (my husband).
My obiecaliimy dad pieniqdzo (their son).
On sterowak (your blur./ boat).
Ona pocalowaka (our child).
Ja posprzqtalam (his room).
On amyl (her car).
Ona poznala (my brother).
On zamknO (our suitcase).
Ja przyznalem sip (my wife), to byZem w knajpie.
On kocha (his own wife).
Wadi* potyczyZ (my son) pieniqdze.
Zmierzyaam (their son) gorelczkp.
Oni reperujq (their own car).
Dlacsego pan przyglqda sip (my daughter).
(Her) corka podoba sip (my sons).
One nie as (her own house).
(Their house) 'pail .sip wozoraj.
Poszedtem (to his store) z (my children).
Pani Adamska samieszkaZa w
her apartment).
Pani Adamska zamieszkaa w
her own apartment).
Stefan mdwi o
his own father).
Stefan mdwi o
his father).
Paistwo Walczak interesujq sip (their own children).
Panstwo Walczak interesujq sip (their children).
PaAstwo Nowiccy szukajq (their own sone).
PaAstwo Nowiccy itzukajet (their sons).
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LESSON 55
Dialog (Trade Union meeting)
B.: Obywatel Buczek
N.: Obywatel Jan Novicki

Citizen Buczek
Citizen Jan Novicki

B.: Czy delegacaa zwiqzku robotnik6w Huty "Wolnoe6" jut przybyla do naszej fabryki?

Has the delegation of the workers
union of the foundry "Wolnod6"
arrived already at our plant?

N.: Mk, przyjechala dzid rano.

Yes, it arrived this morning.

B.: Ile os6b przyjechalo?

How many persons came?

N.: Przyjechalo dwadziegcia kilka

Over twenty people arrived.

os6b.

B.: Czy obywatel zauwatyl, czym oni
przyjechali?

nu' you notice how (by what means
of transportation) they arrived?

N.: Oni przyjechali swoimi samocho demi.

They came in their cars.

B.: Gdzie set ich kwatery?

Where are their quarters?

N.: Kwatery ich set w naszym hotelu
fabrycznym.

Their quarters are in our factory
hotel.

B.: Gdzie oni set teraz?

Where are they now?

N.: Oni
teraz w swoich kwaterach i za chwilp przyjadq tutaj.

They are now in their quarters and
will come here in a moment.

B.: Kto stoi na czele delegacji?

Who heads the delegation?

N.: Na czele dolegacji jest towarzysz Krupski.

Comrade Krupski is the head of the
delegation.

B.: Kto bpdzie ich vital?

Who will greet them?

N.: Nasi przodowniey pracy ze
swoimi brygadami.

Our shockworkers with their
brigades.
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B.: Jaki jest program na czas
pobytu tej delegacji?
N.: Dzig majq zwiedzi6 fabrykg
i mieszkania robotnicze,
a jutro zacznq sip wsp6ine
obrady.

What is the schedule for the stay
of this delegation?
Today they are to visit the plant
and the workers'living quarters,
and tomorrow the joint debates
will begin.

B.: Kto z naszej strong. bpdzie
bra6 udziaZ w tym zebraniu?

Who, from our side, will take
part in the meeting?

N.: Dyrektor fabryki i delegaci
naszego zwiqzku.

The manager of the plant and the
delegates of our association.

B.: Sk4d obywatel zna to wszyst-

Km do you know all these details,

kie szczegay?
N.: Vol znajomi, ktorzy sq w delegacji poinformowali mnie
_

citizen?

My friends, who are in the delegation told me about them.

o nich.

Tak wygl da jedno z nowo wybudowanych osiedif dia praeownikew
gybnickiego Okrcgu Walowego.
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LESSON 55
Grammar Analysis
Chart of Polish possessives

Plural
gsseuline

All others

pers.

1st pers. singulari
MIN mine
Nom.
aoi
Gen.
moich
Dat.
moim
Ace.
moich
Instr.
moimi
Loc.
moich

moje
Reich
maim
moje
moimi
moieh

2nd pers. singular

C

t_,,,y,

11

to

Nom.
Gen.
Dat.
Ace.
Instr.
Loc.

wo'
twoich
twoim
twoich
twoiMi
twoich

twoje
twoich
twois
twoje
twoim
twoich

swoi (seldom used)
swoich
swot*
swoich

g.roje (seldom used)
swoich
evoim
swoje
swoimi
swoich

or

possessive.]
reflexive
tk

41n

TAD

Nom.
Gen.
Dat.
Ace.
Instr.
Loc.

Melia
swoich

Plural

and

All others

Masculine pers.

3rd pers. singular
his. its
Nos.
Gen.
Dat.
Acc.
Instr.
Loc.

Singular

Jog*
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13rd pers. singular
hers
Nom.
Gen.
Dat.
Ace.

3 e3

Instr.
Loc.

Singular
Masculine

1

Neuter

Feminine

nasze
naszego
naszemu
nasze

nasza
naszej
naszej
naszq

naszym
naszym

nasza
naszej

1st pers. plural
Our, ours
Nom.
Gen.
Dat.
Ace.

Instr.
Loc.

nasz
naszego
naszemu
naszego,
nasz
naszym
naszym

Plural
All others

Masculine pers.
1st pers. plural
our, ours
Nom.
Gen.
Dat.
Ace.
Instr.
Loc.

nasi
naszych
naszym
naszych
naszymi
naszych

1113928

naszych
naszym
nasze
naszymi
naszych

Singular
Masculine

Neuter

Feminine

wasze
waszego
waszemu
Wasze

wasza
waszej
waszej
wasza

waszym
waszym

waszq
waszej

2nd pers. plural
your, yours
(you people)
Nom.
Gen.
Dat.
Ace.

Instr.
Loc.

wasz
waszego
waszemu
waszego
wasz
waszym
waszym
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P lural
A

All others

Masculine pers.
2nd pers. plural
your, yours
(you people)
Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Instr.
Loc.

wasze
waszych
waszym
wasze
waszymi
waszych

wasi
waszych
waszym
waszych
waszymi
waszych

Singular
Masculine
3rd pers. plural
their, theirs
Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Instr.
Loc.

ich

O

Neuter

Feminine

ich

ich

P lural
All others

Masculine pers.
%I

3rd pers. plural
their, theirs
Nam.
Gen.
Dat.
Acc.
Instr.
Loc.

Note:

e.g.:

I

ich

ich

The difference between Aim (their) and ich (their) is that
sw0 always refers to the subject, and ich, never does,
Oni widzieli tam swoje psy.
They saw there their (own) dogs.
They saw there their (belonging
to another group of people) dogs.- Oni widzieli ich psy.

The expressions: over ten, over twenty, over thirty, etc., are
rendered in Polish by: kilkanaicie, dwadzieicia kilka, trzydziescf kilka, etc.
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LESSON 55

Structural Drill
Part I
Instructor:

Suggested words:
Drill in plural:

Students:

Kto to jest?

m6j syn
moja c6rka
moje dziecko
twoj syn
twoja corka
twoje dziecko
jego syn

TO sq moi synowie.

r

c6rka
dziecko
"
jej syn
corks
"
dziecko
"
nasz syn
nasza c6rka
nasze dziecko
"

wasz syn
wasza c6rka
wasze dziecko
ich syn
"
c6rka
dziecko
"

Or

Drill the above
suggested words plus:
sw6j, swoja, swoje
in plural with the
following questions:

Kogo pan (on) ezuka?

4- 4

Szukam match syn6w.
Szukam swoich syn6w.

Komu pan (on) da ksiqtki?
Kogo pan (on) spotkal wczoraj
w restauracji?
Z kim pan on byZ w kinie?
0 kim pan on mowil

Part II

- Require students to answer the following questions using the
possessives: m6j, twed, jego, sw6j, nasz, wasz, ich. (Don't
use sw6j in nominative)
Czyj to jest karabin?
Czyja to jest mapa?
Czyje to jest lustro?
Czyj syn chodzi do szkoZy?
Czyjego psa szuka Stefan?
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Czyjej walizki szuka Zosia?
Czyjego pi6ra szuka Bolek?
(don't use sw6j)
Czyjego dow6dcy to nie ma?
Czyjemu uczniowi pan pomaga?
Czyjej krowie Zosia data wody?
Czyjemu biurku Janek sip przygl4da?
Czyjego kolegt on zawokal?
Czyjq siostrt on kocha?
Czyje dziecko on widzial?
Czyjego konia Jager kupil?
Czyj samoch6d Adam zatrzymal?
Czyje krzeslo naprawia Bolek?
Czyjq ksiqikp czyta Basia?
Z czyim szwagrem rozmawia Nowicki?
Z czyjq babk4 Janek zwiedzst miasto?
Z czyim dzieckiem bawi sit Zbigniew?
Czyim samochodem pojedziecie do Warszawy?
Czyj4
bawiq sip te dzieci?
0 czyim znajomym mowicie?
0 czyjej krewnej movicie?
(don't use ww6j)
W czyjej filitance jest cukier?

SOW

sa

Dr111 the above in plural.

LESSON 55
Recombination Drill
Part I

Cala rodzina martwila sip o zdrowie pani Nowickiej.

Z jej ser-

cem cog bylo nie w porzqdku i doktor Kawecki powiedzial jej, te ona
pracuje za citiko.

"Niech pani weimie wakacje i zostanie w l6tku przez dwa tygodnie"
powiedzial jej doktor.

Andrzej Kawecki byl mlodym, ale bardzo dobrym

doktorem, kt6rego Zygmunt Nowicki poznal podczas manewrow w zeszlym
roku.

Teraz Kawecki jest cywilem, mieszka w Warazawie i czpsto odwie-

dza Nowickich.

Paristwo Nowiccy lubiq go.

Zygmunta i Tadzia.

Zosia takte lubi go bardzo.

przyszed/ do pani Nowickiej.
le wkrOtce bpdzie zdrowa.

Dzie wieczorem Andrzej

Dal on jej jakiee lekarstwo i powiedzia/,

Potem on powiedzial Zosi, te chcialby pOje6
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z niq do kina.

Zosia lubi chodzi6 do kina, ale tym razem powiedziaka:

"Zostaimy w domu i porommwiajmy!"

Wipc oni usiedli na kanapie, pill

herbatp i rozmawiali o rolnych rzeczach.

Andrzej mowil Zosi o pracy

doktora, o ludziach, kt6rych poznaZ i o obcych krajach, ktore see-

dzi4
Part II

Zygmunt Nowicki dostal dzio przepustkp na kilka godzin.

Zaraz

zatelefonowa/ do swojego przyjaciela, doktora Andrzeja Kaweckiego i
zapytal czy mote sip z nim zobaczy6 wieczorem.

Andrzej Kawecki lubil Zygmunta, a takte podobeia

Zygmunta na kolacjp.

mu sip bardzo jego siostra Zosia.
mej.

Dr. Kawecki zaprosil

Zygmunt przyszedl do Andrzeja o sidd-

Podczas kolacji Andrzej i Zygmunt rozmawiali o ewiptach Boiego

Narodzenia.
czas Eiwiett.

Zygmunt mial nadziejp, to dostanie kilka dni urlopu podPoradzi/

sip

Andrzeja, co kupi6 swojej matce na fief-

ta.

Andrzej nie mial k/opotu z prezentami, bo on nie miak rodziny.

Jego

rodzieezgin@liw

obozie pracy przymusowej w Rosji, a jego brat

zginqk podczas wojny.

Andrzej powiedzia/ Zygmuntowi, le zostaje na

Bole Narodzenie w Warszawie i zapytal go czy mole odwiedzi6 jego rodzic6w podczas ewiat.

moja siostra takte"

"Moi rodzice zewsze cieszq sip, kiedy cip widzet i

powiedzia/ Zygmunt.

"Naprawdy?"

ucieszyl sip

Andrzej i zaraz zaczal mygle, jeki prezent przyniepr Zosi.

Po kolacji

Zygmunt pyta/ Andrzeja a jewt) pracy, bo on take chciel ty6 lekarzem.
Anarzej kochal swaj zerod i lubi/ o nim miwi6.
wiedziea, to jut musi isc, bo nie chest

0 dziesiEttej Zygmunt po-

sp6ini6 sip z przepustki.

`L. 55

Questions

1. Na jak dlugo Zygmunt Novicki dostaZ przepustke
2. Z kim Zygmunt chcial zobaczy6 sit wieczorem?
3. Czyja siostra podobaZa sit Kaweckiemu?

(Zygmunt)

4. 0 czym Zygmunt i Andrzej rozmawiali podezas kolacji?
5. Komu Zygmunt chcial kupi6 eo6 na ivitta?

6. Gdziessintlirodzice Andrzeja?
7. W jakim kraju byl ten ob6z?

(iwitta Boiego
Narodzenia)

(matka)

(oboz pracy przymusowej)

(Rosja)

8. Kogo chcial odviedzi6 Andrzej podczas 6viett?

(Zygmunt's parents)

9. Co poviedziaZ Zygmunt Andrzejowi?
10. Czym ucieszyZ sit Andrzej?

11. 0 co pytal Zygmunt Andrzeja po kolacji?

(praea)

12. Dlaczego Zygmunt chcial Jul i66 o dziesiittej?

LESSON 55
Oral - Aural Drill
Part I

1. Jaka delegacja miaZa przyby6 do fabryki?

(zwietzek robotnik6v,

nauczyciele, matki)
2. Do kt6rej fabryki miala przyby6 delegacja zwietzku robotnik6w?
.(nasza, wasza, paistvova)

3. Z ktdrej huty delegacja przybyka do fabryki?
4. Kiedy przyjechala ta delegacja?

(huta Ifolno66")

(dzii rano, wezoraj, 2 tygodnie
temu)
5. W jakiej porze dnia przyjechala ta delegacja?
6. Ile °sob przyjechalo z huty "Wolno66"?
7. Kto byl w delegacji?

(robotnicy)

8. Kto sauvaiyl, czym przyjechali delegaci?
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9. Czy obywatel Novicki zauwalyk,czyimi samoehodami przyjechali robotniey?

10. Czyimi smochodami przyjechala delegacja?

(fabryka, restauraeja, Krak6w)

11. Dokqd przyjechala delegacja robotnik6w?
12. Gdzie zamieszkaka Aelegacja robotnieza?
13. Skqd przyjedzie delegaeja do fabryki?

(sw6j, fabryczny, miejski)

(hotel fabryczny, dom p. Walczaka
(hotel, kwatery)

14. Dok4d i kiedy przyjdzie delegacja?

(fabryka, chwila, godzina)

15. Czym byk towarzysz Krupski?

(delegat)

16. Na czele czego staZ towarzysz Krupski?

(delegaeja, wiriqtek)

(vitae delegaejt, przyjmova6
delegat6w)
(no, with their
18. Czy przodownicy pracy btdq witali delegacjt sami?
brigades)
19. Z czyimi brygadami przodownicy pracy Wet witali delegacj, huty

17. Co Wel robili przodownicy pracy?

nose "?

20. Co majq dzig zwiedza6 delegaci?

(fabryka, mieszkania robotnicze)

21. A co bpdq sviedza6 jutro?
22. Jakie mieszkania bQd4 zwiedza6 delegaci?
23. Jakie obrady zacznq sit jutro?

(robotniczy, fabryczny)

(wsp6lny)

24. Kto z naszej strony bpdzie brak udzial w zebraniu?

(dyrektor fabryki)

25. Czy tylko dyrektor fabryki weimie udzial w obradach?

(nie)

26. Jacy delegaci z naszej strony wezmq udzial w zebraniu?
27. Dyrektor czego weimie udzial w zebraniu?

28. Kto znaa wszystkie szczegay?

(fabryka, hotel, firma)

(ob. Nowicki)

29. Skqd ob. Novicki zna/ wszystkie szczegay?

(znajomi)

30. Od jakich znajomych miga Novicki szczegay programu?
(friends in the
delegation)
32. Kogo poinformowali znajomi o szczegaach programu obrad?

31. Kto poinformowaZ Nowickiego o szczegaach programu?
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Part II

1. Co ludzie zwykle robiq podczas wycieczki nad jeziorem?
2. Co motna robie podczas wakacji na
3. Co motna robie podczas wakacji w mieticie?

4. Jak d/ugo uczniowie majq wakacje

szko/ach) i kiedy one zaczynajq sip?

5. Jakie fabryki pan zna i co one robiq?
6. Czym pan lubi jeidzid i dlaczego?

7. Co pan robi w Wojskowej Szkole Jpzykow od 6-ej do 8-ej rano?
8. Jaki jest program w Wojskowej Szkole Jpzykdw od 8-ej rano do 4-ej po
po2udniu?

9. Co motna kupie w sklepie spotywczym?

10. Czego nie motna kupi6 w sklepie spotywczym?
11. Co motna kupie w domu towarowym?

12. Czy pan ma rodzie6w, bract, siostry i co oni robin?
13. Ile dni w tygodniu pan chodzi do szkoky i jak nazywajq sip to dni?
14. Ile rok ma miesipcy i jak one nazywajq sip?
15. Jak nazywajq sip pory roku i kiedy one zaczynajq sip?
16. Co nosi tolnierz na Cwiczeniach?

LESSON 55

Homework
Part I
Translate into Polish:

1. Tell me Wladek, at what time do you go to bed?
2. Did you want to talk with me, father?
3. Colonel, wait for the doctor in this room.
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4. Can I borrow a bicycle from you, John?
5. Andrzej, Bolek, are you very tired after the maneuvers?

6. Believe me brother, I love you very much.
7. Come here quickly, children.
8. Help me to wash the dishes, Mary.
9. Citizen

captain, order the patrol to reconnoitre the terrain on the

other side of the river!

Part II
This part is to be written if tape recorders are not available to students.
It is to be recorded on tape if tape recorders are available to stude:As.)

Form sentences using the following words in the vocative
for each word):

(one sentence

marynarz, cdrka, kolega
panne, Jadwiga, Zosia,

pan Vladyslaw, solenizant

tandem, stryj

IN
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aa

Vocabulary

aa

brad udziaZ

- to take part, to participate

brygada, f.

. brigade

CZOIO, n.

forehead, head

delegacja, f.

- delegation

delegat, m.
delegata, gen. s.
delegaci, nom. pl.

- delegate

dyrektor, m.
dyrektorowie /dyrektorzy, nom. pl.

- director (male)

fabryczny, fabryczna, fabryczne

- plant (as adj.), factory (as adj.)

huta, f.

- foundry

obrady, f.

(pl. only)

- debates

64

- (the) stay, sojourn

pobyt, m. (no pl.)
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pobytu, gen. s.

poinformowa6, p. (informowa6, i.
informujp
poinformujp
informuje)
poinformuje

- to tell about, to inform.

przodownik, m.
przodownicy, nor:. pl.

- foreman
shockworker, stakhanovite

przodownik praey
przodownicy pracy
przyby6, p. (przybywae, i.
przybywam
przybpdp
przybywa)

- to arrive

robotniczy, robotnicza, robotnicze

- worker (as adj.), laborer
adj.)

robotnik, m.
robotnicy, nom. pl.

- worker, laborer

sta6 na ezele

- to bead, to be at the head of

strona, f.

- side, page

m

szcsegag
szczegau, gen. se

- detail

towarzysz, m.
towarzysze, nom. pl.

eomrade

tutaj

- here

udziak, ms
udzigau, gen. 8.

- part, share

vitae, i.
witam
vita

- to greet, to welcome

(przywita6, p.

przywitam
przywita)

wolnoeC, f. (no pl.)

- freedom, liberty

wspany, wspana, wspane

- joint, mutual

zauwaty6, p. (no i.)
zauwaip
zauwaiy

- to notice

zebranie, n.

- meeting, gathering

zwi8zek, m.
zwiqzku, gen. s.

- union, association
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LESSON 56
Grammar Perception Drill
COMPARISON OF ADJECTIVES

1. Degrees of comparison

- large
{positive
comparative - larger
superlative - largest

a/
Adjectives with two or more
consonants preceding the final
vowel.

Adjectives with one consonant
preceding the final vowel.

eg:

e.g.:

b o g

Comparative

Positive

Comparative

Positive

iejszy = Zadniejszy

4 say = bogatszy
two

one
consonant

consonants

2a

bogatsze

b o g

sza

b o g

sze = bogatsze

d

n )4(4 iejsza = ladniejsza

2 a dn

)2(4 iejsze

Singular
F.

Nom.
Gen.
Dat.

Acc.

Instr.
Loc.

bogatssy
bogatszego
bogatszemu
bogatszego
bogatszy
bogatszym
bogatszym

N.

bogatszej
bogatszej

bogatsze
bogatszego
bogatszemu

bogatszq

bogatsze

bogatszq
bogatszej

bogatszym
bogatszym

bogat sza

Singular

U.
Nom.
Gen.
Dat.
Ace.

Instr.
Loe.

2adniejszy
2adniejszego
2adniejszemu
ladniejszego
Zadniejszy
ladniejszym
2adniejszym

F.

N

Zadniejsza 2adniejsze
2adnizjzzej Zadniejszego
Zadniejszej 2adniejszemu
kadniejsza ladniejsze
2adniejszq 2adniejszym
Zadniejszej Zadniejszym
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Plural

Masculine
pers. only
Nom.
Gen.
Dat.
Ace.
Instr.
Loc.

b/

All others

Masculine
pers. only

bogatsi
bogatsze
bogatszych
bogatszym
bogatszych
bogatsze

All others

Zadniejsi
/adniejsze
/adniej szych
ladniej SZym
Zadniejszych
kadniejsze
Zadniej szymi
/adniej szych

bogat s zymi

bogatszych

Adjectives ending in:

-iaZy

-oZy

-gi

- ily

end

in

the

-ski
-tki

-eki

-tki

-sty

-sny

- dki

comparative

in:
m

-ielszy -elszy

- ilszy

-tszy

1

-tszy

-szy

- dszy

-stszy

-eniejszy
b

bialy
wesoly
drogi
niski
bielszy weselszy milszy drotszynitszY
cigtki
cigtszy

daleki krotki
dalszy krOtszy

t/usty
jasny
tlustszy jaeniejszy

brzydki
brzydszy

Some irregular forms of comparison:

Positive

Comparative

dobry
zZy
duty

lepszy
gorszy
wigkszy
mniejszy
wytszy

malt'

wysoki
2.

How to use the comparative degree.
Positive:

nadek jest bogaty.

Comparative:

Viladek jest bogatszy

68

od Bolka (gen.)
or
nit Bolek.

AF

3.

Students:

Suggested words:

Instructor:

L. 56

a/
..w

Jaki jest ten student?
Jaki jest tamten student?

mlody

Ten student jest mlody.
Tamten student jest
mlodszy.

Jaka jest to kelnerka?
Jaka jest tamta kelnerka?
Jakie jest to dziecko?
Jakie jest tamto dziecko?

gruby, bogaty
ataxy, chudy
szczOliwy, zdrowy
glupi

410

OF a

spokojny, glodny
potrzebny, przyjemny
dziwny, szczuply
ladny, mocny

b/ Jaki jest ten
Jakie jest to
Jaki jest ten
Jaki jest ten
Jaki jest ten
Jaki jest ten
Jaki jest ten

1

.0

papier,a jaki jest tamten? (bialy)
dziecko, a jakie jest tamto? (wesoly, idly)
samochod, a jaki jest tamten? (drogi, dlugi, niski,citaki)
krewny, a jaka jest tarts. krewna?
(daleki)
olowek, a jaki jest tamten? (krOtki, brzydki)
prosiak, a jaki jest tamten? ( :lusty)
pok6j, a jaki jest tamteL? (jasny)

c/ Jaki jest ten autobus, a jaki jest tamten? (mazy, duty, dobry, sly,
wysoki)
d/ Jaki jest lIadek?
mlody
'Radek jest mlody.
A jaki jest Bolek?
Bolek jest mlodszyld
Iladka.
Bolek jest mlodszy
Iladek.
Use adjectives from 3 a/ and 3 c/

e/ Z jakiego drzeva jest ten stn?
Z jakiego drsewa jest tartan sta?
mocny, cierny, jasny
dobry, sly, tarsi, drogi

Jakiej dziewczynie Janek dal kwiaty?
A jakiej dziewczynie Bolek dal kwiaty?

mlody, ladny, szczup/y
wysoki, brzydki, bogaty
Jakg dziewczymp Janek poznal?
A jab" dziewczynt poznal Mahal?
Z jaki dziewczyng poszedl Tadeusz do kina?
A z jaktt dziewczyng poszed/ Stanislaw do kina? ./

Use adjectives
as above.

Drill in plural (except the first two questions).

69

L. 56

,
.4
\

/

1

\'

C-t"

%

N

J-'4k4,(

1!

,_

/

'IS:

e Ott
OP'

' il

#

('.%`')

""
...-..;

f°

dB

:L,I.,

.."1

4-,
j

s;

,-,

"3

; s:-.,40

A

(

%

L4-4..soce.

a-ER al ii

&a rt.

'Note. 414 eit-stv"z

riarilall

atay,,-;,
T' 1-41:74AT
4.1:_z: ..
----1-- ,

..(e--....

(

1

11

gi

00

/ ".4,

c.,k

tip

ohi

2._
t,:t v.

A:94

.

,,,

....s...:tc-P"

6 Kg'

i

tiiiL51)1

\...640s-44111.

AV

,/?&W;

PN

C/14r

77'",.

.

j

4...

is

i

6

t

Ilk

..

LI)Pi

........1
70

1

010
9

,

--...

*S11.Yr:n t9;1244

.1

045tirga

AtRe'S 91") fR

,

NiPc tj

,

,

112.5

_

e)(4 -141r7"1

-4,

L1141 14

°

dcur

00

\

Pi!: 4

Ve.

0 K.
at

iv.

wok 4

.

01.1)A/

11

i

.

/

*"L,%'/

I)

eNt. '42'

In........_,..,/7
.dictii

-....-z,-..

/2,

k, 7/

i.

____,

23.7R2-...

inr-4 -,

\\

(

u s EP ---*
4.1-..i

sr

.\,.

.4--

7, ,,.1-i---;-11vy
- .__
,,

AT

......,

ill

It'kjr

illeiri .1mgrp--

im A20wASC KA ST,
cri El i pea ilv onsieA
ST01155
13or
13Eirel
..-....._

\

f

14

L. 56

LESSON 56
Dialog

W.: Pani Witkowska)
N.: Pani Nowicka

(Conversation on furniture)

Mrs. Witkowski)
Mrs. Nowicki

stitsiadki

W.: Widz1, te paristwo kupili nowe
meble?

neighbors

I see that you bought (some) new
furniture?

Kupiliimy dwa fotele
biurko, a w przyszlym tygodniu kupimy kanapp.

14.: Talc.

Yes. We bought two armchairs
and a desk, and next week we'll
buy a couch.

W.: Zdaje mi sir, te te fotele
ladniejsze od tych, kt6re

It seems to me, that these amp
chairs are better looking than the
ones you had before.

mieli paristwo przedtem.

N.: 0 tak. Set ladniejsze i wygodniejsze nit taste.

Oh yes. They are better looking
and more comfortable than the
other ones.

W.: Gdzie paristwo kupili te fotele?

Where did you buy those armchairs?

N.: U Szczerbiiiskiego na ulicy
Mazowieckiij.

At Szczerbiriski's on Mazowiecka Str.

W.: Slyszalam, te u Szczerbiriskiego set meble duto drotsze nit
w innych skiepach. Czy to
prawda?

I heard that at SzczerbiAski's
the furniture is much more expensive than in other stores.
Is that true?

N.: Talc, to prawda. W innych sklepach meble sq tarisze,.ale u
Szczerbiriskiego set one lepsze.

Yes, that's true. Furniture is
cheaper in other stores but at
Szczerbiliski's it is better.

W.: Czy biurko takte kupiliscie
paristwo w tym samym sklepie?

Did you buy the desk in the same
store?

N.: Nie, biurko kupiliemy utywane
z ogloszenia w gazecie.

No, we bought the desk second hand
from an ad in the paper.

W.: Przypominam noble, te paristwo
mieli jut jakiee biurko.

I remember that you had some kind
of a desk before.

N.: Owszem, ale teraz kupiliky
wiftsze, a to mniejsze daliimy
Tadeuszowl, kt6ry jeszcze cho-

That's right, but now we bought
a larger one, and we gave the smaller
one to Tadeusz who is still going
to school.

dzi do szkoky.
71
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And what are your older sons
doing?

W.: A co robin starsi synowle
patistwa?

N.: Zygmunt jest teraz w wojsku,
a Zbigniew sip °genii i jest
urzpdnikiem paristwowym.

Zygmunt is in the army now, and
Zbigniew got married and he is
a civil service employee.

W.: Czy maja oni jut dzieci?

Do they have any children yet?
(Have they children already?)

N.: Tak. W zeszkym roku urodzika
sip im e6rka. Na imip jej jest
Wandzia.

Yes. They had a daughter last
year.
Her name is Wanda.

W.: No to pani jest teraz babluts

So you are a grandmother now.

N.: Tak, to moja pierwsza imuczka.
A co skycha6 u panstwa?

Yes, it's my first granddaughter.
And what's new with you?

W.: Dzipkujp, wszyscy set zdrowi,
c6rki rosna. Mlodsza Jut jest
wytsza ode mnie.

Thank you, everybody's fine
(healthy), our daughters are
growing. The younger one is
already taller than I.
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Grammar Analysis

eV.

COMPARISON OF ADJECTIVES

Adjectives appear in one of three degrees of comparison, namely,
the positive, comparative and superlative degrees. The positive form
is the basic form usually found in dictionaries, e.g.: large, small.
The comparative degree of an adjective is used to compare a quality
of two persons or things,
e.g.:

This book is larger than that one.
The comparative form of adjectives is declined like any other'
adjective.

1. a/
The comparative degree of most Polish adjectives 'which have one
consonant preceding the final vowel in the positive degree is formed
by dropping the final vowel and attaching the ending -my, -sza, --sze
for the masculine, feminine, and neuter genders respectively,

stary

e.g.:

one
consonant

positive

* my

starik
starlk * sza

star*: eze

comparative,
== -

ID

starszy (m.)
starsza (f.)
starsze (n.)

Note that adjectives ending in
degree in the following manner,

-i,

-ia,

-ie

form the comparative

e.g.:

comparative

positive
tan

szy

gs

tatiszy

b/
The comparative degree of most Polish adjectives which have two or
more consonants preceding the final vowel in the positive degree is formed
by dropping the final vowel and attaching the ending -iejszy, -iejsza,
- iejsze for the masculine, feminine, and neuter genders respectively,
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trudny

e.g.:

two
co --)nants

positive

comparative

trudn t iejszy
trudnk t iejsza

=
=

trudniejszy
trudniejsza

trudiik t iejsze

trudniej sze

c/
Adjectives ending in:

-ay

-ily

-sly

-gi -ski -ki -oki -eki -sty
-iki (except
-ski)

-kry

I

end in the comparative degree
I

I

-ielszy -elszy -ilszy -ilejszy

-iszy

-szy

Adjectives ending in:

-stry

-sny

end in the comparative degree in:

-strzejszy

-iniejszy

e.g.:
positive,

comparative

bialy
wesoky
miZy
drogi
bliski
kr6tki
brzydki
daleki

bielszy
weselszy
milszy
droiszy
blitszy
kr6tszy
brzydszy
dalszy
tlustszy
jainiejszy

dusty
jasny

74

-stszy -krzejszy

d/ The comparative degree of some adjectives is irregular:

positive

comparative

dobry

lopszy
gorszy
wlgkszy

zZy

3/0

duty
maly
wysoki
lekki

L. 56

mniejszy,

wytszy
ltejszy

2.a/ If two persons or things are compared as equal
used to correspond to the English as
as

tak

are

e.g.:

- This pencil is as short as that

Ten obSwek jest tak krotki

lektamten olowek.

pencil.

b/ "Than" following a comparative is rendered into Polish by the preposition od requiring the genitive case, or by the conjunction
nit followed by a construction similar to that in English,
e.g.:

Pan Cichocki jest starszy
od pana Adamskiego.

- Mr. Cichocki is older than
Mr. Adamski.

or:

Pan Cichocki jest starszy
nit pan Adamski.
- I prefer to give the book to
the older daughter than to the
younger.

ftlg daC ksiettkp starszej
corce nit mkodszej.

When the preposition od is used, the noun compared must often be
repeated to avoid confusion,
e.g.:

U Woiniaka meble sq drotsze
od mebli w innych sklepach.

- The furniture at Woiniakts is
more expensive than (the furniture)
in other stores.

Dom pana Adamskiego jest wipkszy od domu pane Woiniaka.

- The house of Mr. Adamski is larger
than the house of Mr. ftiniak.

c/ In negative comparison the word

jak

is often used,

e.g.:

- This student is no worse than
other students.

Ten studen+ rie jest zorszV
jak inni.
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Also:

Ten student nie jest gorszy
od innych.
Ten student nie jest gorszy
nit inni.

d/

The verb wole6 - to prefer requires a construction similar to
comparative adjectives,
e.g.:

Wolf ten samoch6d od tamtego.
Wolg ten samochod nil tamten.
e/

The adverbs duio, wiele
degrees of adjectives,

- I prefer this car to that one.

are often used to qualify comparative

e.g.:

- These books are much cheaper than
those.

Te ksietiki sa duio tarisze nil
taint e.

Te ksialki sa wiele tarisze nit
tamte.

LESSON 56
Structural Drill

Part I
Instructor:

a/ Jaki jest ten oficer?
Jaki jest tamten oficer?

Suggested words:
stary

Jakiego marynarza pan
szuka?

Jakiemu jericowi pan sig
przyglada?
Jakiego robotnika pan
zna?
ja:'- *anda Pem pan
rozmawia?
Przy jgkim cywilu pan
siedzia/?

76

Students:

Ten oficer jest stary.
Tamten oficer jest
(jeszcze) starszy.
Szukam tego starego
marynarza.
Szukam taintego starszego marynarza.

mlody
szczuply
gruby

L. 56

Drill the above in the plural.

b/ Jaka jest to sasiadka?

m/oda

Jaka jest taints. sElsiadka?

Ta setsiadka jest mloda.
Tamta sltsiadka jest
jeszcze mlodsza.

Jakiej kobiety pan szuka?
Jakiej dziewczynie pan
sip podoba?
Jaket sekretarkp pan poznal?
Z Jake', maszynistkg pan

rozmaelak?
0 jakiej kelnerce pan

T

memir
stare
ladna
gruba
szczupla
brzydka

Drill the above in the plural.

c/ Jakie jest to ogloszenie?
dute
Jakie jest tamto ogloszenie?

To ogloszenie jest duie.
Tamto ogloszenie jest
wipksze.

male
dobre
zle
nowe
stare

Jakiego zdjpcia pan szuka?

dobre

Szukam dobrego zdjpcia.
Szukam lepszego zdjpcia.

jasne
dute
male

4.

Jakiemu emig/u pan sip
przyglada?

mocne

Przygladam sip mocnemu
emigau.
Przygladam sip mocniejszemu Amiglu.

dlugie
kr6tkie
male

b.

Jakie dziecko pan uczy?

male

Uczel male dziecko.

Ucze mniejsze dziecko.
zdrowe
mile

Ws

Jakim dzieckiem pan siQ
opiekuje?

Opiekuje sip malym
dzieckiem.
77
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0 jakim wzgorzu pan myeli?

wysokie

Myelp o wysokim
wzg6rzu.
Myel, o wytszym
wzg6rzu.

niskie
male
dute
Drill the above in the plural.
Part II

Suggested words:

Instructor:

Jaki jest ten chlopiec?

maly

Jaki jest tamten chlopiec?

Ktdrego chlopca pan wolf?

Jaki jest ten chlopiec?

Jaka jest ta dziewczyna?
Jaka jest tamta dziewczyna?
Ktorit dziewczyng pan woli?
Jaka jest ta dziewczyna?
Jakie jest to dziecko?
Jakie jest tamto dziecko?
Kt6re dziecko pan woli?
Jakie jest to dziecko?

duty
wysoki
niski
zdrowy
mily
gruby
szczuply
chudy
brzydki
mocny
bogaty
szczygliwy
glupi
Drill the above in the plural.
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Students:

Ten chlopiec jest
maly.
Tamten chlopiec
jest mniejszy od
tego (chlopea).
Tamten chlopiec
jest mniejszy nit
ten (chlopiec).
Woly tego chlopca
od tamtego.
Wol, tego mniejszego chlopca.
Ten chlopiec hie
jest mniejszy od
tamtego.

LESSON 56
Ise 56

Recombination Drill

Part I
Podczas przerwy obiadowej Zbigniew Novicki rozmavial z przyjaciolmi Stefana o eviptach Botego Narodzeniat ktore byly niedaleko.
Zbigniew chcial kupi6 cos ladnego dia Cony, ale nie mica za dui() pie nipdzy i sklepy w Warszavie nie mialy dutego wyboru tevardw.
powiedziak przyjaciel.

wiesz cot Zbyszek?"

"Ty

"Ja przypominam sobiet

to wuj Jadwigi Walczak jest aprzedawcq w PDT; mote on ci pomote?
Zobaczymyt czy jest w biurze."
byk tylko iniynier Wojcik.
ka nek eniadanie?"

mu."

Stefan poszedl do innego pokoju i tam

"Panie intynierzet czy panna Jadwiga posz-

"Tak jestt proszp panat ona wyszla kilka minut te-

"Powiedz mi Stefanie" - powiedziak Zbyszek - "co wuj penny Wal-

czak sprzedaje?"

"On movik w seszkym tygodniut le spodziewa sip no-

Panne Jadwiga wrOcila do biura

wego transportu drogich torebek."

zanim przerwa obiadowa skonczyla sip i powiedziala Zbigniewowit to
zapyta wuja o torebki.

tu, panno Jadziu!"

"Mam nadziejpt to nie robip pani auto klopo.

powiedzial Zbigniew.

"Niel panie Novicki, wuj przyjdzie do mnie dzia wieczoremt to
ja go o nie zapytam."

"Dzipkujp pani."
Part

II

Obywatel Michalak, j eden z przodownikOw pracy w fabryce samolotOwt

byl dzisiaj bardzo zajpty.

Za dwa dni miala przyjecha6 do Warszavy de-

legacja zwiLizku robotnikOw fabryki karabinOwt teby zwiedzi6 fabrykpt

w ktOrej pracoval Michalak.

Michalak i irni przodownicy mieli powita6
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Przedtem, Michalak musiak za-

goici na stacji i zawieid ich do hotelu.

m6wie dla nick pokoje w hotelu robotniczym i musiaa takte przygotowa6
On wiedziak, to delegaci bgdq chcieli ride-

program na czas pobytu go6ci.

dziC takte mieszkania robotnicze w nowej dzielnicy miasta.
chalak chcial im pokazae Warszawy.

Pozatem Mi-

On bardzo dobrze znak swoje miasto,

zna/ takte swoich koleg6w robotnikow i wiedzial czym oni interesujq sig.
Towarzysz Drozd, ktOry stal na czele delegacji napisak do Michalaka, to
wszyscy delegaci przyjadq ze swoimi zonami.

Ich dzieci jednak nie bgdq

mogky przyjechae, bo wakacje szkolne jeszcze sig nie zaczpky.

Obywatel

Michalak ucieszyk sig bardzo tq ostatniq wiadomoticiq.

Questions

1. Kim byl obywatel Michalak?

(przodownik pracy)

2. Z jakiej fabryki miaka przyjechaC delegacja do Warszawy? (karabiny)
3. Dlaczego to delegacja przyjetdtaka do Warszawy?

(visit airplane
factory)

4. Kto, opr6ez obywatela Michalaka, miak powitaC delegatow na stacji?
(shoekworkers)
5. Dla kogo Michalak musiak zamdwie pokoje? (delegaci)
6. Co jeszcze Michalak musiak zrobi6?

(prepare a schedule)

7. Co bgdq. chcieli zwiedzi6 delegaci?

(workers' apartments)

8. Gdzie sq to mieszkania?

(nova dzielnica)

9. Czyje miasto znak dobrze Michalak?
10. Kogo on dobrze znal?

(his own)

(his colleagues)
(delegacja)

11. Na czele czego sta/ towarzysz Drozd?
12. i czyimi ionami przyjadet. delegaci

(their own)

13. Wakacje czyich dzieci nie zaczely sie
14. Czym ucieszyl sie Mir.w.lak?

r

nze?

(delegaci)

(that the children won't come)
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LESSON 56
Oral - Aural Drill

Part I

1. Czym jest pani Witkowska?

(neighbor of Mrs. Nowicki, kucharka,
sekretarka)
2. Co zobaczyla pani Witkowska? (new furniture, new car)

3. Skqd pp. Nowiccy majq nowe meble?

4. Jakie meble kupili Nowiccy?

(kupi6, otrzymad od ...)

(two armchairs, desk, wardrobe, couch)

5. Ile foteli a ile biurek kupili Nowiccy?
6. Co sip zdawalo pani Witkowskiej?

7. Kt6re fotele sq Zadniejsze?

(2 i 1, 10 i

2)

(that the new armchairs are nicer
than the old ones)

(the new, the old, the green)

8. Jakie byZy fotele, ktdre pp. Nowiccy mieli przedtem? (not so nice,
worn out, more comfortable, less comfortable)

9. W

kt6rym sklepie Nowiccy kupili fotele?

(SzczerbiAski)

10. Na jakiej ulicy znajduje sip sklep Szczerbiliskiego?
(Masowlecka,
Mickiewicz, Sienkiewics)

11. Jakie sq cony mebli u Szczerbiiskiego, a jakie w innych sklepaeh?
(higher - laver)
12. 0 ile sq drotsze meble u SzczerbiAskiego nit w innych sklepach?
( a lot)

Czy to jest prawda co pani Witkowska skyszaka o cenach mobil
u Szczerbiriskiego?

(that's true, not true, I heard something else)

14. Czy meble u Szczerbitiskiego set drotsze?

15. Jakie sq noble w innych sklepach?

(yes, no, perhaps)

(tariszy, zky, gorssy, less

4A

comfortable)
16. Gdzie pp. Nowiccy kupili biurko?

(from an ad in a newspaper)

17. Jakie biurko kupili pp. Nowiccy?

(2nd hand, new)

N

iD

18. Skqd Nowiccy dowiedzieli sip o utywanym biurku?
(ogloszenie,
gazeta, znajomi)

19. Co sable przypomniaka pani Witkowska?

(Nowickis had a desk)

20. Co zrobili Nowiccy z mniejszym biurkiem?

81

(dad synowi, sprzedad)
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21. Co robi syn Nowickich?
22. Co robi Zygmunt?
23. Co robi Zbigniew?

(chodzi6 do szkoly, grai w pilkp)

(wojsko)
(urzpdnik paristwawy)

(Zbigniew)

24. Ktory z syn6w Nowickich sip °twill?
25. Komu urodzila sip cdrka?

(Zbigniew, pp. Nawiccy)

26. Co sip urodziZo Zbigniewowi i jego tonie?
27. Jak jest na imip tea dziewczynie?
28. Czym zostela pani Nowicka?

(child, daughter, son)

(Wanda)

(babka, sekretarka, kucharka)

29. Czym jest corks Zbigniewa dla pani Nowickiej?

(wnuczka, siostra)

30. Kt6r4 wnuczkq pani Nowickiej jest corka Zbigniewa?

31. Jacy set wszyscy w rodzinie p. Witkowskiej?

(pierweza, drugs,
cswarta)

(zdrowy, mlody, wesay)

32. Czy corki p. Witkowskiej przestaky jut rose*?

(no, they still are
growing)

33. Czy miodsza c6rka p. Witkowskiej jest nitsza od matki?

(no, taller)

Part II
1. Jakie meble set zwykle w mieszkaniu?

2. Gdzie motna kupi6 meble nowe i stare?
3. Jakie rodzaje broni set w wojsku i jaket one majet brori?

4. Co pan robil przed skutbet w wojsku i co pan ma zamiar robi6, kiedy
pan skoriczy slutbp wojskowet?

5. 0 czym motna dawa6 ogZoszenie w gazecie?
6. Ile kosztuje ogioszenie w gazecie od jednego slowa?

7. Gdzie motna 0866 obiad?
8. Jak dutet pan ma rodzinp i ile lat ma katda z tych os6b?

9. Gdzie jest wipeej urzednik6w paristwowych

w Polsce czy w Ameryce?

10. Kiedy sip pan °toren?
11. Kiedy urodzili sip pariscy rodzice, bracia, siostry i dzieci?
82

12. Od jak dawn jest pan w wojsku?

L. 56

13. Czy pan kupuje czasem u *ywane rzeezy i jakie?

14. Jak dawno by

pan u rodziccitr?

LESSON 56
Homework
Part I
Translate into Polish:
1. Mary loves her mother.

2. Mary went to the beach with John and his mother.
3. Is this your (informal) book or is it mine?
4. My father went to visit his colleague, who is sick.
5. Bolek left his railway ticket on my desk.

6* Your (informal) child likes to play with mine.
7. Is doctor Kolankowski your (informal) uncle, or your husband's
uncle?

8. My father always helps my mother wash the dishes.

9. Mrs. Novicki gave her son a new summer suit.

Part II
This part is to be done if tape recorders are not available to students.)

Replace the English words in parentheses with an appropriate Polish form:
1. Wczoraj spotkalem (your, informal) przyjaciela z (his) corket.
2. Bolek mowil mi., to zna dobrze (your, informal) dow6dc9.

3. Mowiliemy o (his) sekretarce.
4. Porucznik Kowalski jest (my) dow6dc4.
5. Student telefonowa/ do (his own) ojca.
6. (My) kolega poszed/ do kina z (his own) siostra.
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7. Ten totnierz zna dobrze (your, informal) kapitana.
S. Pan Novicki pojechal do Warszawy se (his own) tom.

Part III
7This 7Wrt is to be done if tape recorders are available to students.)
Summarize on tape Dialog 54 in the first person singular (as Zbigniew
Novicki).

LESSON 56

Vocabulary

mniejszy, mniejsza, mniejsze

- smaller

ogloszenie, n.

-

oteni6 sip, p. (tenie sip, i.
*snip sip
otenip sip
zeni sip)
°tea sip

- to get married (with a girl only)

przypomina6 sobie, 14,

przypominam sobie
przypomina sobie

advertisement, announcement, ad

- to recollect, to remember, to
recall

(przypomnie6
sobie, p.
przypomnp
sobie
przypomni
sobie)

przyszly, przysaa, przyszle

- future (as adj.)

rosnete, i. (urosnqd, p.
urosnp
rosnp
urodnie)
ramie

- to grow

stitsisdka, f.

- neighbor (female)

urodzie sip, p. (rodzid sip, i.
rodzp sip
urodzp sip
rodzi sip)
urodzi sip

- to be born

wipkszy, wipksza, vigksze

- bigger

wnuczka, f.

- granddaughter

wygodny, wygodna, wygodne

-

z/y, zla, zle

- bad, wicked, angry, wrong

84
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Below is a list of verbs introduced in previous lessons in one aspect
only:
dostavad, i. (dosta6, p.
dostajp
dostanp
dostaje
dostanie)

- to get

odej66, p.
odejdp
odejdzie

- to leave (oil foot)

(odehodzi6, i.
odehodzp
odchodzi)

odjeidia6, i. (odjechad, p.
odjeidiam
odjadp
odjeidia
odjedzie)

- to leave (by means of transport.),
to depart

odpoeze16, p. (odpoczywa6, i.
odpoeznp
odpoczywam
odpocznie
odpoczywa)

- to rest, to take a rest, to relax

odwiedza6, i. (odwiedzi6, p.
odwiedsea
odwiedzp
odwiedsa
odwiedzi)

- to visit (a perion only)

otrzymywa6, i. (otrzyma6, p.
otrzymuj,
otrzymam
otrzymuje
otrzyma)

- to receive, to get

podpisywa6, i. (podpisa6, p.
podpisujp
podpiszp
podpisuje
podpisze)

- to sign, to put one's signature

przejecha6, p. (przejeidia6, i.
przejadp
przejeidiam
przejedzie
przejeidia)

- to pass through (by means of transportation), to pass over (by means
of transport.), to cross, to run
down.

przychodzi6, i. (przyj66, p.
przychodz,
przyjdp
przychodsi
przyjdzie)

- to come (on foot)

przysy2a6, i. (przys1a6, p.
przysykam
przy61,
przysyka
przylle)

- to send to

sehowa6, p. (ehowa6, i.
sehowam
chovam
scholia
chowa)

- to hide

9466, p. (siada6, i.
sigdp
siadaa

- to sit down

sigdzie

siada)

also:

usi06

".;

111

r:

1

'" ,
.
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skrtca6, i. (skrtci6, p.
skrteam
skrtet
skrtea
skrtei)

- to turn

spZaci6, p. (spZaca6, i.
spZact
spkacam
spZaci
spZaca)

- to pay off

spotyka6 (sip), i. (spotka6 /Sit/, p. - to meet (each other)
epotykam (sit)
spotkami(siy
spotyka (sit)
spotka sit )
sprawdza6, i. (sprawdzi6, p.
sprawdzam
sprawdzt
sprawdza
sprawdzi)

- to check, to verify

wypi6, p. (pi6, i.
Pii4
wypie
Piie)

- to drink, to drink up

LESSON 56A

L. 56A

MVO

Part I

Grammar Perception Drill

Instructor:

Suggested words:

Students:

a/

Jaki jest ten sieriant,
a jaki jest tamten?

ma/y
Ten sieriant jest mazy,
a tamten jest jeszcze
mniejszy.

KtOrego sierianta pan

szukan

iPA

Szuka/em tamtego mniejszego siertanta,

Ktoremu sieriantowi de./
pan pienigdze?

Da/em pieniqdze tamtemu
mniejszemu sieriantowi.

.%...4t6rego sierianta do-

Dow6dca wy6le na frcz
tamtego mniejszego 1:er-

wodca wygle na front?

ianta.

kt6rym sieriantem pojedzie kapitan do miasta?

Kapitan pojedzie do miasta
z tamtym mniejszym sierlantern.

0 kt6rym sieriancie m6wil
pulkownik?

Jaka jest to kucharka,
a jaka jest tamta?

htorej kucharki pan
szukal?

Ktorej kucharce zapIacil
pan za Fracg?

gruby
wysoki
szczup/y
niski
chudy
zdrowy
spokojny

Pulkownik m6w.i/ o tamtym
mniejszym siertancie.

male
Ta kucharka jest mala,
a tamta jest jeszcze
mniejsza.
Szukalem tamtej mniejszej kucharki.

Zaplacilem za rrac tam..
tej mniejszej kucharce.

L. 56A
Instructor

Suggested words:

Students:

KtOrq kuchar4 wygle
'Gospodarz wygle do miasta
tamtq mniejszq kuchar4.

gospodarz do miasta?

Z ktOrq kucharkq gotowal
kucharz

0 ktorej kucharce m6wi/
gospodarz?

Jakie jest to dziecko,
a jakie jest tamto?

n

Kucharz gotowal obiad
z tamtq mniejszq kucharkq.

gruba
wysoka
szczup/a
niska
chuda
zdrowa
spokojna

Gospodarz mOwl/ o tamtej
mniejszej kucharce.

male
To dziecko jest male,
a tamto jest jeszcze
mniejsze.

Ktorego dziecka pan
szuka/?

Szuka/em tamtego mniejszego dziecka.

Kt6remu dziecku dal
pan Nowicki aukierki?

Pan Nowicki dal cukierki
tamtemu mniejszemu
dziecku.

KtOre dziecko widziala
Zosia w ogrodzie?

Zosia widzia/a w ogrodzie
tamto mniejsze dziecko.

Z ktarym dzieckiem
chodzila pani Nowicka
do parku?

Falai Nowicka chodzila do
parku z tamtym mniejszym
dzi ecki em.

0 ktorym dziecku
Zygmunt?

;rube

wysokie
szczup/e

88

Zygmunt mOwi/ o tamtym
mniejszym dziecku.

L. 56A
Instructor:

Suggested words:

Students:

niskie
chude
zdrowe
spokojne
wesoIe

1

d/
Drill a,b,c, in plural whenever applicable:
Jacy s, ci sierianci, a jacy sq tamci? etc.

Part II
371

a/
a0

Instructor:

Czyj syn jest zdrowy?
Czyja cOrka jest zdrowa?
Czyje dziecko jest zdrowe?

Is

Suggested words:

ja

Students:

Mcij syn jest zdrowy
Moja corka jest zdrowa.
Moje dziecko jest zdrowe.

ty
on
ona
my

wY
oni
one

.;

Jaki jest maj syn, a jaki

bogaty

jest twasj syn?

gruby
stary
m/ody
weso/y
mi/y
g/upi

szczOliwy
chudy
wysoki
szczup/y

may
spokojny
niski

89

kaj syn jest bogatszy od
twego syna
Exij syn jest grubszy nii
twoj syn.

L. 56A
Instructor:

Suggested words:

Students:

mocny
dobry
z/y

brzydki

Jaki jest maj samoch6d,
a jaki jest tw6j?
Czyj samochod jest niski?

C/
Czyj ego syna

niski

Maj samochod jest
nitszy od twojego.
1,16j samochod jest
nizszy.

mocny
dobry
brzydki
tani
nowy
ci@tki
lekki
bialy
kr6tki
jasny
stary

pan nie lubi
pan nie zna

Czyjej corki

Nie lubi@ jego syna.
Nie znam jego syna.
i.t.d.

Czyj ego dziecka

Kt6rego syna
Kt6rej cOrki
Kt6rego dziecka

czyj emu

czyjej
czyjemu
ktoremu
kt6rej
ktOremu

pana Kowalski ego
pani Kowalskiej

pan nie lubi
pan nie zna

pp. Kawalskich

synowi
cOrce
dziecku
synowi
corce
dziecku

) daje pan
p. ZieliAskiego/
p. 2ieliApkiej
pp. Zie liliskic h

czyj ego syna

czyjg cork@
czyje dziecko
kt6rego syna
ktOrq cork@
ktOre dziecko

Jego starszego syna
nie lubip.
Jej m/odszej cOrki
nie lubip.
i.t.d.

Jego, jej synowi
dajp /adniejsze
/adne ksiEttki ksiEttki z obrazkami.
Jego mIodszemu gyz obrazkami? nowi dajp /adniej.
sze ksziqtki z ob.
razkami.

pie o syna woie do szkoly
pan wozi
p. Legniaka

p. Legnia
pp.

do

eEiniak

szko/y?

Jego m/odszego syna wot@
do szko/y.

L. 56A

Czyim samochodem pan jidzi?

Jed

Z czyim synem (cork., dzieckiem)
pan sib bawl?

Bawi,p sit?,

Z ktOrym synem (cOrka, dzieckiem)
pana Woiniaka (pani
paristwa Woiniak) pan rozmawia?

Rozmawiam z j ego (jej,
ich) starszym synem.

0 czyim samochodzie pan rozmawia?

Rozmawiam o moim (j ego,
naszym
samochodzie.

0 ktOrym samochodzie (pana Wasilewskiego, pani Wasilewskiej,
paristwa aasilewskich) pan rozmawia?

Rozmawiam o j ego mniejszym
samochodzie.

Drill the above in

jej samochodem.
z j ego synem.

lural.
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LE6SON 56A

Dialog (about illress)

Mr. Novicki
Neighbour

N.: Pan Stanislaw Nowicki
S.: Sepiad

S.: Dzien dobry panu.
pan czuje?

Good morning sir?

Jak sig

How do you feel?

N.: Niestety, dzia czujg sig ile.
Bgdg musial pOj66 do lekarza.

Unfortunately, I feel bad today.
I will have to go to the doctor.

S.: Zauwa2y/em, 2e ostatnio pan
czgsto choruje.

I noticed that you have tspn sick
often lately.

Please remember, that I will be 72
in November. I guess I will stop
przestang ju2 pracowaC i wyjadg working, and I will leave this place
in order to rest a bit.
stqd, 2eby trochg odpoczq6.

N.: Proszg pamigtad, ie w listo.,
Chyba
padzie skoriczg 72 lata.

Do you intend to go to the mountains?

S.: Czy pan ma zanier. wyjecha6
-A1

ar

w griry?

N.: Co pan mOwi? Cz/owiek z chorym sercem w gory?

What are you saying? A man with
an ailing heart going to the mountains?

S.: Nie wiedzia/em, te pan choruje
na serce. Jeieli tak,to mote
pan pojedzie do Ciechocinka?

I didn't know that you have heart
trouble. If so, then maybe you
will go to Ciechocinek?

N.: Czy pan zna tam tani i dobry
hotel?

Do you know an inexpensive and good
hotel there?

S.: Moja matka jest tam teraz.
Fisa/a mi ona, ie placi 10 z/.
za dobry pokOj w hotelu.

1

N.: Jak nazywa sig ten hotel?

What is the name of this hotel?

S.: Nie pamigtam, ale mam adres
w domu. Proszg chwilg zaczeka6. (Po chwili) Ten hotel
nazywa sig "Hotel holejcwy"
i jest na ulicy 1-ego Maja.

I don't remember, but I have the
address in the house. Wait a while
please. (after a while) The name of
this hotel is "Hotel Kolejowy" and
it is on Pierwszego Liaja street.

ap

03

mother is there now. She wrote
me that she is paying 10 zlotys
for a good room in a hotel.

L. 56.

N.: Dzipkujp panu. Napiszp tam
dzisiaj, ieby zamowi6 pok6j.

Thank you, sir. I will write there
today to reserve a room.

S.: Przepraszam, muszp wroci6 do
domu, bo spodziewam sip telefonu od iony. Do widzenia.

Excuse me. I have to go back to
the house, because I am expecting
a telephone call from my wife.
Good bye.

N.: Do widzenia.

So long.

IL

V

;)

L. 56A
LESSON 56A
Structural Drill
Part I

Require :students to use the following possessive pronouns aca/
cording to the pattern below:

moje

twcij

moja
twoja

jego

jej

swilij

swoja
nasza

jego
swoje
nasze
wasze

mcij

nasz
wasz

wasza

twje

ich

Instructor:

Kogo nie lubi pan
Kowalski?

Suggested words:

syn

Students:

Pan Kowalski nie lubi mojego (twego etc. ) syna.

corka
dziecko
brat
siostra
szwagier
student
studentka

Komu podoba sip pani

Pani Adamska podoba sip
mojemu (twojemu etc.)
synowi.

Kogo Janek prosi/
o ksigtkp?

Janek prosi/ o ksigikp
mojego (t!ojego, etc.)
syna.

Kim opiekowali sip
paristwo Nowiccy?

0 kim mOwi/ !Radek?

Paristwo Nowiccy opiekowali sit (moim, twoim,
etc.) synem.

tiladek mowil o moim
( twoim, etc.) synu.

L. 56A
Instructor:

Suggested words:

Students:

b/
Czego nie lubi Fan
nowicki?

Pan Nowicki nie lubi
mojego (twojego, etc.)
konia.

kori

kot

krawa
6winia
pies
teczka
lustro
biurko

Czemu przygl4da sig
Zygmunt?

Zygmunt przyglgda sig
mojemu (twojemul etc.)
koniowi.

Za co zaplacil pan
Witkowski?

Fan Witkowski zaplacil
za mcjego (twojeEol etc.)
keija.

Caym interesowa/ sig
Stanlilaw?

Stanislaw interesowal sig
maim (swoim, etc.) koniem.

0 czym mowit, JOzef?

JOzef mowil o moim (twoim,
etc.) koniu.

Part II
a/
Require students to use the following possessive pronouns according to the pattern below:

moi
twoi
ich

wasi
swoi

::o -o nie

an

moje
twoje
ich
nasze
wasze
swoje

syn

rLoLaalski `s
corka
dziecko
nauczy-Ael

an Kowalski nie lubi
_oich (twoich, etc.)
synow.

MLA
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Instructor;

Suggested words:

Students:

nauczycielka
brat
siostra
student
studentka

Komi podoba sip pani
Adamska?

Pani Adamska podoba sig
moim (twoim, etc.) synom.

Kogo Janek prosil

Janek prosi/ o ksietikg
moich (twoich, etc.) synow.

o

.0

Kim opiekowali sig
paristwo Wroblewscy?

Paristwo Wroblewscy opiekowali sig moimi (twoimi,
etc.) synami.

0 kim mown W/adek?

Wladek mowil o moich
(twoich, etc.) synch.

Czego nie lubi pan
Nowicki?

Pan Nowicki nie lubi
moich (twoich, etc) koni.

kori

kot

krowa
awinia
pies
ksirlika

karabin
biurko

Pan Witkowski zaplaci/
za moje (twoje, etc.)

la co zap/acil
pan Witkowski?

koni e.

Czym interesowal sig
Stanis/aw?

Stanislaw interesowal sic
moimi (twoimi, etc.)korimi.

0 czym mown Jcizef?

Jcizef mown o moich
(twoich, etc.) koniach.

Part III
I

0.

Gdzie siedzia/a Basia?

nowoczesne radio
duie okno
bialy dom
97

Basia siedzia/a przed
nowoczesnym

L. 56A

Instructor:

Suggested words:

Students:

stary uniwersytet
czarna tablica
ma/a restauracja
nowe biurko
diugie hitko
/adny obraz

Kim on jest?

On jest oficerem.

oficer

s,Briant
murarz
nauczyciel
student
iolnierz
doktor
urzgdnik
pacjent doktora Walczaka
profesor

Kim ona jest?

sekretarka

Ona jest sekretarkEt.

maszynistka

LESSON 56A
decombination

Drill

Part I

Ugotujemy innq.

1.

Marysiutnie martw sig o tg zupg!

2.

Tadziu, bqdi w domu o pi4tej, bo bgdziemy mieli go6ci.

3.

Idi, wei samochOd i przywiei bagai ze stacii

4.

Wszyscy starsi szerego=y muszq sig zgiosiC do kapitana o wpOl

powiedzial ojciec.

do czwartej.
5.

Henryku, powiedz mi tylko jedno, czy ty jested naprawdg z/y.

5.

Moi synowie hcq dzi6 wieczorem p6j66 cid kina, 91e ja ire nie
pozwolg.

7.

Nie 1119M tyletek i dlf,tego muszg kupia tuzin Zyletek w sp6T-

dzielni.
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8.

Noda nie byla zbyt zimns, wive kqp2/em siti czterdzieaci pica
minute

9.

Kolor 6cian byl trcchc za jasny i nie podobak sic mojej tonic).

10.

Nie czujc sic dzia zbyt dobrze, bo sic przezicbikem.

11.

Ona kupika mi bochenek smacznego, gwietego chleba.

IT

Part II
kFrtt,lat

W domu paristwa

Wczoraj pani Sikorska odwiedzila panig Karsket.

Karskich

zauwatyla ona dwa nowe fotele i biurko.

sic podoba/y.

Meble to bardzo jej

Byky one ladniejsze i wygodniejsze nit stare.

Stare

meble paristwo Karsc7 dali m/odszemu synowi, ktory jeszcze chodzi na
uniwersytet.

Starszy syn panstwa Karskich, W/adyskaw, pracujew biurze kwate
runkowym.
dzieci.

Zona jego pracuje w speadzielni spoiywczej.

Majg oni make

Starszy ich syn, Janek, ma siedem lat i chodzi do szkoky.

M/odszy syn Tadzio, ma dopiero pox roku.
Paristwo Sikorscy raja syna i 046/.4.

dzia/a dzieci paristwa 3ikorskich.

jej jest bardzo wysoki.
1

Pani Karska dawno niewi-

Pani Sikorska powiedziaka, ze syn

Jest on jut wytszy od ojca.

MA on ja6niejsze

'

w/osy od matki, a oczy ciemne, takie same jak ojciec.

COrka jest tro-

chc nitsza od matki i jest /adna.
ntr

rani

0

Sikorska rozmawia/a z paniq Karskq dosy6 d/ugo i zaprosi/a

palistwa Karskich na imieniny swego mcia.

niny w przysz/q niedzielc.
tt

Pan 3ikorski obchodzi imie-

Pani Karska podzickowa/a jej i powiedzia/a,

a,

te przyjdzie do nich z mOem w niedzielc o siOdmej wieczorem.
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Sikorscy mieszkajel niedaleko od Fanstwa Karskich.

Dom ich jest wigkszy

od domu panstwa Karskich.

jest

Dom panstwa

Karskich

mniejszy,

jednak jest ladniejszy od domu panstwa Sikorskich i stoi w ogrodzie.

Questions

1. Kogo odwiedzi/a wczoraj pani Sikorska?
2. Co ona zauwatyla w domu panstwa Karskich?
3. Ile nowych foteli zauwa2y/a pani Sikorska?

4. Czy fotele i biurko podoba/y sig pani Sikorskiej?
5. Jakie byIy nowe fotele?
6. Komu dali panstwo Karscy stare meble?
7. Co robi miodszy syn paristwa Karskich?
8. Gdzie pracuje stl-Irszy syn panstwa Karskich?

9. Gdzie pracuje

ona Wladys/awa?

10. Jakie oni majt1 dzieci?

11. Ile lat ma Janek?
12. Co robi Janek?

13. Ile lat ma Tadzio?
14. Czy panstwo Sikorscy raja, dzieci?

15. Kogo nie widziala dawno pani Karska?
16. Jakiego wzrostu jest syn panstwa Sikorskich?
17. Od kogo on jest wy2szy?
16. Jakie w/osy ma syn panstwa Sikorskich?.

19. Jakie on ma oczy?
20. Od kogo jest ni2sza cOrka pallstwa 3ikorskich?
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21. Czy aria jest brzydka?

22. Dokqd zaprosila pani Sikorska paristwa Karskich?

23. Kiedy obchodzi imieniny pan Sikorski?
24. Kiedy przyjdq paristwo Karscy do paristwa Sikorskich?

25. Gdzie mieszkajq

paristwo Sikorscy?

26. Czyj dam jest witkszy?
27. Czyj dom jest /adniejszy?
28. Gdzie stoi dom paristwa Karskich?

LESSON 56A
Oral - Aural Drill

Part I

Dialog

1. Co powiedzia/ sElsiad?

2. 0 co zapytal sqsiad pana Nowicki ego?
3. Jak sig czu/ dzis: pan Nowicki?

4. Co bcdzie musial zrobi6 pan Nowicki?

5. Do kogo b0zie musia/ p6j66 p. Nowicki?

6. Co zauwaiy/ ostatnio ssiad?
7. Kiedy zauwa2y/ sgsiad, ie pan Nowicki czsto choruje?

8. 0 ezym ma pam4ta6 sqsiad?
9. Ile lat skoriczy p. Nowicki?
10. W ktOrym niesielcu p. Nowicki skoriczy 72 lat?
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11. Co (chyba) zrobi p. Nowicki?
12. Dlaczego pan Nowicki wyjedzie?
13. 0 co zapytal sqsiad p. Nowickiego?
14. Dlaczego p. Nowicki nie mote jechaC w gory?
15. 0 czym nie wiedzial s4siad?
16. Dokqd p. Mowicki mote pojechaO?
17. 0 jaki hotel w Ciechocinku pyta pan Nowicki?
18. Czyja matka jest w Ciechocinku?
19. Co matka do s4siada napisa/a?
20. Ile z/otych p/aci matka sqsiada za pokOj?
Za jaki pokOj i e:dzie matka sqsiada piaci 10 z/.?

22. Czego chcia/ sig dowiedzie6 p. Nowicki?
23. Czy s4siad pamigta jak sig ten hotel nazywa?
24. Co sqsiad ma w domu?

25. Jak d/ugo kale sqsiad zaczeka6 p. Nowickiemu?
26. Jak sig nazywa hotel?

27. Na jakiej ulicy w Ciechocinku znajduje sig "Hotel Kolejowy"?
28. Za co dzigkuje p. Nowicki?
29. Co dzisiaj zrobi p. Nowicki?
30. Po co p. Nowicki napisze do hotelu?
31. Co teraz musi zrobi6 sqsiad?

32. Dlaczego sqsiad musi wrOci6 do domu?
33. Czego spodziewa sig sqsiad?
34. Od kogo spodziewa sic telefonu selsiad:
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Part II - General Questions

1. Blisko czego zwykle jest duo hoteli?
2. W jakim hotelu pan sig zatrzymuje w San Francisco?
3. Jak motna zam6wi6 z Monterey pokoj w hotelu w San Francisco?
4. Czy ludzie z chorym sercem mogq shity6 w wojsku?
5. Czy w duiych miasta%h sq hotele tylko dla tolnierzy?

6. Co pan robi gdy sig pan ile czuje?
7. Ile lat pan skoriczy

w kteirym miesielcu?

8. Czego pan oczekuje w li6cie od przyjaciela?
9. Jakie zamiary DeL ma na przysz/el sobotg i niedzielg?

10. Czy widzia/ pan czlowieka, ktary byl w obozie pracy przymusowej?
11. Czy musi pan pokazad swojel. legitymacjg gdy pan idzie do lekarza

wojskowego?
12. Jak pan spgdza/ wakacje, gdy pan by

jeszcze w domu przed wojskiem?

13. Czym pan woli jeidzi6 w duiym mieacie autobusem czy tramwajem
czego?

14. Czy icanierze p/acq wigcej czy mniej ni2 cywile za bilety na kolejach w Ameryce?
15. Czy io/nierze codziennie kupujEl swoje jedzenie w sklepach spotyv-

czych i jedzqw restauracjach?
16. W jakich zebraniach bierze pan czgsto udzia/?
17. Kto prowadzi prace w fabryce?
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LESSON 56A
Homework

Part I - Translate into Polish:

1. He will take his children to the church tomorrow.
2. I could not find his shirts in the wardrobes
3. "These are our spoons, not yours" said the cook.

4. "This is my car not his" said Tadek.
5. His car is bigger than mine, but mine is nicer.
6. Bolek is always more cheerful than Zygmunt.
7. Zosia is taller than Marysia.
8. His chair is lower than mine.

Fart II

(This part is to be written if tape recorders are not available to
students. It is to be recorded on tape if tape recorders are available to students)
Answer the following questions:
1. Jak jest urneblowany

papa pokOj?

2. Co pan zwykle robi w sotot@?

3. Co pan zrobil, kiedy pan dostal pierwszq przepustk0
4. Do czego s/uiy budzik?
5. Czyn i jak dlugo jecha/ pan do Monterey?

104

LESSON 57
L. 57

Grammar Perception Drill
SUPERLATIVE DEGREE
OF ADJECTIVES

1. a/
positive

comparative

moony (m.)
moons (f.)
mocne (n.)

mocniejszy
mocniejsza
mocniejsze

superlative,

2.11.4 mocniejszy

mocniejsm
Ilej 4 moeniejeze

=
=
=

najmocniejszy
najmocniejsza
najmocnieJsze

e.g.:

- This student is the strongest
of all (students).

Ten studetkt jest najmocniejssy
ze wszystkich (student6w).

Instructor:

Jaki jest ten student?

Suggested words:

zdrowy

Students:

Ten student jest
najzdrowszy se
wszystkich.

Jaka jest to dziewczyna?
Jakie jest to dziecko?
Jacy set ci studenci?
Jakie set te dziewczyny?
Jakie set te dzieci?

wesoky
miZy

Oupi
szczteiliwy

chudy
wysoki
szczupky
mazy
spokojny

moony
Jakiego samochodu pan
szuka?
Jakiej kanapy pan szuka?
Jakich samochodow pan szuka?
Jakich mebli pan szuka?
tani
wygodny
dobry
nowy
ciptki
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Szukam najmocniejszego samochodu.

Lc 57

Jakiemu studentowl pan
obiecal dad prezent?

dobry

Obiecalem dad prezent
najlepszemu studentovi
ze wszystkich (studentd-x).

Jakinj maszynistce pan
obiecal dad prezent?
Jakiemu dziecku pan
obiecal dad prezent?
Jakim studentom pan
obiecal dad prezenty?
zdrowy
wesoly
spokojny

Jakiego studenta pan

wysoki

sfotografama?

Sfotografowalem najwyiszego studenta.

Jaket kelnerkc pan
sfotografowea?
Saki() dziecko pan
sfotografowa/?

Jakich student6w pan
sfotografowari
Jakie kelnerki pan

sfotografowan
zdrowy
dobry

Jaki dom pah
sfotografowal?

wysoki

Sfotografowalem najwyiszy daft

Jakq Or, pan
sfotografowel?
Jakie drzewo pan
sfotlgrafowat?
Jakie domy-pan.
sfotografowaZ?

duly
ciekawy
Jakim studentem pan sic

inZody

interesuj e?

Jaket sekretarket pan sic
interesuj e?

Jakim dzieckiem pan sic
interesuje?
Jakimi dziedmi pan A@
interesowal?
wysoki
dobry
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mlody

0 jakim studeneie pan m6wi?

M6wip o najm2odszym
studencie.

0 jakiej dziewczynie pan m6wi?
0 jakim dziecku pan ildwi?
0 jakich studentach pan m6wi?
wysoki
weso/y
2.

positive

compartive

superlative

zajyty

bardziej zajgty
(busier)
more busy

najbardziej zajpty

busy

(busiest)

most busy

Require students to drill the following words according to the patter:
below:

zajyty
zmeczony
pijany
chory
Janek jest (zwykle) teraz z9 ipty.
nadek jest teraz bardziej zajorty od Janka.
Stefan jest teraz najbardziej zajety z nich wszystkich.

b/
Require students to drill the following adjectives according to the
pattern below:
szczedliwy
szczuply
potrzebny
bogaty
Zosia jest szczygliwa.
Basil jest szczOliwsza od Zosi (nit Zosia).
Marysia jest najszezpeliwsza z nich wszystkich.
Marysia jest najbardziej szcze6liva ze wszystkich.

Drill a/ and b/ in plural using the pronouns oni, one.
./
Instructor:

Jaki samochod on chce
kupiA?

Suggested words:

dobry

107

Students:

On chce kupi6 jak
najlepszy samoch6d.

(He 'wants to buy as

L. 57

good a car as he
possibly can.)
Jake} Icidke pan chce kupie?

Jakie pioro pan chce kupie?
tarsi

moony
drogi
dlugi
krOtki
nowy

may
Drill the above exercise in plural.
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Dialog (Induction)
T.: Tadzio
Z.: Zygmunt

T.: Opowieds mi o tym, jak zostaleg przyjpty do wojska.

Tell me about how you were inducted
into the army.

Z.: Zglosilem sip o godzinie 6sme3
rano na komisjp poborow, w budynku Wojskowej Kamendy1Rejonowej.

I reported (appeared) at 8 o'clock
in the morning at (before) the
draftboard in the building of the
recruiting office. (Recruiting
Area HQ.)

T.: Czy dlugo czekaZeil na badanie
lekarskie?

Did you wait long for the physical
examination?

Czeka/em tylko p62 godziPrzedtem oddalem kartp pony.
wolania.

Z.: Nie.

I waited only half an hour.
I had handed in my draft notice be-

No.

fore.

T.: Kto odebral od ciebie kart, powolania?

Who took the draft notice from you?

Z.: JakiI siertant odebral ode mnie
kartp powolania i kazal mi 0366
do sasiedniego pokoju.

Some sergeant took the draft notice
from me and told me to go to the
next (adjacent) room.

T.: Kto by/ w tym pokoju?

Who was in that room?

Z.: Tam byli inni poborowi, kt6rzy
rozbierali sip i czekali na badanie lekarskie.

There were other draftees there who
were undressing and waiting for
the physical examination.

T.: Czy badanie trwalo diugo?

Did the examination last long?

Z.: Nie, samo badanie lekarskie trwa/o krotko. Przedtem jednak jakie
plutonowy mierzyl nas i watyZ, a
kapral zapisywal dane.

No, the physical examination itself
lasted a short time. Before that,
however, some sergeant measured and
weighed us and a corporal was taking
down (writing down) the data.

T.: Kto powiedzial ci, to jested
zdolny do slutby wojskowej?

lho told you that you are fit for
military service?

Z:

The army doctor told me, that I am
healthy (declared me fit) and gave
me category "A".

Lekarz wojskowy powiedzial mi, to
jestem zdrowy i dal mi kategorip
"A".

L. 57
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T.: Kiedy dowiedzialed sip o twoim
przydziale do piechoty?

When did you find out about your
assignment to the infantry?

Z.: Zaraz po badaniu lekarskim major powiedziak: "PrzydziaZ-Piechcta".

Immediately after the physical
examination the major said: "assignment, infantry".

T.: Weaug mnie to najciekawsza
s/uiba jest w marynarce.

According to me (in my opinion)
the most interesting service is
in the navy.

It's all the same to me (to me it

Z.: Mnie jest wszystko jedno, w jakiej broni slu1Q. No, ale muss? jut

maw no difference) in what branch

T.: Myelakem, to nie musisz 'graced
dzie do koszar.

I thought you didn't have to return
to the barracks today.

Z.: Niestety mam jutro sluibp wartowniczet i pewno bpdp musiak
stad na warcie.

Unfortunately, I have guard duty
tomorrow and probibly I'll have to__
-stand (on guard) on the post.

T.: Jsszcze tylko jedno pytanie.
Czy skZadaled jut przysipgp?

Just one more question.
take the oath, already?

Z.: Zak. SkZadalisimy przysipgp
w pierwszym tygodniu naszej
sluLby wojskowej.

Yes.

I serve.

Well, I've got to go now.

Did you

We took the oath in the first
week of our militry service.

LESSON 57

L. 57

Grammar Analysis
1.

The superlative degree is used to describe the highest degree of the
quality of a person or thing in its group.

a/ The superlative degree of all adjectives is formed by adding the prefix n81-to their comparative form,
e.g.:

positive

comparative

superlative

stary
trudny

starszy
trudniejszy

llistarszy
najtrudniejszy

b/ The superlative degree is often followed by the expression:
mystkich (4 gen.) - of all,

ze

e.g.:

Zosia jest nailensamaszynistket
ze wsz7stkich maszynistek w tym
biurze.

- 2osia is the best typist
of all typists in this
office.

c/ liany adjectives form their comparative and superlative degrees by
adding the adverb bardziej or najbardziej to the positive form
respectively.

Adjectives of verbal origin (derived from verbs) as a rule form
the comparative and superlative degrees only by adding the adverb
bardziej or najbardziej respectively,
e.g.:

positive

superlative

comparative

zajpty - occupied bardziej zajpty
bardziej utywany
utywany - used
zmpezony - tired bardziej zmpczony

najbardziej zajpty
najbardziej utywany
najbardziej zmpezony

d/ In many cases adjectives are compared by the addition of the ending
-my and a prefix -110 or the adding of the adverb bardziej or najbardziej, which maybe used interchangeably,
positive

comparative

superlative

trudny

trudniejszy
or
bardziej trudny

najtrudniejszy
or
najbardziej trudny

When in doubt use the form
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e/ Many adjectives have ally he, positive degree. Adjectives specifying
material of which a thing is made or adjectives deriving from nouns
have neither comparative nor superlative forms,
e.g.:

tytoniowy
tobacco (as adj.)
skortany - leather (as adj.)
2.

The superlative form is also used in Polish to denote a very high
degree of comparison (when there is no actual comparison). Such
meaning is obtained by means of preceding the superlative form of

the adjective by Tab
e.g.:

Chef kupi6 attli najwiekszy
samochod.

- I want to buy the very largest car.
or:

I want to buy as large a car as I
possibly can.
or:

I want to buy as large a car as
possible.

LESSON 57
Structural Drill
Part I
Instructor:

Suggested words:

Jaki to jest iolnierz?

zdrowy

Jaki jest ten drugi tolnierz?

A jaki jest ten trzeci?

Students:

Ten tolnierz
jest zdrowy.
Ten drugi tolnierz jest
zdrowszy.
Ten trzeci jest
najzdrowszy.

Jake jest ta dziewczyna?
Jaka jest ta druga dziewczyna?
A jaka jest ta trzecia?
Jakie jest to dziecko?
Jakie jest to drugie dziecko?
A jakie jest to trzecie dziecko?
Jacy sa ci icinierze?

Ci iolnierze sq
zdrowi.
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Jacy s4 tamei folnierze?
A jacy s4 tamei w koszarach?
Jakie s4 te dziewezyny?
Jakie 94 tamte?
A jakie 94 tamte w biurze?
Jakie set dzieci w klasie A?
Jakie 94 dzieci w klasie B?
Jakie 94 dzieci w klisie C?

wesoly
rally

g/upi
szeztiaiwy
chudy
wysoki
szezup/y

maZy
spokojny
mocny
brzydki
/adny
Part II
Instructor:

Jaki jest ten samochod?

Suggested words:

moeny

Jaki jest tsmten?
A jaki jest ten trzeci?

Jaka jest ta kanapa?
Jaka jest tamta?
A jaka jest ta trzecia?
Jakie jest to lustro?
Jakie jest tamto?
A jakie jest to trzecie?
Jakie set te samoehody,
kanapy i lustra?
Jakie s4 tamte samoehody,
kanapy i lustra?
A jakie set tamte samochody,

kanapy 1 lustra, ktore s4
w magazynach?
tani
wygodny
dobry
nowy
eiefki

11.6

Students:

Ten samochad
jest moeny.
Tmmten jest
moeniejszy.
Ten trzeci
jest najmoeniejszy.

ese1C1
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Part III
GUM

Instructor:

Suggested words:

Students:

starszy od Janka

To jest student
starszy od Janka.

a/
Jaki to jest student?

lepszy od Janka
1)/

Jakiego stuclenta pan
szuka?

Jakiej dziewczyny pan
szuka?
Jakiego dziecka pan szuka?

wyiszy od Janka
zdolniejszy od Janka
szczuplejsza od Zosi
spokojniejsza od Zosi
mniejsze od Zosi
zdrowszo od Zosi

Drill in plural the adjective only. Leave first names in singular.

e/
Jakiemu studentowi pan

Suggested words as in b/

Si, przyglitda?

Jakiej dziewczynie an
sip przyglgda?
Jakiemu dziecku pan
sit przygletda?

Drill in plural the adjective only. Leave first names in singular.

d/
Jakiego students pan
widzi?

Suggested words as in b/

Jake' dziewczyn, pan

widzi?
Jakie dziecko pan
widzi?
Drill in plural the adjective only. Leave first names in singular.

e/
Z jakim studentem pan
rozmawiaZ?
Z jab} dziewczynet pan
rozmaidak?
Z jakim dzieckiem pan

Suggested words as in b/

rozmawiar
Drill in plural the adjective only. Leave first names in singular.
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0 jakim studencie pan mciwi?
0 jakie dziewczynie pan memi?
0 jakim dziecku pan mciwi?

Suzgested words as in b/

Drill in plural the adjective only.
names in sigular.

Leave first

LISSOM 57
Recombination Drill
Part I

Tadzio Nowicki LyI sam w mieszkaniu, kiedy jezo brat Zygmunt
przyjechal.

Ich rodzice roszli do Zbigniewa, a Zosia roszla z Andrze-

jem Kaweckim odwiedzi6 stcrego wuja.
"Czy ty chcesz cos zjee6"

"Nie, dzi@ku4 ci"

zapyta/ Tadzio.

odpowiedziaI Zygmunt.

Co robi/ea dzisiaj?"

"Mieli6my musztrc viarte, i musztrg 11thlq. przez

rowiedzial Tadzio.

".5 takir deszczu?"

ie sig przeziOimy."
p:taI Tadzio.

"Tak.

godzin" -

Nasz sieriant nie boi

"Czy miale6 6wiczenia ro noludniu"

za

Zygmunt powiedzial mu, Le -o olledzie or i ,j ego kole-

dzy mieli duio pricy, pordev:77' ru?ieli czyci6 1-roli, a tlkie buty,

kt4re po deszczu byIy b. -dzo brudne.
"0 n7w-,,rtej

musz
dzial TadZio.

prz,zna6, ie

-

oAedzia:r Lygmunt
-Incjem."

"C:y sTyri7o2eil, to 1.1?.?z
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"C,

wyklad
:sic

:.d-m renego rezu

oc -le-

I

57

na wozie?"
przepustkp.

Zygmunt powiedzial, le sic ciessy, te otrzymal na diva dni

"Sqdzio, to 44 spat przez dwadzieticia cztery godziny"

on powiedziat.

"gpij dobrze - powiedziat jego brat

bo ja muszc skon-

czy6 swojq pracc domowq na poniedziatek."

Part 11

Podczas gdy delegaci zwiqzku robotnik6w, kt6rzy przyjechali do
Warszawy, zwiedzali

fabrykc samolot6w, ich Cony zwiedzaty sklepy.

W Katowicach sklepy byty mniejsze nit w Warszawie, wipe te panie
bards() ucieszyty sip, kiedy weszty do duiego domu towarowego,

Pani

Drozd chciata kupi6 rOtne rzeczy, ktorych potrzebowata w domu.

Ucie-

szyla sig bardzo, kiedy Zosia Nowicka, kt6ra w tym sklepie pracowala,
pokazata jej talerze i filiianki tarisze i ladniejsze nit te, kt6re

mogka kupi6 w Katowicach.

Pani Adamska, kt6ra dopiero od miesiqca

by/a zampina, zauwatyta ilicznq bielizng.

"Patrz" zawolata po chwili

do pani Zielinskiej i pokazata jej pare poriczoch."Czy widzialad ladniejsze?".

"Nie" odpowiedziata pani Zieliriska."ftzystkie te, ktore

ja dotqd kupowatam byty brzydsze i grubsze.

line panie patrzaty na

meble, ktore byty nowoczeiniejsze od tych, kt6re one mialy.

Ale mebli

niestety kupi6 nie mogly, bo mptowie, jak zwykle, nie mieli dosy6 pienicdzy.

Pani Zieliriska kupita synowi skarpetki, a mptowl walizky.

Pan Zielinski mist walizkg, ale potrzebowal wiekszej.

Questions

1. Co zwiedzali delegaci zwiqzku robotnikOw w Warszawie?
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2. Czyje Tony zwiedzely sklepy?

(delegaci)

3. Jakie sq sklepy w Katowicach?

4. Co chciala kupi6 pani Drozd?

(smaller than in War sew)

(different things)

5. Co pokaza/a Zosia pani Drozd?

(talerz, filitanka)

6. Jakie tyly to talerze i filitanki?

(cheaper, nicer)

7. Od kiedy rani Adamska byla zamOna?
8. Co ona zauwatyaa?

(1 month)

(Eiliczna bielizna)

9. Co pani Adamska pokazaZa pani ZieliAskiej?

(pair of hose)

10. Jakie byZy poticzochy, ktore kupowala pani Zieliriska?

11. Na jakie meble patrzy/y inne panic?
12. Czego nie mieli m@towie?

(more modern)

(pieniqdze)

13. Komu pani Zieliziska kupila skarpetki?

14. Co ona kupila mptowi?

(thicker)

(syn)

(walizka)

15. Jakiej walizki potrzebowaZ pan Zielifiski?

(bigger)

LESSON 57

Oral - Aural Drill
Part

1. 0 czym opowiada Zygmunt?
2. Gdzie zg/osil sic Zygmunt?

(jak zostai przyjty do: wojsko, szkola)
(komisja poborowa, koszary)

3. 0 kt6rej godzinie zg/osil sit Zygmunt do komisji poborowej? (8, 9,
10. 11 reno)
4. Gdzie byla komisja poborowa?
(budynek Vojskowej KomOndy Rejonov.ej,
koszary, szkola)
5. Na co czeka/ Zygmunt?
(badanie lekarskie, komisja poborowa)
6, Jak d/ugo czekal Zygmunt na badanie lekarskie?

7. Co on przedtem oddaV

(1/2, 1, 2 1/2
hour)

(kerta powolania)

8. Kto odebraa kart@ powolania od Zygmunta?

some sergeant, corporal)

9. Do kt6rego pokoju kezel p6j4C siertant Zygmuntowi?

120

(sqsiedni,
drugi)

10. Kto byk w tym pokoju?
MBA

11% Czy inni poborowi jut rozebrali sig?

(yes)

(badanie lekarskie, komisja poborowa)

12. Na co oni czekali?

13. Jak dlugo trwa/o badanie?
14. Co robik plutonowy?
15. Co robik kapral?

L. 57

(other draftees, other boys)

(short time, long time, hour)

(Imaty6, mierzy6)

(zapisywa6 dane)

16. Do czego byk zdolny Zygmunt?

(military service)

(that he is healthy)

17. Co powiedzial doktor Zygmuntowi?

18. Jakq kategorig dal doktor Zygmuntowi?

(A)

'I.

19. Do czego dostal Zygmunt przydzial?
20. Co powiedzial major?

(piechota, bron pancerna)

("przydzial piechota!")

21. Gdzie jest najciekawsza slutba?

(marynarka)

22. Wedlug kogo slutba w marynarce jest najciekawsza?
23. Komu jest wszystko jedno,w jakiej broni siuty?
24. Co mytilal Tadzio?
15,

(Tadzio)

(Zygmunt, Tidzio)

(that Zygmunt has to go back to the barracks)

25. Jak4 slutbp ma jutro Zygmunt?

(wartownicza)

26. Co bgdzie musial robi6 Zygmunt?

(stand on tho post)

27. Czy Zygmunt skladal jut przysigg'?
28. Kiedy Zygmunt skIadal przysiggg?

(yea)

(in the first week of his military
service)

Fart II
1. Czy pan byl na komisji poborowej?
2. Czy pan byl tet na badaniu lekarskim?
3. Jak dlugo pan czekak na badanie?
4. Kto badal pang na komisji poborowej?
5. Ile pan teraz waty, a ile pan watyl na komisji poborowej?

6. Jakq kategorip dostal pan na badaniu lekarskim?
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7. Kiedy sk2adri pan przysitigt?
8. 1P jakiej broni pan shtlyk?
9. W jakiej broni sluiba jest najciekawsza weaug pane?

10. Jak dlugo sZttly pan w wojsku?

11. Czy pang jest wszystko jedna, w jakiej broni pan 92,14?
12. Jak dlugo trwa skuiba zasadnicza w wojsku amerykatiskim?

13. Czy ems sluiby w piechocie jest taki sam jak w marynarce?
14. 0 kt6rej godzinie jest pobudka w wojsku amerykariskim?

15. Co robiq iolnierze po pobudce?
16. Co jedzq iolnierze na eniadanie?
17. 0 kt6rej godninie iolnierze zaczynajq 6wiczenia?
18. Czy pan lubi 6wiczenia polowe?
19. Czy pan sta2 na warcie?
20. Jak dlugo trwa shift& wartownicza?
21. Co robiq iolnierze na wartowni?

22. Kto jest zwykle dow6de4 warty?
23. Czy ianierz mote by6 na warcie przed przysittgq?
24. Jak

ctsto iolnierze w wojsku amerykaiskim dostaj4 przepustki?

25. Jak dlugo trwa przepustka?
26. Co zwykle staje sir, Jetta' tattlers sp6ini sip z przepustki?

27. Ile dni urlopu dostaje ianierz amerykaiski na rok?
28. Kiedy pan byl na urlopie?

29. Jak dlugo by2 pan na urlopie?
30. Gdzie pan by2 na urlopie?
31. Kiedy pan pojedzie na urlop?

32. Czy pan lubi jeidzi6 na urlop w g6ry, czy nad morze?
33. Czy pan jeidzi na urlop sam?
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34. Za ile minut kelicsymy lekcjp?

LESSON 57

Homework
Part I

Translate into Polish:

1. Mr. and Urs. Nowicki went to the country with their children.
2. Boys, I left my books in your room.

3. Mary likes Basia, so she brought a nice present for her daughter.
4. Bolek, you know that we are your friends.
5. Our mother loves all her children.
6. Letts give (some) milk to our cat.

7. Andrzej i Bolek asked whether (if) you saw their sister today.
8. Mr. Tokarz gave his son Janek a dog.

Now,Janek is playing with

his dog.

9. My wife and I will be at home all evening.

Part II
lThis part is to be done if tape recorders are not available to students)

Insert appropriate possessive pronouns in the blanks below.
1. Moja matka lubi dzieci.

Obok mojej matki mieszka pani Ciehocka

z dzieCmi.

Moja matka interesuje sip nie tylko

dzieCmi, ale take

dzieCmi.

2. Radek jest przyjacielem Stefano.

Rodzice Stefano i rodzice Radka

mieszkaja w Katowicach.
Stefan pojechel do Katowic, ieby odwiedziC
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rodzie6w.

3. Pan Kowalski poszedl do domu paristwa Krupskich, teby pozna6

wuja, kt6ry przyjecha2 z Ameryki.
samoch6d jest zepsuty.

4. Pan Michalak ma samoch6d, ale niestety
5. Znam (informal)

brata, ale nie znam (informal)

siostry.

6. Chlopcy, zostawiliecie wczorej 044100 czapki w moim pokoju

Part III
TThis TEirt is to be done if tape recorders are available to students.)

Answer on tape Questions to Translation Polish-English, L.55.

LESSON 57

Vocabulary
badanie, n.

- examinat: ,n, research, check up

budynek, m.
budynku, gen. s.

-

ciekawy, ciekawa, ciekawe

- curious, interesting,
inouisitive

karta, f.

- card

karta pouoIania

- draft notice

kategoria, f.

- category

building

board, commission

komisja. f.

komisja poborowa

- draft board

lekarski, lekarska, lekarskie

- physician (as adj.), medical

mnie (dat.) jest wszystko jedno

-

it's all the same to me, I don't
mind
- to take away

odebra6, p. (odbieraC,
odbieram
odbiore
odbiera)
odbirrze

pewno/pewnie

- probably

poborowy, poborowa, poborowe

- draft

124
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poborowy, m.
poborowego

- draftee

powo/anie, n.

- calling, vocation

przyjipty, przyjeta, przyjpte

- inducted, accepted, received

przysiega, f.

- oath

sqsiedni, sqsiednia, sqsiednie

- next, adjacent, neighboring

sklada6, i. (zioty6, p.
skZadam
aotip
sklada
sloiy)

- to deposit, to fold, to assemble
(to fit together the parte of)

skZada6 (z/o4C) przys4g9

- to take the oath

warta, f.

- guard

wedlug (wg

-

abbrev.)

- according to

zapisywa6, i. (zapisa6, p.
zapisuj9
zapiszp
zapisuje
zapisze)

- to write down, to make a note,
to prescribe

zdolny, zdolna, zdolne

- fit, capable, gifted, qualified

Below are verbs introduced in previous lessons in one aspect only:

postaw16, p. (stawia6 i.
postaw4
stAwiam
postawi
stawia)

- to put (a question), to put (in
an upright position), to erect

strzeli6, p. (strzela6, 1.
strzelp
strzelam
strzeli
strzela)

- to shoot

wptaca6, i.
wplacam
wp/aca

- to pay in

(wplaci6, p.
wplac
wplaci)

L. 37
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LESSON 58
Grammar Perception Drill

b"

STRUCTURE OF SENTENCES
expressing wish, desire,
purpose or mild command

Part I

a/

I advise you to stay home.
I advise

clause

subordinate

main clause

home.

stay

you

that

40111.aaa,...,frof~ONNass,

Ja radzt,

(WI

w domu.

zostal

pan

aby

rZ '

(aieby)

different

subjects

poszedl

on

powiedzialem mu, aby

do

domu.

1

1

subject

subject

I

past
tense

subject

subject

Ja

1

told

him

home.

go

to

ie
tetyl
ieby on (pan)
ieby ona (pani)
ieby ono

p

past tense
verb "3rd pers.
singular

nadek powiedzia/
(main clause)

iebytm

(m., f.)
iebricie (m., f.)

ieby oni (panowie, ts verb
paristwo)

past tense
3rd pers.
plural

teby one (Pante)
(subordinate
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Suggested words:

Instructor:

Co on napisak w tym
li6cie?

Students:

On napisal, iebym
przyjechak do
Warszawy.
On naoisal, tebym
przyjecha/a do
Warszawy.
On chcial, tebym
przyjecha/ do
Warszawy.
On chcia/, tebym
przyjechala do
Warszawy.

ja (m.)

Czego on chcian
ja (I.)

(Co on chciak?)

ty (m., f.)
on, ona
pan, pani
my (m., f.)
wy (m., f.)
oni, one
panowie, panie
panstwo

Part II

I

brought

this

book

to

read

(I

brought

this

book

in

order

it.

to

read

it)

Ja przyniosiem top ksittik9, ieby jg przeczytae.

aby
ateby
subject

b/
Instructor:
Dlaczego pan przynicisi

tp

infinitive

Suggested words:

ja (m. f.)

Students:

Ja przynios/em tf

ksi4t4, teby

ksitlikp?

przeczyta6.
Ja przyniosiam tp
ksiqikel teby jet
przeczyta6.
ty (m., f.)
on, ona
pan, pani

my (m,
wy. (m.,

oni,

one

f.)
f.)

L.58

Po co Wladek kupil tta ksiectk0

1. Wladek kupi/ tp ksiqtkp, teby
jq przeczyta6.
2. Wladek kupik tp ksiqikp, tebym
ja (m.)
jq przeczytaa.
3. nadek kupik tp ksiqtkp, tebym
ja (f.)
jq przeczytaka.
ty (m., f.)
on, ona
pan, pani
my (m.9 f.
wy (m., P.)
mai, one
panowie, panie

Part III

of
before

<

zanim - qualifies verb

12211- qualifies noun
in front of)
jerzedtem

-

as an adverb of time

(before that)

e.g.:

Zanim przeczytam list napijp
sip wody.

- Before I (will) read the letter
I will drink (same) water.

Student stoi przed budynkiem.

- The student is standing before
(in front of) the building.

Meariaem panu o tym

- I told you about it before.

Przedtem mieliemy wipcej czasu.

- We had more time before.

bei

Require students to translate into Polish:

Before I wont home I phoned my wife.
Do it before it will be too late.
We waited one hour before (in front of) the station.
I haven't seen him before.
I must see the car before I will buy it.
I ate a good dinner and before that I wrote a letter.
&e will have (drink) beer before dinner.
We will have (drink) beer before we (will) eat dinner.
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P& t IV
Abz,

tom, Maly is often used after following verbs:
prosid, poprosid
telefonowad, zatelefonowad
mowid, powiedzied
pisad, napisad
tyczyd
spieszyd sip, pospieszyd sit
przychodzid, przyJdd
przyj eidiad, przyj echad

przynosid, przynieed
przywozid, przywieid
chcied
kupid etc.

e.g.:

Basia prosika VIZadka

b/
ja (m., f.)
ty (m., f.)
on
ona
my (m., f.)

aby
teby
azeby

kupid to ciastko

kupil jej policzochy.

aby
feby
aleby

WY' (Mop f.)
oni

one

ja (m.,
ty (24,
on
ona
my (m.,
my (m.,
oni
one

Drill b/ according to examples below:
ecig:

Ja
Ja
Ja
Ja

kupilem
kupilam
kupilem
kupilem

to
to
to
to

ciastko, aby
ciastko, aby
ciastko, aby
ciastko, aby

je zjedd.
je zjedd.

Je zjaa.
je zjadla.
etc.
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Dialog (Preparation for a trip to the
country)

Ir

(ojciec)
J.: Jan Novicki
T.: Tadeusz Novicki (syn)

J.: Czy listonosz jut przyni6s2
listy?

Did the mailman bring the mail

T.: Nie wiem. Zaraz zobacze, czy
jest cog w naszej skrzynce.

I don't know. I'll see right
away if (whether) there is anything
in our mail box.

J.: Zobacz, czy jest list od
dziadka z Niegos/awic.

See if (whether) there is a letter
from grandfather from Niegoslawice.

T.: (Po chwili) Jest list od
dziadka i kartka pocztowa zaCiekaw
adresowana do Zosi.
jest em, co dziadek piste.

/After a moment) There's a letter
from grandfather and a postcard adressed to Zosia.
I'm curious (to
see) what grandfather Writes.

J.: Poczekaj, zaraz ci powiem. Podaj mi moje okulary. (Po chvili)
Dziadek pisze, tebygmy wszyscy
do niego na wise przyjechali.

Wait, I'll tell you right away.
(After a
Hand me my glasses.
moment). Grandfather writes that
we should all visit (all come to)
him in (to) the country.

T.: 0, to doskonale! Jut tak clawno nie byliemy na vs'.

How wonderful! Its so long since
we have been to (in) the country.

J.: Dziadek 2-Ovule* pisze, tebyi
przywi6zI swojel nowq wedke, bo
jest duto ryb w stawie.

Grandfather writes also that you
(should) bring your new fishing rod
because there are a lot of fish in
the pond.

T.: Jak sip ma babcia, czy jut jest
zdrowa?

How is granny, is she well yet
(already)?

J.: Czuje sip jut duto lepiej, ale
prosil tebym jej kupi2 proszki

She feels much better, but asks me to
buy her some headache powders (drugs).

(letters)?

4 X.

la

na b151 glowy.

T.: Kiedy pojedziemy do Niegoslawic?

When shall we go to Niegoskavice?

J.: Nie wiem dok/adnie, ale chyba
jutro po paudniu. Musze najpierw obejrze6 rozk/ad jazdy.

I don't know exactly, but probably
tomorrow afternoon. I must first
cheek (look at) the railroad schedule
(timetable).

L. 58
I'll tell mummy to phone the lltkowskis that we won't be able to
visit (to come to) them tomorrow.

T.: Powlem mamie, teby zatelefonowata do litkowskich, ie
jutro nie bpdziemy mogli do
nich przyjtie.

J.: Dobrze. Powiedz takte Zosi,
teby zaczyZa pakovaC rzeczy.

Tell also Zosia to start
Good.
packing.

T.: Powiem Zosi, jak tylko wr6ci
do domu.

I'll tell her as soon as she comes
home.

J.: Musz9 teraz 006 na poeztt

I must go to the post office now
and send a telegram so that grandfather and grandmother will know
on which train we are leaving tomorrow.

i wysZa6 telegram, teby dziadek i babka wiedzieli, ktOrym
pociggiem jutro wyjedziemy.

T.: Czy stryj J6zef przyjedzie po
nas na stacjc, czy bfdziemy
musieli wziet6 furmanke

Will uncle Joseph meet (come for)
us at (to) the station, or shall
we have to hire to take) a cart?

J.: Nie wiem jeszcze. To zalety
od tego o jakiej porze tam

I don't know yet. That depends on
when (at what time of day) we'll
arrive there.

przyj edziemy.
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LESSON 58
Grammar Analysis

1. In sentences expressing a wish, a desire, a purpo.se, or a mild
command, the words y, ice, aieby are used in Polish to introduce a subordinate clause or an infinitive construction. In English
2..ely
in similar circumstances, only the infinitive is
and ateby are identical in meaning and can be sometimes translated
into English either by "in order" or by "that" or by "so",

used. y,

Utywam tego samochodu, Irby
sprzedawae meble.

- I use this car
(main clause)
in order (that I may) to sell
furniture.
(subordinate clause)

Przynioslem panu jajka, Laby

I brought you (some) eggs, so
that you may eat your breakfast.

pan mcie zjelie eniadanie.
4

The expressions:

are translated by:

that
that
that
that
that
that

I
you (informal)
you (formal)
he
she
it

tebym
teby6
teby pan, pani
±eby on
teby ona
teby ono

that
that
that
that

we
you (informal)
you (formal)
they

tebyemy
tebyicie
teby panowie, panie
teby oni, one

verb
past tense
3rd pers. s.

verb
past tense
3rd pers. pl.

When the subtlest of the main clause in English is the same as the
,subject of the subordinate clause, the corresponding Polish subordinate clause requires aly, e, aleby - to be followed by
the infinitive of the verb,
e.g.:

On zrobil to, ±eby mied
witcej czasu.

- He did it (in order) to have
more time.
He did it so that he might have
more time.

the same subject
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When the sub st of the main clause in English is different from
the sub mt of the subordinate clause then the corresponding Polish
,
clause requires
ice, aieby with pozsonalendings., and the
verb of the subordinate clause must be in the pat tense,

On zrobil to, istym miai wicej

- He did it

czasu.

(so)

(in order)

that I have

=re time.
(different subject)

Ja chat, tety) on poszed/ do domu.

- I want him to go home.

Ja nie chop, leby on poszed/ do

- I don't want him to go home.

domu.

On chce, tebym poszed/ do domu.

- He wants me to go home.

On nie chce, tebym poszedi do

- He doesn't want me to go home.

domu.

Below are some of the verbs which generally require the use of
112>
1, or ateb- to introduce the subordinate clause:
prosi6
telefonodac
zrobi6
napisa6
poradzid
utywa6
tyczy6
spieszy6 sip
przyby6

-

to
to
to
to
to
to
to
to
to
to

przyjecha6
przyj66
przyniee6
przywiei6

-

to
to
to
to

polviedz.t.-6

ask (to request)
phone
do
tell
write
advise
use
wish
hurry
arrive (on foot or by any
means of transportation)
arrive
come (on foot)
bring, to carry (by hand)
bring (by means of transport.)

In some cases the use of the infinitive in the subordinate clause
eliminates the subject of the subordinate clause and changes it into
an impersonal expression,
e.g.:

nadek prosiI, ledby mu dad

41adek.asked for (to give him)
money (that anybody give him
money).
(impersonal expression)

pim!..gdze.
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2.

The preposition

patd

a/

Zanim

can be translated into Polish by:

before

sanim,

or laedtem.
is used to qualify a verb (an action),

e.g.:
Zanim ziadlem obiad napilem
sip wodki.
b/
LT,

Pr, zed

- Before I ate my dinner I had some
vodka.

is used to qualify a noun,

e.g.:

W/adek stoi przed dom.

Wladek is standing before
front of) the house.

Willem palm o tym przed

- I told you about it before the
end of the lesson.

kolicem lekcji.

c/

(in

Przedtem is used as an adverb of time,
e.g.:

Nie widziakem go nigdy

- I never have seen him before.

LESSON 58
Structural Drill
Part I
Instructor:

Co on powiedziak?

Suggested words:

Students:

ja (m.)

On powiedziak

ja (f.)

iebym poszed/
do domu.
On powiedzial,
tebym poszla
do domu.

a

ty (m., f.)
on, ona
pan, pani
ono

my (m., f.)
wy (m., f.)
oni, one
panowie, panie
paristwo

137

L. 58
Dlaczego pan wyjecha/ do
Francji?
Dlaczego pan Kowalski
wyjecha/ do Francji?
Dlaczego pani Kowalska
wyjechala do Francji?
Dlaczego paristwo wyjechali
do Francji?

ja

Po co on zostawil ksiaiki?

ja (m.)

Wyjecha/em do Francji,
ieby jg zwiedzie.

on

ona

my

ja (f.)

On zostawi/
abym je przyni6s1 do
szkoly.
On zostawi/ ksiettki,
abym je zaniosla do
szkoly.

ty (m., f.)
on, ona
pan, pani
ono
my (m., f.)
wy (m., f.)
oni, one
panowie, panie
paristwo

Na co on dal to pieniadze?

ja (m.)

On dal to pienigdze,
abym kupil mu ksietikop.

ja (f.)

On dal to pieni4dze,
abym kupila mu ksieliky.

ty (m., f.)
on, ona
pan, pani
ono

my (m., f.)
wy (m.,
oni, one
panowie, panie
paristwo

Co ojciec powiedzia/?

ja (m.)
ja (f.)

0 co ojciec prosil?

ja (m.)
ja (f.)

Drill accordinz 4-o the pattern
above usdng +h' following ,nxestions
(T1e,:uire zitut:_nts to supply -F(1,:dr

ty (m., f.)
on, ona
pan, pani

own !lnz---ers):

ono

Co or panu poradzii?
Czego on chce?

my (m., f.)
wy (m., f.)
oni, one
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Ojciec powiedzia/,
abym poszed/ do domu.
Ojciec powiedzia/,
abym poszla do domu.
Ojciec prosil, abym
przyniasl mu ksigikg.
Ojciec prosil, abym
przyniosla mu ksigiky.
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panowie, panie
paristro

Part II

Require students to translate the following sentences into Polish:

I sent money so that you (informal) could pay the bill.
I sent money so that he could pay the bill.
I sent money so that she could pay the bill.
I sent money so that we could pay the bill.
I sent money so that you (informal pl.) could pay the bill.
I sent money so that you (formal pl.) could pay the bill.
I sent money so that they (m., f.) could pay the bill.
You (informal) sent money so that I could pay the bill.
He sent money so that I could pay the bill.
LLSSON 58
recombination Drill
Fart I

Jan Nowicki poprosil Turar4, swo,L tong, ieby mu dala kolacj9
7czeiniej, poniewai on musi ige na zebranie, ktore nip
o siadmej godzinie

zacz0

By/o to zebranie mietzku robotnikOw, na ktare

mieli przyjecha6 delegaci z Katowic.

Nowicki, ktory by

przOdowni-

kiem, poszed/ na stacjg kolejowq, aby przrita6 go6ci z Katowic i
zabra6 ich do hctelu.

Delegaci, ktorzy byli starymi przyjacioami

Jana. Nowickiego, napisali, 2e przyjadq ze swoimi ionami, wigc pani
Nowicka chciala p6j56 na 3tstcj

kolejowq ze swoim mciem.

Na zebraniu,

delegaci zwi4zku mowili o zarobkach z dyrektorami kilku fabryk.
Na3tgpnego dnia delegaci z Katowic zwiedzali fabrykg, w kt6rej
rn,,:cowal Jan Nowicki, a ich Tony zwiedzal'y miasto,

czasu w skleplch.

One sp9dzily du-

One ci'.c3Yy kuri6 nrezenty dla svoich dzieci,

kt3re zo;-wiTy w domu, w Katowicach.

"Teczorem dyrektor fabryki

zebra l delegtow 1 ich :ony r.!? kolac4 do restauracji.
s9mocnodem.

Oni wszyscy

Fo kelacji widzieli film o du!ej SOV/i9C-

kij fabryce.
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Zaraz po kolacji Jan Nowicki pocakowaZ
zwiqzku robotnik6w fabrycznych.

on

i poszedl na obrady

Kilka minut potem Andrzej Kawecki przy-

szedI po Zosip i oni poazli na wyklad wwojego znajomego, ktory wool./
miesiqc temu z Francji.

Tadzio poszedl do Bolka Majewakiego, aby sip

z nim uczy6 i bawid sip z jego poem.

Pies nie byl rasowy, ale ch/opcy

bardzo go lubili i myeleli, to jest to najladniejszy pies w ca/ej Warszawie.

Maria Nowicka zostaka sama w mieazkaniu.

liwsza, kiedy ca/a rodzina byla razem.

Ona byla najszczpi-

Dzia jednak byla bardziej zmp-

czona nii zwykle i chciala wczeonie polotyd sip do lotka...

Ona zgasila
dr

dwiat/o, ale nie zasnpka zaraz.

Mytilala o swoim najm/odszym synu Te-

dziu, ktory za kilka lat jui skoriczy szko/p i bpdzie chciel wstqpie do
marynarki.
w domu.

On bpdzie plywal po rOlnych morzach i nie bpdzie go czpsto

Najstarszy jej syn, Zbigniew, mowil, to mote pojedzie do Ka-

towic, bo ma dosta6 tam lepszq pracp.

Zygmunt jeszcze rok bpdzie w

wojsku, potem pojdzie na uniwersytet, bo chce zosta6 lekarzem.
mowii, te chce pojecha6 do Krakowa,
A Zosia?

Zygmunt

c tan: jest najlepszy uniwersytet.

Zosia prawdopodobnie tet jut d/ugo w domu nie zostanie, bo

Andrzej Kawecki bardzo sip niq interesuje.

"Jan i ja zostaniemy sami"

pomyelala Maria i zasnpka.

Questions

1. Co zrobil Jan Nowicki po kolacji?
2. Dokqd poszed/ potem Nowicki?

(kissed wife)

(debees of the worker's union)
14C
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3. Po kogo przyszsdl Andrzej Kawecki?

(Zosia)

4. Na czyj wyklad poszli Zosia i Andrzej?

(his acquaintance)

(to study, to play with

5. Dlaczego Tadzio poszedl do Bolka Majewskiego?

dog)

(prettiest dog)

6. Co my6leli chlopcy o tym psis?

7. Kiedy Maria Nowicka Kayla najszczOliwsza?

(when family together)

8. Jaka ona byZa dzisiaj?

(more tired than usual)

9. Czy ona zaraz zasnpla?

(no)

10. 0 czyim synu myelaka Maria?
11. 0 ktorym synu ona myilala?

(her own)
(youngest)

12. Co chce zrobi6 Tadzio, kiedy skoAczy szkolp?
13, Gdzie Tadzia nie b@dzie czpsto?

(join navy)

(dom)

14. KtOry syn pani Nowickiej pojedzie woke do Katowic?

16. Jak pracp ma Zbigniew dosta6 w Katowicach?
16. Jak dkugo btdzie Zygmunt w wojsku?

(better)

( 1 year)

17. Co on chce robi6 potem?

(go to university)

18. Dokad on chce pojecha6?

(Krak6w)

19. Jaki uniwersytet jest w Krakowie?

(oldest)

(best)

41

20. Kim interesuje sic Andrzej Kawecki?
21. Kto sostanie sam?

(Zosia)

(she and John)

LESSON 58
Oral - Aural Drill
Part

I

1. Co chcia/ wiedzie6 Jan Nowicki?

(whether or not the mailman brought
the letter)
2. Czego nie wiedziaZ Tadeusz?
(whether or not the mailman brought
the letter)
3. Co mita zaraz zrobi6 Tadeusz? (to see whether there is something in the mail box)
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(dziadek, babka, siostra, kolega,
przyjaciel)
(letter from grandfather and a post-

4. Od kogo miaZ by6 list w skrzynce?
5. Co znalazZ Tadeusz w skrzynce?

card)

6. Do kogo Wet zaadresowana kartka pocztowa?

(what grandfather writes)

7. Czego jest ciekawy Tadeusz?

8. Co ma poda6 Tadeusz Janowi Nowickiemu?
9. Co pisze dziadek?

(Zosia)

(glasses, pen, pencil, watch)

(that everybody should come to visit him)

(a long time ago, three
10. Jak dawno Tadeusz i Jan(nie)byli na wsi?
weeks ago, last year, last month, yesterday)
(that Tadeusz should bring his new rod)

11. Co pisze r/irniet dziadek?

12. Dlaczego Tadeusz ma przywieg6 wpdkp?
13. Co josses* chce wiedzied Tadeusz?

(plenty of fish in the pond)

(how is grandmother feeling)

(better, well)

14. Jak sip czuje babcia?

(headache drugs, money, letter, old suitcase,
new handbag)
16. Kiedy Tadeusz i Jan pojadq do Niegosaawic? (I don't know exactly,
tomorrow afternoon, morning, evening)

15, 0 co prosi babcia?

17. Co musi najpierw obejrze6 Jan?

(timetable)

18. Co chce powiedzied Tadeusz mamie?

(to telephone Witkowskis,
railroad station, friends)

19. Do kogo Jan i Tadeusz nie bpdq mogli przyj66?
20. Kto ma takte zaczq6 pakowaC rzeczy?
21. Co ma Zosia robi6?

(Witkowskis,
friends)
(Zosia, parents, family)

(to pack)

22. Kiedy Tadeusz powie Zosi, teby zaczpla pakowad rzeczy?
(as soon
as she returns home, at 2, at 4.30)
23. Dokqd teraz musi p6j66 Jan?
24. Co musi wysla6 Jan?

(post office, railway station,
grocery store)
(telegram, parcel, letter)

25. Dlaczego Jan musi wysla6 telegram?

(on which train they will
come)

26. Kto prawdopodobnie przyjedzie po nich na stacjp?
(uncle Joseph,
grandfather, grandmother)

27. Co bpdq musieli wziqedeeli stryj J6zef nie przyjedzie na stacjp?
(cart, car, taxi, bus)
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(he doesn't
know yet)
29. Od czego zalety, czy stryj Josef przyjedzie na stacjp? (what time
they will arrive)

28. Czy Tadeusz wie, to stryj Jozef przyjedzie na stacjp?

Part II

1. Kto przynosi panu listy do domu i ile razy dziennie?
2. Czy dziadek pana jest (byk) starszy od babci?
3. Czym pan wolf jechad furmanka, samochodem, czy pociagiom i dlaczego?

4. Proszp opowiedzied, co pan robi zwykle rano, zanim pan przyjdzie
do szkoky?

5. Kiedy pan ostatnio jechak pociagiem i skad - dokad?
6. Co pan woli jeed ryby czy mipso?

7. Czy pan potrzebuje okularow, gdy pan oglada make obrazki?
8. Ile papierosow pan pali dziennie i ile pienipdzy pan wydaje na
papierosy?

9. Czy pan ma dute mieszkanie i kiedy pan sip do niego wprowadziZ?
10. Co pan chptnie oglada w mieecie, ktOre pax, zwiedza?

11. Jak czpsto pan ma bole gkowy i gdzie pan kupuje wtedy proszki na

1761 gam?
12. Od ktorej do ktorej godziny pan jest w szkole codziennie?
13. Ile godzin lekcji pan ma przed pokudniem, a ile po pokudniu?
14. Ktore lekcje pan woli,przed pokudniem czy po pokudniu i dlaczego?
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15. Ile godzin trwajg lekcje w Wojskowej Szkole Jvzykow i od ktarej
do ktorej?

16. Kiedy pan wstqpil do wojska i ile lat pan jut jest w wojsku?

LLSSON 58
Homework

Part I
Translate into Polish:

1. Sophie is prettier than Mary.

2. For me the English language is more difficult than the Polish
language.

3. Mrs. Majewski is richer than her neighbor (f.).
44 My brother is stronger than your brc

.er.

5. Drink more milk and you will be healthier.
6. He is even more stupid than I thought.
7. Eggs are cheaper in the spring than in winter.

8. Yesterday she talked with her doctor, and now she is quieter.
9. I wrote this homework quickly.

It was easier than the homework

which we had yesterday.

Part II

Write (or record on tape, if tape recorders are available) a 100-word
composition telling everything you know about the different members
of the Nowicki family.

LESSON 58
Vocabulary
babcia, f.

granny

L.58
b61, m.
bcilu gen. s

- ache, pain

dziadek, m.
dziadkowie, nom. pl.

- grandfather

furmanka, f.

- cart (with horses)

glowa, f.

- head

jak tylko

- as soon as

kartka pocztowa, f.

- postcard

koniec, m.

- end

kofica, gen. s.

- mailman

listonosa, m.
listonosze, nom. pl.

obejrzed, p. (ogl4da6,
ogltidam
cbejrzp
obejrzy
oglqda)

i.

- to look at, to look over

okulary,,p1.
okularow, gen. pl.
pocztowy, pocztowa, pocztowe

- spectacles, glasses

proem*, a.

- powder, drug

- mail (as adj.)

proszku, gen. s.
rozkkad, m.
rozkkadu, gen. s.

- disposition, schedule, decay

rozkkad jazdy

- timetable

rowniei

- also, too, as well as

ryba, f.

- fish

skrzynka, f.

- small metal or wooden box

skrzynka pocztowa

- mail box

stew, m.
stawu, gen. s.

- pond

telegram, m.

- telegram

telegram% gen. s.
wpdka, f.

- fishing rod

zaadresowany, zaadresowana,
zaadresowane

- addressed

zanim

- before (with verbs only)
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Below is a list of verbs introduced in previous lessons in one aspect
only:

wprowadza6 sip, i. (wprowadzid sip, p.
wprowadzp sip
wprowadzam sip
wprowadzi
wprowadza 84

- to move in (transitive form to introduce)

wydawaC, i. (wyda6, p.
wydam
wydajp
wydaje
wyda)

- to spend (money), to issue,
to betray, to squeal on

wysiEW, p. (wysiadad, i.
wysigdp
wysiadam
wysigdzie
wysiada)

- to get off, to step out, to
alight

wysyZad, i. (wysZa6, p.
wysyZam
wrap
wysyZa
wyele)

- to send off, to send away,
to ship out

zslatwiaC, i. (zaZatwie, p.
zaZatwiam
zaZatwip
zaZatwi)
zaZatwia

- to settle, to arrange

zamawiad, i. (zamowid, p.
zamawiam
zamOwip
zamowi)
zamawia

- to make a reservation, to
order, to book

to forget

zapominae, i. (zapomnie6, p.
zapomnp
zapominaz
zapomni)
zapomina
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LESSON 59
Grammar Perception Drill
Double negation and
negative, indefinite
pronouns and adverbs.

1. a/

- Nobody

Nikt Sego nie lubi.

nic

nie

him.

1 negation

2 negations

Jo

likes

- I

main.

\\4//
2 negations

don't

have

anything.

I

1 negation

1414s.cly nic jemu nie poiyczaZem. - I never lent him anything.

I
1 negation

3 negations

Nikt - nobody (anybody.* negation)

NJ.° - nothing (anything * negation)

Singular
Nom.
nikt
Gen.
nikogo
nikomu
Dat.
Acc.
nikogo
Instr. nikim
Loc. (o)nikim

nic
niczego
niczemu
nic
niczym
(0) niczym

or

No Plural
nikt
nic
Laden (none)
nigdy
nigdzie (nowhere)

require nie
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bi
Instructor:

Suggested words:

Kto poszed/ do domu?

Kto
Kto
Kto
Kto
Kto
Kto
Kto
Kto
Kto
Kto
Kto

nikt

Students:

Nikt nie poszedl
do domu.

spieszy sip do domu?
skladak przysipgp?
bra/ udzia/ w tym zebraniu?
przywitaZ ich na stacji?
zamknql okno?
chorowak na odrp?
sppdzil wakacje nad utorzem?
zapisze ten adres?
przypomina sobie to dane?
sip zglaszak do biura?
przyznaje sip do tego?

Kogo pan szuka?
Do kogo pan napisa/ list?
Od kogo Zosia dostala list?
Dla kogo pan kupii prezenty?
Naprzeciwko kogo pan siedzial na zebraniu?
Kogo ona sig boi?
Kogo pan aria w Monterey?
Kto jest w setsiednim pokoju?
Kogo zostawikee w domu?
Kogo zandarmi zaaresztowali?
Komu potyczyie6 pieniqdze?
Komu obieca/ pan napisa6 list?
Komu pokate pan nowy samochOd?
Komu oni o tym powiedzieli?
Komu przywieziesz prezenty?
Komu ona radzi/a to zrobi6?
Komu podzipkowaked za to?
Komu podoba sip ten dom?
Komu pomagal wczoraj nauczyciel w klasie?
Komu poswolii par palie papierosy?
homu porucznik kaza/ strzelaC?
Komu wolno nic nie robio?
Przeciw komu oni walczyli?
Po kogo pan poszedi na stacjp?
0 kogo pani Walczak sip pytaIa?
0 kogo on sip dowiadywal?
Kim opiekuje sip teraz ZOViW?
:ozmawia/ pan wczor-.;?
:=rzed itim siedzi ten ofict7r?
stbi tr" iolnisrz
Za
Z kim zwykle
sie to dziecko?
7

Kim intereauje sip Zosis?
Kim on teraz zajmuje sic??

Nikogo nie szukam.

L. 59
Z kim zobaczy sig pan jutro?
Z kim oieni sip WIadek?
Z kim on sip pokaocil?
O kim pan teraz mowi?
Przy kim ona teraz siedzi?
O kim ty my6lisz?
O kim on wczoraj opowiada/?
W kim Zygmunt sip kocha?
W kim Zosia sip kocha?

Instructor:

Co sip stab)?

Suggested words:
nic

Students:

Nic sip nie
stab).

Co to kosztuj?
Co
Co
Co
Co
Co

tam sip znajduje?
tu podoba sip panu?
tam wisi?
tam stoi?
ro6nie obok top drzewa?

Czego pan sip tu nauczyt?

Do czego to shay?
Czego pan potrzebuje?
Czego on sip boi?
Czego ona szuka?

Z czego oni sip atm'?
Czego pan mi lyczy?
Co pan tam widzi?
Co on wie o tym?
Co pan pamipta?
Co ona zagpiewala?
Co oni opowiadali?
Czemu pani sip przygletda?

O co pytali6cie sip?
O co on prosit?
Po co on poszedl do sklepu?
W co on wierzy?
Czym Jan sip martwi?
Czym pan to czy6cil?
Czym oni sip interesuj4?
Czym ty sig teraz zajmujesz?
Czym to dziecko sip bawi?
Nad czym wisi to lamps?
Z czym pan pije kawp?

1 4:9
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0 czym pan teraz
0 czym wczoraj mdwilee?
W czym przynioelee to ubranie?
4/
Instructor:

Suggested words:

nigdy

Kiedy on skoriczy

Students:

On nigdy nie

pracy?

skoriczy tea

pracy.

Czy byZei w Pasco?
Czy pan uczyZ sip jpzyka
polskiego?
Czy ona to widziaaa?

Czy pan o tym wiedzian
Instructor:

Suggested words:

Czy pan to znalazZ?

nigdzie

Students:

Nigdzie tego
nie znalaztem.

Gdzie moina kupie taki
dywan?
Czy pan widzia takiego
pea?
2. a/

Indefinite pronouns
kto
co
kto

é
1--

+
ktary +
co

a

ktoo
coo

kolwiek
kolwiek
kolwiek

ktokolwiek

cokobriek
ktOrykolwiek

jaki
jaka

jakie +1

.

jacy +(kolwiek)
jakie

ktory

jakid
jakad
jakiei
jacye
jakiee

ktorye
ktOrao
kt6ree
niektorzY
niektdre

kt6ralfa
ktore
ktorzy
kt6re

-

somebody, someone
something
whoever
whatever
any, whichever

jakikolviek
jakakolviek
- some kind of jakiekolviek
jacykoiwiek
jakiekolwiek

- one of
. some of (them)

Indefinite adverbs
kiedy -I- é

gdzie+ é

=
=

kiedye
gdzied

- some time
- somewhere

150

. any,
no matter who
(which)

,9111
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Instructor:

students:

Kto ci to powiedzial?

Nie wimp ktoli mi to
powiedzial.

a 'pc

Jakie drzewo jest w jego ogrodzie?
Jacy studenci to przyjechali?
KtOry ze studentdw to powiedzial?
Kiedy pan to znalaza?
Gdzie pan to znalaz/?
Czy on mieszka kolo koeciola?
Kiedy pan uczy/ sly jfzyka polakiego?
c4,

KtOry ze studentow bydzie teraz
czytal po polsku?

KtOrykolwiek ze studentow bpdzie czytel
po polsku.

Kto napisze ten list?
Co pan ma napiaad?

153.
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4.

mama

L. 59
LESSON 59

Dialog (Getting off the train)

La Ea

J.: Jan
T.: Tadzio

S.: Stryj (TOW

Jan
Tadzio
Uncle Joseph

J.: Tadziu, wynisa rzeczy na korytarz do drzwi, bo nastppna
stacja to Wieliczka.

Tadziu, take the things out to the
door on the corridor, because the
next station is Wieliczka.

T.: Jak dlugo zatrzymuje sip pociqg w Wieliczce?

How long does the train stop in
Wieliczka?

J.: Jednq minute. Musimy sip
spieszy6 z wysiadaniem.

One minute. We must hurry in
getting out (to get out).

T.: Mem nadziejp, to niczego w
przedziale nie zapomnialem.

I hope I haven't forgotten anything in the compartment.

J.: Czy wziqZei parasolkp?

Did you take the umbrella?

T.: Hie, parasolkp, phiszcze i kapelusze majq wziqo mamusia i

No, mom and Zosia are supposed
to take the umbrella, overcoats
and hats.

CI fa

flma

Zosia.

6 C

J.: Czy widzisz tam tp furmankp
przed stacjq?

Do you see that cart in front of
the station over there?

T.: Tak, widzp. Zdaje mi sip, te
na wozie siedzi stryj 'Tozer.

Yes, I see. It seems to me that
uncle Joseph is sitting on the

csn

cart.

J.: Jut pociqg stanq/. Mysiadajmy prpdko, bo zaraz pociqg ru-

Well, the train has stopped. Let's
get off quickly, because the train
will start again immediately.

szy.

T.: Zosiu, to masz wszystkie nasze
bilety. Oddaj je przy wyjgciu.

Zosia, here you have all our
tickets. Hand them in at the exit
(gate).

jak sip masz? Dawno cip
nie widzia/em. Jak zdrowie matki?

S.: Mamp ciggle g/owa boll, ale doktor nie mote nic na to poradzi6.

153

Joe, how are you?I haven't 'seen you
for a long time. How's mother?
(How is mother's health?)

Mother has headaches all the time
and (but) the doctor can't do any
thing about it.

L. 59
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J.: Jak tam roboty w polu?

How about the work in the fields?

S.: Skoriczyliemy jui siac odes,
a kartofle dopiero zaczeliimy sadzid.

We have already finished sowing
oats, and just started to plant
potatoes.

J.: Widze, ie macie jakq6 innq
pare koni.

I see that you have a new pair of
horses.

S.: Tak. Ojciec kupik je miesiqc
temu w Bronowicach.

Father bought them a month
ago in Bronowice.

J.: Tadziu, czy za/adowaleo jut
wszystkie rzeczy na wen?

Tadzio, have you loaded all the
things on the cart?

T.: Talc,

Yes.

Wszystko gotowe.

Yes.

S.: No to moiemy jechad. Zosiu,
siadaj ze mnq na przednim siedzeniu, a ty Tadziu z rodzicami z tylu.

155

Ever-thing's reaoy

Then we can go. Sopait,, take the
front seat with me and you Tadzio
with (your) parents in the rear.

L. 59

LESSON 59
Grammar Analysis

Double negation and

negative indefinite
pronouns and adverbs.

Nikt, nic.
1.

The negative pronoun nikt - nobody
declined as follows:

and

nic - nothing are

Singular
Nom.:
Gen.:
Dat.:
Acc.:
Instr.:

nikt

nikaia
nikomu
nikogo
nikim
Loc.: (o)nikim

(with prepositions only)
(o)

nic
niczego (or nic)
niczemu
nic
(with prepositions
nicum
only)

nicIEE

Plural
none

none

The negative pronoun nikt - nobody (anybody) and
(anything) require the predicate verb to be negated,

nic - nothing

e.g.:

W tym dome nikt nie mieszka.
Pan Kowalski nie rozmawial
z nikim w pociggu.

2.

- Nobody lives in this house.
- Mr. Kowalski did not speak
to anybody on the train.

10

Two or more negatives do not make an affirmative in Polish. In
English, however, if we want to retain the negative form of a sentence
we must replace the second or third negative by its corresponding
affirmative. That is why the Polish negative pronouns may be translated into English either by a negative or an affirmative pronoun,

e.g.:
One negative:

Nie miakem czasu. - I didn't have time.

Two negatives: Nic nie mam.

- I have nothing.
I haven't anything.

Nigdy,nie
mialem czasu.

-

never had time.
I didn't ever have time.
II

155
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- I never saw anything like

Three negatives: lady nic takiego
nie widzialem.

this.

44,

3.

whatsover,
iadne - none, any,
The pronoun taden, iadna,
no ... whatsever- is declined like an adjective. The pronoun lamy,
(katden), kaida, kaide represents the opposite meaning of the
pronoun iaden. The pronoun kaidy has no plural,
e.g.;

- None of the soldiers had
a rifle.
- Each one of the soldiers
had a rifle.
- None of them had a rifle.
- Each of them had a rifle.

Laden iolnierz nie mica karabinu.
Kagdy toknierz miak karabin.
Laden z nich nie miak karabinu.
Kaidy z nich miat karabin.
4.

The suffix -é added to some pronouns like ktOry., 412A2., kto,
co or adverbs like gdzie and kiwi, gives them an indefinite
meaning.

Adverbs
gdzie? (where)
kiedy? (when)
(how)
jak?

gdziee
kiedyei

jakoi

(somewhere)
(sometime)
(somehow)

nigdsie (nowhere)
nigdy
(never)

Pronouns
kto?
co?
ktory?
jaki?
czyj?

ktod
cos

(who)
(what)
(which)

karyd

(what kind of)
(whose)

jakie
czyje

(somebody, someone)
nikt (nobody)
(something, anything) nic (nothing)
(someone, one of them)
(some kind of)
(somebody's)
niczyj (nobody's)

Following are the declensions of the indefinite pronouns:

Nom.:
ktoe
Gen.:
kogoe
Dat.:
komue
Ace.:
kogod
lame
Instr.:
(o)kimd
Loc.:

cod

czegod
czemnd
coo

(a)

ezyme
czyme

M.
Nom.:
Gen.:
Dat.:
Acc.;

jakie
jakiegoi
jakiemue
jakiegod
jaki
Instr.:
jakini
Lee.:
(o)jakimd

F.

Jaime
jakieje
jakieji
jakqe

jai*
(0) jakieje
157

N.

jakied
jakiegoe
j akiemue

jakied
jakimg
(o) jakimi

L. 59
F.

M.
Nam.:
Gen.:
Dat.:
Acc.:

ktOrysi

ktOrego6
ktoremu6
ktOrego6
ktdry6
ktOryni
Instr.:
(o) ktOrym6
Loc.:

N.

kt6rad
kt6rej6
ktarejé
ktOrq6
ktorqd
(o) ktorej6

ktorod
ktoregod
ktoremu6
ktOred

kt6rym6
(o) kteirym6

The pronouns kto and co have no plural forms. The pronoun
ktorad, ii3Fee has no plural form and niekt6m, niektore
is used instead.
Plural

Masculine Persons
Nom.:
Gen.:
Dat.:
Acc.:
Instr.:
(o)
Loc.:

jacy6
jakiche
jakimi
jakich6
jakimid
jakiche

All others

niektorzy
niektOrych
niektorym
niektOrych
niektOrymi
(o) niektorych

jakied
jakich6
jakime
jakie6
jakimid
(o) jakich6

niektore
niektOrych
niekt6rym
niekteme
niektorymi
(o) niektOrych

e.g.:

- Some of the students live
in town.

Niektorzy studenci miesskajg
na miedcie.

Kto or kto6 as a subject takes the verb in the third person
singular, masculine gender.
Co or cod as a subject takes the verb in the third person
singular, neuter gender,
0.444

Kto byl w ko6ciele?
Ktod byl w ko6ciele:
Co byko na stole?
Co 6 bylo na stole.

5.

.
-

Who was in church?
Somebody was in church.
What was on the table?
Something was on the table.

The suffix -kolwiek added to some pronouns or adverbs gives them
an indefinite meaning.
kto
co

kt6ry
jaki
gdzie
kiedy

kolwiek
ktokolwiek
kolwiek
cokolwiek
kolwiek
ktOrykolviek
jakikolwiek
kolwiek
kolwiek = gdziekolwiek
kolwiek
kiedykolwiek

158

.

whoeyer, anybody, no matter who
whatever, no matter what
whichever,any
any, no matter of what kind
wherever, no matter where
whenever, any time, no matter
when

L. 59

flog*:
Kogokolwiek sobaczysz, powiedz mu,
to to jester.

Whomever you will see, tell him
that I am here.

0 czymkolwiek mowisz, mow prawdp.

(About) whatever you say, say
the truth.

Gdziekolwiek bpdziesz, pamiptaj
o mnie.

Wherever you will be, remember
me.

LESSON 59
Structural Drill
Part I
Instructor:

Suggested words;

Students:

Kto poszed/ do domu?

nikt

Nikt nie poszedk
do domu.

Kto wrocil do domu?

ktoi

Ktosi wrOcit do
domu.

nic

Nic o tym nie

Kto dzwonil do domu?

Co pan wie o tym?

Wi.

cos

em

Ja cog wiem o tym.

Co pan pisze?
Co pan umie?

Kogo pan sip boi?

nikt

Nikogo nie bojp
sip.

ktoe

katdy
jakid student
ktoryo
jacyd studenci
katda
Jaime sekretarka
ktOrati

jakied sekretarki

159

Bojp sip kogoo.
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kaide
jakieg
ktoree

dziecko

jakiee dzieci
Czego pan szuka?

Niczego nie szukam.
Szukam czegod.

nic
cod

Czego pan potrzebuje?
Czego pan siv uczy?
Czego pan nie ma?
Czego pan nie skoriczyl?

Kamu pan dal ol&wek?

Nikomu nie dalem
olowka.
Komue dakem okowek.

nikt
ktod

katdy
jakid

student

kt6ryti

jacya studenci

Nib

katda
sekretarka
jakati
kt6rati

jakied sekretarki
katde
jakied
kt6ree
jakied
Czemu on sic, przyglitda?

Za kogo pan placi?

C.

dziecko

dzieci..

nic

Niczeniu sic, nie przy-

cod

gladam.
Czemue sit) przygl4dam.

nikt
ktod

Nie phicp za nikogo.
Placv za kogod.

katdy
jakie

student

ktoryti

jacye studenci
kaida
jakae

sekretarka

ktorati

jakied sekretarki

160
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kaide
jakiei

dziecko

ktorce)

jakieg dzieci
Po co pan pojecha/?

nic
coo

Nie pojechalem po nice
Pojechakem po

nikt
ktoi

Nie rozmairiakem z nikim.
Rozmawialem

Po co pan poszed/?
Po co pan telefonowal?
Z kim pan rozmawial?

s kim.

katdy
jakig student
ktOryi
jacyti studenci
katda )

jakae

sekretarka

ktoraei)

jakiee sekretarki

kaide
jakiee dziecko
kttiree

jakiee dzieci
Czym pan sip interesuje?

nic

Niczym sip nie inters.
sujp.

cos

Czyme sip interesujp.

nikt
ktoá

Nie memikem o nikim.

Czym pan sip martwi?
Czym pan sip zajmuje?
0 kim pan mcSwi/?

kagdy
jakie student
ktorys
jacye studenci
kaida
jakag sekretarka
ktorag

jakiee sekretarki

Memi/em as kime.

L. 59
kaide
jakiee

dziecko

kttirea

Saki es dzieci

O czym pan czytak?

nic

Nie czytatem o niczym.

cog

Czytelfem o czyme.

O czym pan decydowal?
O czym pan wiedziak?
Drill the above also with:
ktokolwiek
ktOrykolwisk student
ktorakolwiek sekretarka
ktOrekolwiek dziecko
jakikolwiek student
jakakolwiek sekretarka
jakiekolwiek dziecko
cokolwiek

taden ze studentOw nie
kupil
Zadna z sekretarek nie
kupila ksiqiki.
Zadne z dzieci nie
kupiZo

KtOry ze studentOw kupil
ksietikta

KtOra z sekretarek kupila
ksigikg?
Ktore z dzieci kupi/o
ksigikp?
Do ktorego studenta pan pisai?
Do ktorej aekretarki pan pisal?
Do ktorego dziecka pan pisak?

KtOremu studentowi daa pan pidro?
KtOrej sekretarce &a/ pan piOro?
Ktoremu dziecku dal pan pioro?
Ktorego students pan widzi?
Kt6ret sekretark9 pan widzi?
Ktore dziecko pan widzi?

Z ktarym studentem pin pracowan
Z ktoret sekretarket pan pracowaZ?

Z ktorym dzieckiem pan pracowal?
O kteorym studencie pan myglak?
O ktorej sekretarce pan my6lak?
O ktOrym dziecku pan myelaa?

Part II

-

Require students to translate the English part of the
sentence.

Wherever I am, mySly o tobie.
Wherever I go, zawsze mam pienigdze.

152
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a

aM
4

Wherever
Wherever
Wherever
Wherever

you will be, napisz do =ie.
he is, on czyta ksigage
she sees a new hat, ona chce go kupi6.
they hear the news, zawsze je powtarzaj4.

Whenever
Whenevkr
When
Whenever
Whenever
Whenever

Zosia ha& money, ona je wydaje.
I cook, to obiad jest dobry.
you buy cigarettes kupuj u Cichockiego.
we go out of the room, zawsze gasimy 6wiatlo.
he had time, on pomagel mi.
I paid, placilem za duio.

Require students to change persons and tenses of the above sentences.
LESSON 59

Recombination Drill
Fart I
P

Od czasu swojego 6lubu Zbigniew i Helena Nowiccy mieszkali w
malym pokoju.

Dwie starsze kobiety mieszkaIy w nas9pnym, dutym po-

PP

04,b,

One wszystkie gotowaIy w tej samej kuchni.

koju tego mieszkania.
Cr'

Elmo tego, te bylo jut dziesi0 tat po wojnielbardzo bylo trudno znaNareszcie wczoraj

le mieszkanie w Warszawie.
wi

ZbiznieT dosta/ mieszkanie.

i ich dzieci bgdq tam teraz sami.

,j ego

ona

Inni ludzie nie b0c, gotowa6 w ich

Helene obejrza/T, .!czoraj to no-ze mieszkanie i uwaga, ie jest

wygodniejsze nii st=)re.

I'Iie ma tam dui() mebli, ale matka Zbigniewa

dgc: im st6I i fotel.
to

Jest to tylko jeden pokoj, nawet
przedtem, ale Zbigniew,

mniejszy od tego, ktory oni

kuchni.

dziOci swojemu szefo-

Noce mieszkanie jest troc4 droisze nii

gle take zarobki Zbigniewa s

nie-ra

nick, wiYc bo4

teraz wytsze.

Rodzi:7e 4big-

ron mieszk-nie synn jest niedaleko od
czi)sto odwiedza6 swojg maIq wnuczk.

ich pierwsza wnuczka i oni kochajq jq bardzo.
163
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Fart II

Jan Novicki napisak do swoich rodzicow, kt6rzy mieszkali we wsi
Niegoskavice kola Wielic:ki, teby zapytae ich czy mote na kilka dni
do nich przyjecha6.

Pan Nowicki dal list Zosit gdv ona sz/a do znajo-

mych i powiedziak jej, ieby nie zapomniaka wrzuci6 go do skrzynki.
Nowicki dawno nie widzial rodzicow i martwik sip o matkp, ktOra czpsto chorowaka.

Jan chcial takte, teby Tadzio sppdzik trochp czasu na

wsi, a teraz vlatinie chkopiec miak wakacje.

Tadzio lubil by6 u dziad-

ka i babki, bo oni bardzo kochali go i pozwalali mu robid, co chciale
Na Bo'e Narodzenie, dziadek przyslak Tadziovi wpdkp i napisak, to jest
duto ryb w

II

Przez kilka dni Tadzio codziennie pytak ojca, czy

dziadek odpowiedziel na list.

Kiedy nareszcie przyszedk list od dziadOF I

ka, Tadzio prosi

ojca, aby mu zaraz poviedziai, czy i kiedy pojadek

do Niegoskawic.

"Dziadek bardzo nas wszystkich prosi, teby6my do nie-

go przyjechali"

powiedzial pan Nowicki.

"Ja zostanp tam IipC dni,

a ty, matka i Zosia dwa tygodnie, bo one dostaly 14 dni urlopu.

Mars

nadziejp, *e dobrze bpdziesz sip bawi/, ale chop takte, teby6 pomagel
dziadkowi

stryjowi w pracy na gospodarstwie".

Questions

1. Do kogo napisal Jan Novicki?

(his parents)

2. Gdzie mieszkali rodzice pane, Nowickiego?

3. Dlaczego Jan Nowicki napisa/ do rodzicow?

4. Komu pan Novicki dal ten list?
5. Co on jej powiedziak?

(wise Niegoslawice)
(ask if he can visit
parents)

(Zosia)

(not to forget to mail it)

t.
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6. 0 kogo martwil sip pan Nowicki?
7. Kto miak teraz wakacje?

(matka)

( Tadzio)

8. Co dziadek i babka pozwalali Tadziowi?

(do what he wanted)

9. Kiedy dziadek przysZaZ Tadziowi wpdkp?

(Christmas)

10. Co dziadek napisa/?

(that there are many fish)

11. Jak czpsto Tadzio pytal ojca, czy dziadek odpowiedziaZ na list?
(every day)
12. 0 co p-osiZ Tadzio ojca, gdy przyszedi list od dziadka? (that he tell
him whether and when they will go to NiegosZawice)
13. Jak dlugo zostanie Jan Nowicki w NiegosZawicach?
14. Ile dni urlopu dostaZy pani Nowicka i Zosia?
15. Co chap./ pan Nowicki?

(5 days)

(14)

(that Tadzio help on the farm)

LESSON 59
Oral - Aural Drill
Part I

1. Co Jan kazaZ Tadziowi zrobie z rzeczami?
2. Co Jan kaza/ Tadziowi wynie66?

(take out to the door on
the corridor)

(things)

3. Dokq,d Jan kazak Tadziowi wynieed rzeczy?

(to the corridor, to the
car, the door, waiting
room)
4. 'Maczego Tadzio miak wyniee6 rzeczy na korytarz? (because the next
station is Wieliczka, to prepare to get out)

5. Jak nazywaZa sip nastppna stacja?

(Wieliczka)

6. Ile minut zatrzymuje sip pociqg w Wieliczce?
7. Z czym trzeba byko sip Elpieszy6?

8. 0 co sip Jan zapytak Tadzia?

(1, 2, 5)

(wysiadanie)

(parasolka)

9. Co zostawik Tadzio w przedziale?

(overcoats, hats)

10. Gdzie zostawil Tadeusz piaszczel kapelusze i parasolkp? (przedziale)

11. Kto ma wziqo parasolkp, plaszcz i kapelusze?
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(do you see the cart over there?)

12. 0 co Jan zapytak Tadsia?

13. Gdzie stela furmanka, ktora violas/ Jan? (in front of the station)
(that uncle Joseph is sitting on the cart)

14. Co Tadziowi zdawalo sit?

(fast, at once, slowly)

15. Jak Jan kazak wszystkim wysiadad?

(train will move at
16. Dlaczego Jan powiedziel *wysiadajny prpdkow?
once, little time, already late)

(Sophie, everybody has his own)

17. Kto mita bilety calej rodziny?

18. Co miala Zosia zrobid z biletami?
19. Gdzie Zosia misla oddad bilety?

(to hand them in)

(at the exit, in the waiting
room)
(I haven't seen you for

20. Co powiedziak Jan, gdy zobaczyZ brata?
a long time, how is mother, how are you)

21. Kiedy Jan oetatnio widziak swojego brataJdzefa?
22. 0 czyje zdrowie zapytak sift Jan brata?

230 Co citigle bolaZo mane
24. Kogo bolaZa gZowa?

(long time ago)

(matka, rodzice, przjaciel)

(head, foot, tooth, hand)

(matka, profesor, ojciec, corka)

25. Kto nie mote na to nic poradzid?

(doctor)

26. Czy doktor mote cog poradzid na to?

(no, he can give some drugs)

27. Jakimi robotami interesowea sip Jan?
28. Co skoficzyli sia6 ojciec i Josef?

29. Jakie roboty oni naczpli?
30. Jakie konie misZ Jdzef?

(in fields)

(to sow oats)

(to plant potatoes)

(another, the same pair)

31. Gdzie i kiedy ojciec kupik to konie?

(in Bronowice, a month ago,
several days ago)

32. Co Tadzio zrobi/ z rzeczami?

(loaded on the cart, left in the
compartment)
33. Co powiedziaZ Tadzio, gdy za/adowak rzeczy? (everything's ready,
please wait a minute)

34. Co powiedzia/ stryjs gdy wszystko by/o gotowe? (now we can go,
let's go,we are hungry)

35. Gdzie stryj kazal siadaC Zosi?
36. Gdzie mica siedzied Tadzio?

(przednie siedzenie, krzes/o,

(in the rear)
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37. Z kim mial siedzie6 Tadzio?

(rodzice, matka, ojciec)

Part II

1. Czy w amerykanskich

pociaFach sq. korytarze?

2. Czy pan nosi kapelusz?

3. Kiedy icInierze

przygotowujq sip do wysiadahic. z -oociqgu?

4. Czym jest brat of ca dla pana?

(stryj)

5. Gdy pan jedzie samochodem, czy wolf pan siedziea na przednim
si9dzeniu, czy z tylu?
6. Ile siedzeii ma zwykle samochOd?

7. Kto mole co6 poradzi6, gdy ktoe jest chory?
8. Czy widzia/ pan jak sip sadzi kartofle?
9. Kiedy sic) sieje owies?

(wiosna)

10. Jak czcsto pan jest g/odny?

(continually)

11. Czy pan lubi roboty w ogrodzie?
12. Ile jest wyjeC z tego budynku?

(17)

13. Kto wynosi rzeczy ze stacji do samochodu?
14. Kttiry student lubi sip uczy6 w niedzielp?
15. Czy pan kupik tItywany czy nowy p/aszcz?

16. Jak4 parasolkp ma pana siostra?
17. Co pana kiedye bolalo?

(head, foot, tooth, hand)

LESSON 59
Homework
Part

I

Write nine sentences using the comparative or superlative of the
following adjectives:
gruby, moony, trudny, zdolny, ciekawy, zmpozony, szczOliwy, zajpty,
nowy.
1 C.7

4

L. 59

Use a different adjective in each sentence.
Part II

Write (or record on tape, if tape recorders are available) 7 questions
and answers pertaining to Translation English - Polish, L.57.

LESSON 59
Vorlbulary
(zabole6, p.
bole6, i.
zaboli
boli
zabolq)
bolq
(3 pers. s. and
(3 pers. s.
and pl. only) pl. only)

- to ache, to hurt

ciqgle

- all the time, continually

drzwi, pl.
drzwi, gen. pl.

- door

jakoe

- somehow

kapelusz, m.
kapelusza, gen. s.

- hat

kartofel, my
kartofla, gen. s.

- potato

nastppny, nastoppna, nastppne

- next (adj.)

nigdzie

- nowhere

owies, m.
owsa/owsu, gen. s.

- oats

parasolka, f.

- umbrella (ladyts)

plaszcz, m.
pkaszcza, gen. s

- overcoat, topcoat

pole, n.

- field

poradzie, p. (radziC, i.
poradze
rauze
poradzi
radzi)

- to adv:I.se, to council

prgdko

- quickly, fast

r
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przedni, przednia, przednie

- front (as adj.)

przedziak, m.
przedzialu, gen. so

- compartment, division

robota, f.

- work

ruszy6, p. (ruszad, i.
ruszp
ruszam
ruszy
rusza)

- to move, to start

sadzi6, i. (zasadzid, p.
sadzp
zasadzp
sadzi
zasadzi)

- to plant

siao, i. (zasiae, p.
siejp
zasiejp
sieje
zasieje)

- to sow

siedzenie, n.

- to seat

tyi, m.
ty/u, gen. s.

- rear

woz, m.
wozu, gen. e.

- cart, wagon, car

wygletdad, i. (here no p.)

- to look, to appear

wyglqdam
wyglqda
wyjecie, n.

- exit

wynieee, p. (wynosic, i.
wyniosp
wynoszp
wyniesie
wynosi)

- to take out (by hand),to carry
out (by hand)

wysiadanie, n.

- getting off, alighting

zaladowa6, p. (/adowa6, i.
za/adujp
/adujp
za/aduje
kaduje)

- to load

z ty/u

- in the rear, from the rear

Paden

- no one, none

1 6')
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LESSON 59A
Grammar Perception Drill

Instructor:

Students:

a/
nod telefonowak do Janka.
Kto telefonowal do Janka?

Ktoe telefonowal do Janka.

Kt6ryti ze studentOw telefonowal
do Janka.

nary ze studentow telefonowal

KtOry6 ze studentOw telefonowal
do Janka.

do Janka?
Ktorati z

sekretarek telefonowa/a

do Janka.
Ktbra z sekretarek telefonowa/a
do Janka?

KtOrali z sekretarek telefonowaia
do Janka.

Morse z_dzieci przynioslo ten
list.
Ktore z dzieci przynioslo ten
list?

lacirea z dziaci przynioslo ten
list.

Jakia student telefonowal do
Janka.
Kto telefonowal do Janka?

Jakie student telefonowal do Janka.

Jakati dziewczyna telefonawaka
do Janka.
to telefonowal do Janka?

Jakad dziewczyna telefonowa/a do
Janka.

Jakiee dziecko przynioslo ten
.list.

Kto

przyni6sl ten list?

Jakieo dziecko przynioslo ten list.

Ona ayszaZa to od kogod.
Od kogo ona to slyszala?
40

Ona sZyszala to od kogoile

Ona sayszaa to od ktoregois z koleg6w.
Od kogo (kt6rego kolegi) ona to

Ona elyszala to od ktOregoe
s koleg6w.

illyszaZa?
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Instructor:

Students:

Ona slyszala to od ktOrej6
z sekretarek.
Od kogo (ktOrej sekretarki)
ona to slysza/a?

Ona slyszala to od ktOrej6
z sekretarek.

Ona to s/yszala od ktorego6
dziecka.
Od kogo (ktorego dziecka)
one, to s/yszala?

Ona to s/ysza/a od jakiegoa
students..

Od kogo (jednego studenta)
ona to s/ysza/a.

Ona to s/yszaIa od jakieja
sekretarki.
Od kogo (jakiej sekrAarki)
ona to slyszala?
Ona to
Iysza/a od jakiego6
dzieck2.
Od kogo (jakiego dziecka)
ona to slyszala?
_

c,

On sprzedal komuS ten rower.
Komu on sprzedal ten rower?
On sprzedal ten rower ktOremug
ze 2olnierzy.
Komu (ktoremu ze 2olnierzy)
on 3przedal ten rower?
On sprzedal ten roger ktorej6
z sekretarek.
Komu (ktOrej z sekretarek)
on sprzedal ten rower?
On da/ ten rower kt6remu6
z dzieci.
Komu (ktoremu z dzieci)
on dal ten, rower.

On sprzeda/ ten rower jahiemua
podoficerowi.
Komu (jakiemu podoficerowi) on
sprzedal ten rower?

17:,
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Instructor:

Students:

On sprzeda/ ten rower
jakiej dziewczynie.
Komu (jakiej dziewczynie)
on sprzedal ten rower?

On sprzeda/ ten rower jakiej
dziewczynie.

On dal ten rower jakiemu6
dziecku.
Komu (jakiemu dziecku)
on dal ten rower?

a/
Adam sfotografowal kogo6
na ulicy.
Kogo Adam sfotografowal?

Adam sfotografowal ktoregoe
ze studentow.
Kogo (ktorego ze student6w)
Adam sfotografowal?
Adam sfotografowal ktorEia
z kelnerek.
Kogo (ktortit z kelnerek)

Adam sfotografawan
Adam sfotografowal ktorea
z dzieci.
Kogo (ktore z dzieci) Adam
sfotografowal?
Adam sfotografowal jakiego
oficera.
Kogo (jakiego oficera) Adam
sfotografowal?
Adam sfotografawaI jaks0
kobiet@.
Kogo (jaket kobiet9) Adam
sfotografowal?
Adam sfotografowal jakie6
dziecko?
Kogo (jakie dziecko) Adam
sfotografowar?

\S)
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e/

Instructor:

Wkadek rozmawia/ z.kime w tramwaju.
Z kim Wladek rozmawia/ w tramwaja?

W/adek rozmawiak z kim6 w tramwaju.

'Radek rozmawia/ z ktoryma z nauczycielem.
Z kim (ktorym z nauczycieli) 'Radek rozmawial?
Wladek rozmawial z ktemete z kelnc'ek.
Z kim (ktemit z kelnerek) Radek rozmawial?

ktoryme z dzieci.
Wladek rozmawia/
Z kim (ktorym z dzieci) Wladek rozmawial?

Wladek rozmawia/ z jakim nauczycielem.
Z kim (jakim nauczycielem) Radek rozmawia/?
W/adek rozmawia/ z jakqe sekretarkel.
Z kim (jaktill sekretarkg) Wladek rozmawial?

W/adek rozmawial z jakima dzieckiem.
Z kim (jakim dzieckiem) Wladek rozmawial?

Adam pray kime stal.
Przy kim Adam sta/?
Adam stal przy ktorym6 z lekarzy.
Przy kim (ktorym a. lekarzy) sta/ Adam?
Adam sta/ przy ktoreje z' kelnerek.
kelnerek) Adam stak?
Przy kim (ktelrej

Adam sta/ przy ktorym6 z dzieci.
Przy kim (ktorym z dzieci) stet/ Adam?
Adam sta/ przy jakime siertamcie.
Pray kim (jakim siertancie) sta/ Adam?
Adam sta/ przy jakieja dziewczynie.
Pray kim (jakiej aziewczynie) stal Adam?
Adam sta./ przy jakima dziecku.
Przy kim (jakim dziecku) sta/ Adam?
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Part II
Student s:

Instructor:

a/

NiektOrzy tylko studenci brali
udzial w zebraniu.
Czy wszyscy studenci brali
udzial w zebraniu?

Niektorzy tylko studenci brali
udzial w zebraniu.

Niektorzy ze studentow brali
udzial w zebraniu.
Kto ze studentow bra/ udzial
w zebraniu?
Jacy6 studenci brali udzial
w zebraniu.
Kto (jacy studenci) bra/ udzial
w zebraniu?

NiektOre tylko kelnerki braly
udzial w zebraniu.
Czy wszystkie kelnerki bray
udzial w zebraniu?
Niektare z kelnerek braly udzial
w zebraniu?
Kto z kelnerek bra/ udzial w zebraniu?

Jakia6 kelnerki bray udzial
w zebraniu.
Kto (jakie kelnerki) bra/ udzial
w zebraniu?
b/
On dosta/ listy od niektorych studentow.
Od kogo (ktorych studentow) on dostai listy?
Czy on dosta/ listy od wszystkich studentow?
On dostal listy od jakich studentOw.
Od kogo (jakich studentOw) on dostal listy?
On dosta/ listy od niektorych kucharek.
Od kogo (ktorych kucharek) on dostaI listy?
Czy on dosta/ listy od wszystkich kucharek?
On dostal listy od jakich6 sekretarek.
Od kogo (jakich sekretarek) on dostal listy?
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Zygmunt potyczyl ksiqiki niektorym studentom.
Komu (ktOrym studentom) Zygmunt potyczyI ksiOki?
Czy Zygmunt potyczya ksiqtki wszystkim studentom?
Lygmunt r.otyczyl ksi42ki jakim studentom:
Komu (jakim studentor) .'4.2;munt po.;!yczyI

Zygmunt poiyczal ksit;L'ki niekt6r2,m sekretarkom..

Komu (ktorym sekretarkom) Lysmunt poiyczyI ksieki?
Czy hygmunt potycza/ ksiqiki wszystkim sekretarkom2
Zygmunt poiyczyl ksiqtki jakima sekretarkom.
Komu (jakim sekretarkom) Zygmunt potyczy/ ksiqtki?

d/
Kowalski uczyl niektOrych studentow.
Kogo (ktorych studentOw) uczyl Kowalski?
Czy Kowalski uczyl wszystkich studentOw w tej szkole?
Kowalski uczyl jakich studente
Kogo (jakich .Audentaw) uczyl Kowalski?
ixwalski uczyl niektore dziewczyny.
Kogo (ktore dziewczyny) Kowalski uczyn
Czy Kowalski uczy/ wszystkie dziewczyny w tej szkole?
Kowalski uczyl jakie dziewczyny.
Kogo (jakie dziewczyny) Kowalski uczy/?
e4/

Prof esor rozmawia/ z niel.torymi studentami.
kim (ktorymi studentami; profesor rozmawiaI?
Czy profesor rozmawia/ ze wszystkirii studenta.zi w tej szkole?
Frofesor rozmawiaI z jakimis studentami.
I kim (jakimi studentami) profesor rozmawiaI?

Frc2esor rozmawial z niektorymi sekretarkami.
I kim (kt6rymi ,,ekretarkari) profesor rozmawial:
Czy profesor rczmawial ze
swoimi sekretarkani?
Profesor rozmawial z jakf-j6 sekretarkari.
I kim (jakimi sekretarkarrij profesor rovnaiak?

On zameldowal ruIkownikcwi c niekterych podoficerach.
o kim (ktarych rodoficerach) on zameldowal 21.11=anikowi?
Czy on zameldo
puikowrikowi c wszy,itkich lodeficeruch?'i
Cr'
zameldowaI
odoficeracA.
0 kim (jakich f.odoficerach; on zameld7.1waI

1
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Instructor:

On mown o niektOrych kelnerkach tej restauracji.
0 kim (ktCrych kelnerkach) on mowin
Czy on memil o wszystkich kelnerkach tej restauracji?
On m6wil o jakich kelnerkach.
kim (jakich kelrerkach) on mOwil?
Part III

Students:

Instructor:

Ktokolwiek mote zamkns16 te drzwi.

Kto mote zamknO te drzwi?

Ktokolwiek mote zamknq6 to drzwi.

KtOrykolwiek toInierz mote zamkneid to drzwi.
Kto (ktOry toInierz) mote zamknE16 te
Kt6rakolwiek sekretarka mote zamknO to drzwi.
Kto (ktOra sekretarka) mote zamknele to drzwi2
Ktorekolwiek dziecko mote zamkn46 to drzwi.
Kto (ktOre dziecko) mote zamknet6 to drzwi2
Jakikolwie tolnierz mote zamknE16 to drzwi.
Kto (jakikolwiek tolnierz) mote zamkntid to drzwi?
Jakakolwiek sekretarka mote zamknE0 to drzwi.
Kto (jaka sekretarka) mote zamkn46 to drzwi?
Jakiekolwiek dziecko mote zamknO te drzwi.
Kto (jakie dziecko) mote zamknO to drzwi2

Part IV

Students:

Instructor:

Cokclwiek jest V7 tym sklepie jest
brzydkie i drogie.
Uzy wszystko w tyn sklepie jest
drogie i brzydkie?

Tak, cokolwiek jest w tym sklepie
jest brzydkie i drogie.

Czegokolwiek on s4 nauczyl o 1olsce,
nauczyl sib w tej szkole.
Czy wszystko czego on sj.. b nauczyi o Polsce
nauczy/ sit! w tej szkole?

Czemukolwiek W/adek sib przygdelda/, zawsze
musial wkIada6 okulary.
Kiedy Wiadek musial wk/ada6 okulary?
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Instructor:

Cokolwiek on vie o Kowalski%
doviedzial sip od Adama.
Czy wszystkoi_ co:. on Jtie o

towalia9

on doviedzial sit od Adama?
Dzieci umiejel bawi6 sip czymkolviek.
Czym dsieci umiejtt sit bode?

0 czYmkolviek on mild, on mhvi kr6tko i dobrze
0 czym on mold kr6tko i dobrze?
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LESSON 59A
Dialog

r.

K.: Pan Jan Karpiriski

Mr. Jan Karpiriski

W.: Panna Zofia Walewska

Miss Zofia Walewska

W.: Jak sit mast Jasiu?

How are you, Jae?

K.: Kogo widzp? Zosia? Bardzo sip
cieszp, te _it vidzt.

Whom do I see? Zosia?
happy to see you.

W.: Jakoa trudno mi wierzy6, ie
spotkaligmy sip po tylu latach. Co siycha6 u ciebie?

Somehow it is difficult for me
to believe, that we have met
after so many years. What's new
with you?

K.: Pracujp to w biurze handlowym
"Baltyk ".
A co ty robisz

I am working here in the office of
"Ba/tyk" business corporation.
And what are you doing in Gdarisk?

w Gdarisku?

W

(Looking for a job)

I am very

W.: PrzyjechaaRm do Gdariska, 2eby
cog kupi6 dla mamusi.
Jesteamy na wakacjach w Gdyni.

something for my Mom. We are on
vacation in Gdynia.

K.: Mote wejdziemy na chwilp do
tej kawiarni. Tu na ulicy
haias przeszkadza rozmawia6.

How about stepping into this coffee shop? Here on the street the
noise disturbes the conversation.

W.: Doskonale. Mam jeszsze trochp
czasu. Opowiedz mi cog o swojej pracy.

Swell. I still have some time
left. Tell me about your work.

K.: Dostalem pracy w "Baltyku"
rok temu, poniewat znamjpzyk
angielski i francuski.

I got the job in "Baityk" a year
ago, because I know English and
French.

W.: Jo tet uczylm sip angielskiego
i francuskiego i szukam teraz
jakiejg pracy.

I also studied English and French,
and now I am looking for some kind
of job.

K.: Mote znajdziemy cog dla ciebie.
Powiem o tym dyrektorowi.

Maybe we will find something for
you. I will tell the director

I came to Gdalisk in order to buy

about it.

W.: Bardzo ci dzipkujp, te chcesz
mi pomoc.
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K.: Jak bgdg maga Ci da6 Zna.6,

je6li bgdzie wolne miejsce
w naszym biurze?

How shall I be able to notify you,
if there will be a vacancy in our
office?

W.: Przyjedi do nas w niedzielg
do Gdyni.

Come to us in Gdynia on Sunday.

K.: Dobrze. Przyjadg i opowiem
ci, co powiedziall dyrektor.

All right. I will come and tell
you what the director said.

Statkiem do Gdailska
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LESSON 59A

Structural
Instructor:

Kto zostawil tu ksiqiki?
Kto (kt6ry) ze student6w
zostivillu ksiqiki?
Kto (jaki student) zostawil tu

Drill

Suggested words:

ktad
kt6ry6 ze student6w
jakid student
jacyd studenci

ma

Kto (ktora) z sekretarek

kt6rad z sekretarek

sostawil tu ksiekiki?
Kto (jaka sekretarka)

jakad sekretarka

zostawila to ksiaike
Kto (jakie sekretarki)

jakied sekretarki

ppetailliZ tu ksiqiki?

Kto (kt6re) z dzieci
zostawil tu ksiqiki?
Kto (jakie dziecko)
zostawil to ksiqiki?
Kto (jakie dzieci)
zostawil to ksiqiki?

kt6red z dzieci

Kto dpiewa tq piosenke

ktoi
ktdryi z ioanierzy

Students:

Kto6 tu zostawil ksiqtki.
Kt6ryd ze student6w
zostawil tu ksiqiki.
Jakid student zostawil tu
ksiqiki.
Jacyd studenci zostawili
tu ksiqiki.

Kt6rad z sekretarek
zootawila tu ksiqiki.
Jakad sekretarka wattmila tu ksiqiki.
Jakied sekretarki zostas
wily tu

Itored z dzieci zostari.
lo to ksiettki*

jakied dzieeko
jakied dzieci

Jakied dziecko zostamiao
to ksiqiki*
Jakied dzieci zostawily
to ksiqgki.

jakid *anierz
jacyd ianierze
kt6rad z dziewczyn

jaka dziewczyna
jakied dziewczyny
Tak, to jest cod nowego.

Czy to jest .cod nowego?

Kto zabral to fotografie? ktod
kt6ry6 z uczni6w
jakid oficer
jacyi oficerowie
kt6rad z tych kobiet
jakad pani
jakied panie
ktOred z dzieci
jakied dziecko
jakied dsieci

les
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Instructor:

Suggested words:

Kto mote wysla6 tq paczkO

Students:

ktokolwiek

hf
Do kogo Zygmunt pcszed7-?

ktog

Zygmunt posted?' do
kogo6.

ktOryg z kolegow
jakig chlopiec
jacy6 chlopcy
ktarag z siOstr
jakae sekretark
jakieg sekretarki
cncirych dzieci

dziecko
jakie6 chore dzieci

Do czego to sIutv?

cog

U kogo Bolek mieszka?

ktog

ktOryi z profesorOw
jakig lekarz
jacy6 lekarze
ktOrag z siostr
jaka6 starsza pani
jakie6 starsze lanie

Od kogo on dostal pieniqdze?

ktog

ktOry6 z przyjaci61
jakig czlowiek
jacyL ludzie
ktOra6 sekretarki
jakag kelnerka
jakieg kelnerki

Kogo on siv jutro spodziewa?

kto6 z darszawy

ktOryg z profosorow
jakig przyjaciel
jacy6 przyjaciele
ktOrag z siOstr
jakaz; siostra
jakieg starsze pa pie

ktOrea z dzieci

L34

Li

L. 59A
Instructor:

Suggested words:

Students:

jakie6 dziecko
jakie6 dzieci

I
Sluld oni przyjechali:

ktOraa wie6
jakaa wie6
ktOrea miasto
jakiea miasto

Do czegt to mote s/uty6?

cokolwiek

Czego pan szuka?
Do ktorego pensjonatu
pan chce jecha6?
Czego pan szuka?
Do ktorej spOldzielni pan
chce lee?
Jakiego piora pan potrzebuje?
Do ktOrego biura handlowego

jakikolwiek o/Owek
ktorykolwiek
jakakolwiek 2yletka
ktOrakolwiek
jakiekolwiek
ktorekolwiek

pan chce 1.66?

"f
Komu on chce pomaga6?

kto6 chory

On chce komue -choremu
pomagad.

kt6ry6 z kolegaw
jaki6 toanierz
jacy6 goZnierze
kt6rag z sekretarek
jakaa sekretarka
jakied sekretarki
ktOre6 z dzieci
jakied dziecko
jakie6 dzieci

Dzipki komu on dosta/
pracp?

kto6 z Warszawy
ktorya z przyjaci61
jakie podoficer
jacy6 podoficerowie
ktOra6 z kucharek
jakae sekretarka
jakie6 sekretarki
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Instructor:

Suggested words:

Komu on sprzedal samochOd?

ktog z Krakowa
ktOryg z tolnierzy
jakig kucharz
jacyg kucharze
ktOrag z sekretarek
jakag kelnerka
jakiee kelnerki

Czemu pan sig przyglgda?

cog ladnego

Komu on to powiedzian

ktog ze szkoly
ktorya z sieriantow
jakie porucznik
jacyg oficerowie
ktorag z pan
jakag pani
jakieg panie

Komu on to obiecal?

ktog z fabryki

ktaryi z tolnierzy
jakig major
jacyg tolnierze
ktOrag z sekretarek
jakag sekretarka
jakieg kobiety
ktOreg z dzieci
jakieg dziecko
jakieg dzieci

Komu ona podoba sig?

ktog w biurze

jakig ch/opiec
jacya studenci

Komu on sig podoba?

kteirag z sekretarek

jakag kobieta
jakieg sekretirki

Komu pan to chce powiem
dziee?

ktokolwiek

r
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Students:

On sprzedal samochOd
komug z Krakowa.
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Instructor:

Suggested words:

Jaki emu dziecku on chce
dae prezent?

jakiekolwiek

KtOremu to/nierzowi pan
chce day przepustkg?

ktorykolwiek

Students:

On chce da6 prezent
jakiemukolwiek dzi ecku.

a/
Kogo oni tam zaareszto-

ktog z Gdyni

wali ?

Oni zaaresztowali tam
kogo z Gdyni.

ktciryg z kucharzy
jakig pan

jacyg iolnierze
ktorag z kobiet
jakag sekretarka
jakieg sekretarki

Kogo pan wczoraj

ktog ze szko/y

widzian
ktOryg z profesorem Bolka
jaKii tajemniczy czlowiek
jacyg tajemniczy ludzie
ktOrag z pari z Narszawy
jakag pani z Gdaziska
jakieg kobiety ze wsi

Co pan wczoraj jadl?

cog dobrego

0 kogo on sig pytal?

ktog z Krakowa
ktaryi ze studentem
jakig oficer
jacyg oficerowie
ktorag z tych starszych pari
jakag starsza kobieta
jakieg starsze kobiety
ktoreg z chorych dzieci
jakieg chore dziecko
jakiea chore dzieci

Za co on tak duio
zaplacii?

cog bardzo drogiego

Za kogo on mole pracowad?
0 co on prosi?

ktokolwiek
cokolwiek do jedzenia
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Instructor;

Suggested words:

Jak zupg pan zamowi?
Ktc;re piaro pan kupi?

jakqkolwiek
ktOrekolwiek

,zy
sama chce
do kina?

kto

Students:

Ona chce i66 do kina
z kim6.

ktOry6 z przyjacic51
jakie ch/opiec
jacy6 chlopcy
ktOrag z pars
jaka6 pani
jakie6 panie

kim on chce mieszkaa?

kto6 z ';iarszawy

ktdry6 z kolegow
jaki6 kolega
jacTi koledzy

L kim ona chce mieszkae?

ktOrae z sekretarek
jakas dziewczyna z Gdanska
jakie6 dziewczyny z Gdanska

Z kim pan chce wi.
dzie6 sig?

kto6 z biura

ktOrya z tolnierzy z koszar
jakie: urzgdnik

jacye urzgdnicy
ktOra6 z sekretarek
jaka6 sekretarka
jakie6 sekretarki

Z kim pan chce rozmawiad?

kto6 ze szko/y

ktOry6 z przyjacia/ ,dadka
jakia miody czIowiek
jacy6 mlodzi ludzie
ktOrag z kelnerek
jaka6 kelnerka
jakie6 keinerki
ktorea z dzieci
jakies dziecko
jakie6 dzieci
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Instructor:

Suggested words:

Czym on aid zawsze
interesuje?

cog nowego

Czym on pojechal do

jakie nowy samochod

Students:

-,Varszawy?

Z kim on pojechal do
Warszawy?

ktory6 z oficer6w

jakig oficer
jacyg oficerowie
ktorag z sekretarek
jakag kobieta
jakiea kobiety
ktoree z dzieci
jakieg dziecko
jakieg dzieci
Z ktOrym studentem an
chce rozmawia6?
Z czym pan chce jea6
kanapki?
Jakim samochodem pan
chce jecha6?

ktOrykolwiek
cokolwiek

jakikolwiek

fl
0 kim oni mOwili?

ktog z Warszawy

Oni mowili o kima
z Warszawy.

ktory6 ze studentow

jakig ganierz
jacyg golnierze
ktOrag ze starszych pan
jakag mioda kobieta
jakieg miode dziewczyny
ktOreg z dzieci
jakieg dziecko
jakie6 dzieci
0 kim ona tak myali?

ktog z Gdyni

ktoryg z uczniow
jaki6 tolnierz
jacy6 nauczyciele
0 kim on tak my6li?

ktOrag z tych mIodych kobiet
jakag mloda kobieta

jakie6 mode kobiety
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Instructor:

0 kim on tak mygli?

0 czym pan chce
rozmawiao?

Stndents:

31.1gested words;

ktoreg z dzieci
jakieg dziecko
jakieg dzieci

On mygli o ktorymg z dzieci.

cog przyjemnego
cokolwiek
ktorykolwiek z uczniow
jakakolwiek ksiettka
ktOrakolwiek ksigtka

LESSON 59A
Recombination Drill
Part II
1.

Wolp wipksze samochody, poniewat sq wygodniejsze nit male.

2.

"Idi i przynieg mi moje okulary!"

3.

W zeszlEt niedzielp bylem na platy i godzinp p/ywalem.

4.

Po obiedzie corka pomagala matce my6 naczynia.

5.

Poszed/em do Icitka o wpci/ do cismej, bo bylem bardzo zmvzony.

6.

Wzipligmy rowery i pojechaliamy do lasu, ktOry jest nad rzektit.

7.

Dalem mu swcij bilet do kina, bo musia/em zosta6 w domu.

6.

Mam nowt' aparat fotograficzny, wigc bpdp

powiedziRt ojciec do cOrki.

duo zdjp6

podczas wakacji.

9.

Mcij syn mia/ gor4czkp, wipc nie mog/em mu pozwolie pc5j66 na
plagp.
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10.

Ona nie czuZa sit) dobrze, mite on del jej kieliezek

11.

Jedzenie w tej restauracji jest zawsze doskonaZe.

12.

"Nie kIdd sits ze swojtt siostrql"

Part

powiedziela matka do syna.

II
Byli to

PaAstvo Borkowscy misszkali przez viols lat w Lublinie.
ludzie dosyd bcgaci.

Pan Borkowski bya krawcem i miaZ dub

ByZ on zawsze bcrdzo mkJetys tak to nigdy nie miaZ czasu,

klientdw.

ieby

wziqd

kilka tygodni urlopu.
vv.

W tym roku pani Borkowska, ktdra jeszcze nigdy nie byte, w Warsza-

wisp poprosila !Was *eby jq wziql z cdrket do Warszawy.

wiali

duto ubraA u papa Borkowskiego.

Klienci zama-

Pan Borkowski zdecydo-

wal sits wydad troch9 pienivizy i zrobid wycieczkp do Warszawy.
Borkowscy wyjechali do Warszawy w piattek w nocy.

PaAstwo

Kilka dni tem% ktod

powiedziaZ panu Borkowskiemu, te w Warsrawie jest dobry hotel, ktdry
nazywa sig "Hotel Francuskis"
PaAstwo Borkowscy przyjechali (11 Warszawy w sobotp rano.

Zs

stacji pojechali takedwkit do "Hotelu Francuskiego," ktdry znajdowa/

sit w dutym domu pray ulicy Mickiewicza.

Pan Borkowski, ieby nie dad

napiwku, sam zani6sZ walizki z taksdwki do hotelu. W hotelu poprosik
on portiera o dwa pokoje.

PaAstwo Borkowscy dostali dwa dute, jasne

pokoje.

Po 6niadaniu, poszli z corkg zwiedzad miasto.
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Questions

1. Gdzie mieszkali raAstwo Borkowscy?
2.

dlugo mieszkali -oailstwo Borkowscy

Lublinie?

3. Kim byl L'an 3orkowski?

4. Kto mial duo klient6w?
5. Na co nie mial czasu pan Borkowski?

6 Kto nigdy nie byl w Warszawie?
7. 0 co poprosila m0a rani torkowska?
E. Kto zamawial ostat.tio du2c
S. Co zdecydowal-

u :.ana

orkorskiego?

zrobV r2an Borkowski?

1C. Dl.acze,:g. zdecydowa2 si

par. Borkowski ycjechaC do Warszawy?

11. Kiedy wyjechali paristuo 3orkon7scy do 7arszawy?

12. Kto powiedzial panu Borkowskiemu, ie "Hotel Trancuski" jest do'cry?

13. Kiedy to bylo?
14. Kiedy Palistwo Borkowscy przyjechali do 7iarszawy?
15. Czym pojechali one_ z dworca do "Hotelu Francuskiego"?

16. Gdzie znajdowal si@ "Hotel Francuski"?

17. Dlaczego p. Borkowski sam zani6sI walizki do hotelu?
16. C co poprosiI p. :z.rrkowski portiera?

19. Jakie pokoje

pa:istwo Borkowscy?

20. Co zrobili panstwo Borkowscy co 6niadaniu?
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LESSON 59A
Oral - Aural Drill

Part I - Dialog
1. Kto z kim sip vita?
2. Z czego cieszy sip pan KarpiAski?
3. W co trudno jest uwierzy6 pannie Walewskiej?
4. Gdzie pracuje pan KarpiAski?
5. Po co panna Walewska przyjecha/a do GdaAska?
6. Dlaczego paAstwo Walewscy sq w Gdyni?
7. Dlaczego KarpiAski chcial weja6 do kaviarni?
8. Czy panna Walewska zgodzi/a sip na to?
9. Czy panna Walewska epieszyla sip bardzo?

10. Czego Walewska chciala sip dowie&teeold KarpiAskiego?
11. Kiedy i gdzie dostal KarpiAski pracp?
12. Dlaczego RarpiAski dosta/ tp pracp?
13. Czego szuka Walewska?

14. Czego uczyaa sip Walewska?
15. Co KarpiAski powie dyrektorowi?
16. Za co Walewska dzipkowala KarpiAskiemu?
17. 0 co Karpiiski zapytal sip Walswskiej?
18. Kogo Walewska zaprosila do Gdyni do awoich rodzicow?
19. Na co zgodzil sip KarpiAski?
20. Co opowie KarpiAski?
21. Koran KarpiAski opowie, co dyrektor powiedzial?

L. 59A
Part II - General Questions

1. Jaki znaczek pocztowy jest tariszy, na list czy na kartkp pocztowy?

2. Gdzie trzeba wrzuci6 list, teby go wys/a6 pocztq?
3. Po co jest potrzebny rozklad jazdy?
4. Jak nazywamy ludzip ktOrzy mieszkajq w sqsiednim domu?
5. Co musi zrobi6 czlowiek, kiedy jest zmpczony?
6. Co musi dosta6 poborowy, teby zameldowa6 sip przed Kamisjq Poborowq?
7. Co lubiq je66 konie?

8. Jak moina da6 zna6 komug w innym mie6cie, te pan przyjedzie?
9. Co trzeba nosi6, jeali sip ile widzi?

10. Co sip dzieje z czlowiekiem, ktOry wypije dug° wodki?
11. Kto mote zaaresztowa6 na ulicy pijanego tc/nierza?
12. Co rekruci sk/adajq w wojsku polskim, w pierwszym-tygodniu slutby
wojskowej?
13. Co mote czlowieka bole6?
14. Co biorq ludzie na bol g/owy?

LESSON 59A
Homework

Part I - Translate into Polish:

1. The horse won't do anything if you don't dive hii oats.
2. I don't see any soldiers in the field.

They must be in the barracks.

3. "Don't say anything about it to anyone ", said La's. Kowalski to Eirs.

Wjcik.
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4. I looked at the time-table and I found out that the bus leaves
at three minutes past eight o'clock.
5. He was my best friend, and I didn't have ario-;,her friend in this
I S'

town.

6. I saw him somewhere in town, but I don't remember where.
7. He

never gives anything to anyone.

8. I always leave my dog alone, whenever I go to a party with someone.

8.

Part II

(This part is to be written if tape recorders are not available to
students. It is to be recorded on tape if tape recorders are available to students)
Answer the following questions:

1. Co ro6nie na polach?
2. Co pan robii wczoraj od czwartej po poIudniu do dziewi4tej wieczorem?
3. Co robiel listonosze?

4. Po co ludzie chodzt na plaip?
5. Jaki prezent dostai pan na ostatnie urodziny?

;a
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LESSON 60

L. 60

Grammar PereoptiJn Drill
Powinien

trzeba,

AMELBALJELLIi
Powinien (m.) , powinna (f.), powinno (n.) 2 should, ought

1.

Present and Future Tense

ar

Feminine

Neuter

ja
ty
ona

powinna
powinna
powinna

ono powinno

my
WY
one

powinny

Masculine

Ja
my

powinien em
powinien
powinien
powinni

wy

powinni kip

ty

on
oni
(one

powinni
powinny)

powinny

We (boys) should learn the
Polish language.

Povinnitimy nauczy6 sic jczyk
polskiego.

-

Pollinniesmy nauczyd sig jcsyka

- We (girls) should learn the
Polish language.

polskiego.

Powinienem nauczyd sic jutro
tej lekcji.
Povinnum nauczy6 sic jutro tej
lekcji.

- I should learn this lesson
tomorrow.

Pan powinien kochai wwoje
dzieci.

- You should love your children.

Pani powinna napisaC list do
matki.

- You should write a letter to
your mother.

Instructor:

Kto powinien gotowa6
obiad?

Sweated words;
ja (m., f.)

Kto powinien chodzi6
do szkoly?
Kto powinien czyta6
po poleku?
rt

W.

one powinni

197

Students:

Ja powinienem
gotown6 obiad.
Ja powinnan
gotowa6 obiad.

L. 60
Kto powinien duio jeer
Kto nie powinien chorowad?
Kto nie powinien sapominad

poiskich Ww?
ty (m., f.)
on, ona, ono
my (m., f.)
ivy (m., f.)

r

oni, one

bI
Past tense
Masculine

powinienem by
powinienee bJ
bar
powinien
powimniemy
powinnidcie byli
powinni
byly)
( powinny

Neuter

Feminine

272E
jaja

powinnam
powinnae
powinna

bola

powinno jaal

powinnyomy 128y

powinnyecielat
powinny

imitE

powinny

lay

Drill the past tense using pattern a/
e.g.:

Instructor:

Kto powinien byl
gotowad obiad?

Suggested words;

ja (m., f.)

Students:

Ja powinienem byl
gotowac obiad.

Drill the above in negative.

Instructor:

Jaki powinien
byd samoch6d?
Jakie powinny byd
ssaochody?

Suggested words:

ladny

Students:

Samochod powinien byd
Zadny.

duly

may

nue
krotki

1

moony
wygodny
powinna byd
lekcJa?
Jakie powinny byd
lekcje?

Zatwy

Lekcja powinna byd
aatwa.
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krdtki
ciekawy
trudny

Jakie powinno bye mieszkanie?

duty

Mieszkanie powinno
bye dui,.

Jakie powinny bye mieszkania?

mazy
jenny
nosy
wygodny

t
Et

4/
Require students to form questions in singular and plural to the following
statements formed from cf
Samochad powinien byd moony.
Lekcja powinna byd ciekawa.
Mieszkanie powinno byd wygodne.
e.g.:

Jaki powinien bye samochOd?
Co powinno bye ciekawe?
Jaka powinna bye lekcja?
Co powinno byd wygodne?
Jakie powinno bye mieszkanie?
2.

Trzeba

-

it is necessary, one should, (I'd) better.

Past tense

Present tense

Future tense

trzeba byko

trzeba

trzeba bpdzie

Musied

-

to have to, must

Require students to translate the following sentences in all three.
tenses:

It is necessary to buy a new car.
It will be necessary to take a larger apartment.
It was necessary to repair the bicycle.
It is necessary to write down her address.
It will be necessary to take part in that meeting.
It was necessary to call him.
It was necessary to close the door.
It will be necessary to send a telegram to my mother.
They should send some money to their parents.
He ought to remember that he is not alone at home.
We must tell them not to quarrel so often.
I must phone them that it is not necessary to buy the tickets.
You must not (you should not) do it. (present only)
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They have to stay here for a long time.
You (informal) have to learn it.
I can give it to you but I don't have to.
It is necessary to remember that she must stay here.

3.

Mied.

Ja mam teraz
a/

Instructor:

Co pan ma robid
wieczorem?

czytad.

- I am supposed to read now.
Suggested words:

ja

Students:

Ja nam pisad
primp doaowq.

ty
on, ona
my
wY
oni, one
b/ Require students to translate the following sentences:
1.
2.
3.
4.

I have to take this medicine three times daily.
It was not necessary to scream at the child.
We'd better take our coats, because I think that it will snow.
Girls, you really ought to help your mother wash the dishes;
she looks very tired.
5. In order to get good grades one must study hard.
6. 1 don't know whether I can come to your party, Mary, I'll
have to ask my mother.
7. I have to go now, because I must be home at 5 in order to
cook supper for my husband.
8. One ought not to allow children to see every movie which
they want to see.
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LESSON 60
Dialog

(Driving home from the station)

J.: J6zef Novicki
Z.: Zosia Nowicka

Joseph Novicki
Zosia Novicki

J.: Zosiu, pojedziemy Jung droeft
nit zwykle. Pokatp ci po drodze kopalnip soli.

Zosia, we'll take a different road
than we usually do (we'll drive by
another road than usually). I will
show you the salt mine on the way.

Z.: W ktorym kierunku Jerez poje-

In which direction shall we go
(drive) now?

A

1

dziemy?
J.: Pojedziemy przez rynek, a potem
na zach6d ulieg iv. Barbary, kt6ra prowadzi koto kopalni.

I
I

Z.:

Csy to pravda, to stryj by/ kiedy6 g6rnikiem?

We'll cross the Market Place and
then to the west St. Barbara's St.
which passes by the mine.

Is it true that you used to be a
miner, uncle?

J.: Tak. Przed wojng pracovatem
przez kilka let w kopalni wpgla.

Yes. Before the war I worked for
several years in a coal mine.

Z.: Jak dtugo bpdziemy jechali do

Now long will it take us to drive
to Niegostavice?

NiegosZawic?
J.: T4 droget jest pi p6 kiloaetr6w.

Powinni6my by6
dziny.

gar

domu za p63 go-

This way it's 5 kilometers. We
should be home in half an hour.

Z.: Co to za park tam na prawo?

What's that park over there, to
the right?

J:

That's not a park, that's a cemetery. You (can) see that there is
a cross on the gate.

To nie jest park, to jest cmentarz. Widzisz przeciet, to na
brmmie jest krzyt.

Z.: Gdzie jest ko6ci6l w Wieliczce?

Where is the church in Wieliczka?

Zaraz
J.: Na wsch6d od cmentarza.
zobeezysz dwie duie 'lets.

To the east of the cemetery.
You'll see two towers (steeples)
presently.

Z.: Widzp na drogowskazie, to do Niegoslawic jest jeszcze trzy kilometry.

I see on the sign-post that it's
still three kilometers to Niego-
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J.: yak, zostako nem od rozwidienia
drdg tylko trzy kilometry,
Zabierze to nam jeszcze dwadzieii
cia minut, bo dalej droga bpdzie
coraz gorsza.

Z.: Jak daleko jest stad

Yes, from the fork in the roads we
have only three more kilometers*,
It will take us another (still) 20
minutes because farther on the road
will be worse and worse.

How far is it from here to the
Vistula?

do Wisly?

The Vistula is twenty kilometers
from here to the north. Why do you
ask about it?

J.: Wisla jest dvadzieicia kilometrow stad na panoc. Dlaczego
sift o to pytass?

Z.: Myela/am o Tadziut ktory tak lubi lowi6 ryby.

I was thinking about Tadzio, who
likes (so much) to fish.

J.: 0 to sic nie martw. Nie trzeba
bcdzie at do Wisly jeidzie. 13;4?dzie mogl ryby low/6 w stawie)
kt6ry jest blisko dome.

Don't worry about that. It won't
be necesTary to go as far as the
Vistula, He'll be able to catch
fish in the pond which is near the
house.

Z.: Jaki to pikny widok!

What

J.: Czy widzisz ten drewniany kog9
016/ tam w dolinie? To kothei6/
w Niegostawicach.

that wooden church
Do you s
there in the valley? That's the
church in Niegoskamice.

ARA
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LESSON 60
Grammar Analysis

Powinien

1.

tr!eba, MUElieC

Powinien
The word powinien (m.), powinna (f.), powinno, (n.)
ought, is conjugated in the present tense as follows:

-

should,

Present and Future tense

Masculine

Feminine

Neuter

powinienem
powiniense
powinien

powinnam
powinnag
powinna

powinno

I should, I ought
you should, you ought
he, she, it should, ought

Plural

Masculine Emma

All

powinniimy
powinniecie
powinni

powinny my
powinnyicie
powinny

others,

we should, ought
you should, ought
they should, ought

e.g.:

&ARTA& nauczy6 sip

- We should learn the Polish language.

jpsyka polskiego.

Powinien in the present or future tense corresponds to the English
expression - should, ought (do something) and is usually followed
by an infinitive,
e.g.:

Pan Cichocki powinien
dowiedsied sip o cenie
tego towaru.

2.

- Mr. Cichocki should learn about
the price of this merchandise.

The past tense of powinien consists of the present tense of
powinien and of the 3rd person masculine, feminine or neuter,
singular or plural of the past tense of bye:
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Past tense
Singular

Neuter

Masculine

Feminine

powinienem byl
powinienee byl
byl
powinien

powinnam byla
powinnae byka
powinna byla

POR311

Vt+

-

powinno bylo

I should have (done samething)
you "
he, she, it
should have

Plural

1

14V111.922-2222.2.19A

All others

byli
powinniticie byli
byli
powinni

powinnysimy

byZy
pawinnyicie byly
byZy
powinny

powinniemy

we should have
you should have
they should have

e.g.:

I

- Mr. Adamski should have paid
for the water yesterday.

Pan Adamski powinien byl wczoraj
zaplacie za wodp.

The impersonal expression powinno siIL
one should, one ought (do something).

corresponds to the English -

Trzeba.

The impersonal expression trzeba - it is necessary (to do something), one must, one had better-Tdo something) is also generally
followed by an infinitive, and is used when the agent of an action is
not named,
e.g.:

Trzeba wziqd pieniqdze z banku.

- It is necessary to take the
money from the bank.

The above Polish sentence describes an action taking place in the
present tense.
The past tense form of

trzeba

is

trzeba byko,

e.g.,:

wzi46

- It was necessary to take the
money from the bank yesterday.

pieniqdze z banku.

The future fense form of trzeba

is
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e.g.:
Trzeba bodzie jutro wzitt6 pieniqdze
z banku.

The use of

musie6,

- It will be necessary to take
the money from the bank tomorrow.

trzeba, ITIAnimb

and

mice

(coa robi6).

The verb musie6 . to have to, must is used to express a compulsion originating from a third party or circumstances.

Trzeba
it is necessary, one must
pulsion originating from circumstances.

is used to express a com.

Lought to, I should, is used to express an
Powinienem
obligation originating from a personal moral or ethical code or sense
of duty.
Ja mam

am to,

Y am suptan

to

I am exDected to.
S4

e.g.:

Ja muszp przychodzi
o godzinie 8ej rano

do szkoly

- I muat come to school at 8 o'clock
in the morning. (or else)

Trzeba bpdzie kupie nowe buty.

- It will be necessary to buy
new shoes. iThe onets I have
re worn out)

Powinienem poiyeu6 mu pieniOzy.

- I :Mould lend him money.
(It is my duty)

Ja mam uczye sig w domu wieczorem.

- I am supposed to study at
home in the evening.

Ja mialem
czorem.

.ip w domu wie-

I was supposed to study at
hem:, in 1.,Pe elfening.
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LESSON 60
Structural Drill

Part I
Instructor:

Kto powinien dais
pracowad?

Suggested words:

ja (m., f.)

Kto nie powinien
dzie pracowad?

Students:

Ja powinienem
dzii pracowad.
Ja powinnam
dzii pracowad.
Ja nie powinie.
nem dzid praco-

wad.
Ja posinienom
byZ pracowad
wczoraj.
Ja powinnam
byta pracowad
wczoraj.
Ja nie powinie.
nem byZ pracowad wczoraj.

Kto powinien byk
pracowad wczoraj?

Kto nie powinien
.1)10 pracowad

wczoraj?
Kto powinian pracowad jutro?

Ja polvinienem
pracowai jutro.

Ja powinna*
pracowad jutro.
Ja nie powinie.
nem pracowad
jutro.

Kto nie powinien
pracowad jutro?
ty (m., f.)
on, ona
pan, pani
dziecko
my (m., f.)
wy (m., f.)
oni, one
panowie, panie
dzieci

Part II
Pr*

Jaki powinien bye student?

wesoly

Student powinien

byd wesay.
Jaka powinna byd sekretarka?

Sekretarka powinna byd wesola.
Dziecko powinno
byd wesole.

Jakie powinno byd dziecko?

mlody
gruby
szczuply
wysoki
niski
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bogaty
zdrowy

Jaki powinien by6 dam?
Jaka powinna by6 ksiaika?
Jakie powinno by6 pioro?

Doi powiniea byd nowy.
Ksigika powinna by6 nova.
Pi6ro powinno by6 nowe.

nowy

taty
dobry
tani
drogi
krajowy
nowoczesny
duly

Jacy powinni by6 atudenci?

Studenci powinni by6

Jakie powinny by6 sekretarki?
Jakie powinny by6 dzieci?

Sokretarki powinny
by6 wesole.
Dzieci powinny by6
wesoae.

Jakie powinny by6 domy?
Jakie powinny by6 ksiettki?

Domy powinny by6 nowe.
Ksietiki powinny by6
nowe.
Pi6ra powinny by6
nowe.

taELDIII

Jakie powinny by6 piora?

Part III
Require students to form sentences according to the following pattern:
dzi6

Trzeba

napisa6 list do ojca

wczoraj

Trzeba napisa6 list do ojca.
Trzeba byZo napisa6 list do

Om.

{ jutro

Trzeba bpdzie napisad list
do ojca.
zje66 dobry obiad
p6j66 do kina
przeczytad gazetp
zapali6 papierosa
sprzeda6 stary samoch6d
zatelefonowad do Zosi
odviedzi6 rodzicow

Part IV
Kto ma (dzii, jutro)
kupid znaczki?
Kto mica kupid znaczki?

ja

(m., f.)

Ja maim kupid znaczki.

Ja mia/em kupid znaczki.

ty (m., f.)
on, ona
pan, pani
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Part V

Kto musi niee pieni4dze?

ja (m.9 f.)

ty

Nay

Ja muszp mie6 pieniqm.
dze.

f.)

on, ona
pan, pani
ono
dziecko
my (m.9 f.)
wy (m.9 f.)
oni9 one
panowie9 panie

te.

Drill the above in past and in future tense.

LESSON 60
Recombination Drill
Part

I

Dzig Zosia Nowicka nie poszla do pracy9 bo zazipbi/a sip i bolala jq, glowa.

Matka

powiedziala jej9 ieby zostala w domu i ieby

wlip/a aspirynp z gorqcq herbatq.

Zosia jednak wstawa/a co piptnaecie

minut i patrzy/a do skrzynki pocztowej.

Dziewczyna czekala na list od

Andrzeja Kaweckiego, ktory pojechal do Krakowa9 tety wziq6 udzial w
obradach zwiqzku lekarzy.
spOinik sip.

Byla jut dziesiqta godzina.

Listonosz

Zosia wyglqda/a przez okno i myna/a o Andrzeju.

Ona

my61a/a9 le on jest najmilszym mptczyznq ze wszystkich mpiczyzn9 ktorych znala.

Zosia byla najszczpaliwsza9 kiedy by/a z nim.

Zosia bardzo lubi/a chodzi6 na zabawy lub do kina.

Przedtem

Ona czpsto miala

randki z rellnymi chlopeami9 zwykle co dzieri z innym chlopcem.
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oz9ste przychodzika do dome poinot a ezasami nawet pita.
Nowiccy martwili sic o nitt.

Paristwo

Teraz jednak, od ezasu kiedy Zosia poz-

nata Andrzeja, zawsze chcia/a bye w jego towarzystvie, a kiedy nie
mogla z nim by6 raze-mg to siedziaka w domu, gdzie czytala lub pomagap.

la awojej mates.

Ona wyglEtdala przez °knot teby zobaczy6, czy

nosz jut jest na jej uliey, ale nie zauwatyla go, kiedy przyszedk i

wzueil kilka list& do skranki Nowiekich.
Military Situation No.1

Jan Kowalski czyta ogkoszenie o poborze, z ktelrego dowiaduje sips
ie musi pejae do wojska.

On chco -.as az poje6 do Wojskowej Kamendy Re-

jonowej*

W Wojskowej Komendzie Rejonowej widzimy, is Jan Kowalski ma w rce
kart

powo/ania.

Sieriant cdbiera kartq powoianie od Jana Kowalskiego.

Oprecz Jana Yowalekiego 3

sierianta se w

poborowi czekaja, na badanie lekarskie.
ktOrzy mierzq i watel poborowych.

innym pokoju s

Ci

lekarze,

Uicdzy poborowymi stoi ioinierz, kto.

ry zapisuje dans, jakie dajq lekarze.
by wojskowej.

cczeka1ni inni poborowi.

Jan Kowalski jest zdolny do skut.

On zaraz ztoty przysiep i pejdzie do dorms.

W rod listoncsz przyni6s1 r(=zusnie (draft call) do wojaka dla
Jana Kowalskiego

Jan Kowalski przeczytai to wezwanie i poszedk, aby

zameldowao siP w koszarach.
ry sta/ z karabinem.

Przed koszarami on spotkal ioInierza, kt6 .

Ten iolnierz stal na warcie przed bramq koszer.

Po drodzs dn dcwodztwa vidzial on opuszczenif- flagi (retreat).

chwili Jan Kowalski wezedt do koszar.
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LESSON 60
Oral - Aural Drill
Part I

-

Military Situation No.1

(Use appropriate wall cartoons)

1. Co czyta Jan Kowalski?
2. 0 czym jest ogloszenie?

3. Czego dowiedziak sip Kowalski z og/oszenia?

4. Gdzie musi Wed Kowalski?
5. Kto musi pojo6 do wojska?

6. Dokqd chce zaraz pojed Jan Kowalski?

7. Kto chce zaraz OW do Wojskowej Komendy Rejonowej?
8. Co Jan Kowalski ma w rpce?
9. Kto ma kartp powokania?
10. W czym ma kartp powokania Jan Kowalski?

11. Kto ma w rpce kartp powolania?

12. Kto odbiera kartp powokania od Jana Kowalskiego?
13. Co odbiera siertant od Jana Kowalskiego?

I

14. Kto jest w poczekalni oprOcz Jana Kowalskiego i siertanta?
15. Gdzie sq poborowi?

e.

16. Kto czeka na badanie lekarskie?
17. Na co czekajq poborowi?

I

18. Na jakie badanie czekajq poborowi?
19. Kto jest na tym obrazku?
20. Gdzie sq lekarze?
21. Co robin} lekarze?

*It
22. Kogo mierzq i watt lekarze?
AGM

las

23. Kto mierzy i wazy poborowych?
24. Kto stoi mipdzy poborowymi?

11
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25. Gdzie stoi toknierz?
26. Mi'dzy kim stoi tolnierz?
27. Kto zapisuje dane?
28. Kt6re dane zapipuje toknierz?
29. Kto jest zdolny do slutby wojskowej?
30. Do czego jest sdolny Jan Kowalski?
31. Do jakiej ekutby jest zdolny Jan Kowalski?

32. Kto skoty zaraz przysim?
33. Co zkoty zaraz Jan Kowalski?
34. Dokqd pajdzie Jan Kewalski.po przysipdze?
35. Kto p6jdzie do domu po przysitdze?
36. Co przyni6sk listonosz w drodp dla p. Kowalskiego?
37. Kto przyni6sk weswanie do wojska w (mod, dla p. Kowaiskiego?
38. Kiedy przynidsk listonosz wezwanie do wojska?
39. Jakie weswanie przyni6s2 listonosz?
40. Dla kogo listonosz przyniOsk wezwanie do wojska?
41. Kto przeczytak weswanie do wojska?
42. Co przeczytak Jan Kowalski?
43. Dokqd poszedk Jan Kowalski?
44. Po co Jan Kowalski poszedk do koezar?
45. Gdzie poszedk zameldowad sit Jan Kowalski?
46. Kogo spotkak przed koszarami Jan Kowalski?
47. Z czym stale toknierz przed koszarami?

48. Kto stal przed koszarami z karabinem?
49. Gdzie stale tolnierz s karabinem?

50. Po co star tolnierz przed bramq koezar?
51. Co'widziak Kowalski po drodze do dow6dztwa?
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52. Kiedy widsial Kowalski opuszczenie

53. Dokqd waxen po chwili Jan Kowalski?
54. Kto po chwili irszedt do koszar?

Part II

-

Dialog
(other than usually, the same,
this to the right)
(salt mine, labor in fields, how people sow

1. KtOrq drogq pojedzie Josef z Zosiq?
2. Co Josef pokaie Zosi?

oats)

(on the way, tomorrow, in
a week)
4. W ktOrym kierunku oni pojadq? (through Market Place, across the
fields)
5. Ktemq ulicq oni pojechali potem? (St. Barbara Str.)
3. Kiedy Jtizef pokaie Zosi kopalnit soli?

411

(by the salt mine, by the
church)
7. 0 co zapytala Zosia stryja J6zefa? (is that true that uncle was
a miner? 'Ow is mother doing)
6. Koko czego prowadzi ulica Syr. Barbary?

8. Gdzie pracowal stryj Jcizet?

(coal mine, farm)

(before the war, 10 years
ago)
10. Jak dingo pracowal stryj JoSzet w kopalni? (several years, a short
time)
11. Czym byk stryj Josef przed wojnq? (gOrnik, sprzedawca)

9. Kiedy pracowak stryj Josef w kopalni?

12. Ile kilometrow jest z Wieliczki do Niegosaawic tet drogq? (5 km,
10 km, near)
13. Kiedy Josef i Zosia powinni by6 w dome? (in 1V2 hour, in a month)
(no, a cemetery, municipal park, school
garden)
(a cross, nothing)
15. Co byko na bramie cmentarza?
14. Czy na prawo bya park?

(yes, no, several)

16. Czy w Wieliczce jest koecia?
17. Gdzie jest w Wieliczce kolici61?

18. Co Zosia zaraz zobaczy?
19. Ile wiei ma ten koeci6k?

(to the east of the cemetery,
to the vest of the road)

(two towers of the church)
(2, 1 high, 1 small)

(that there is 3 km to Niegosla.
vice)
21. Od czego zostalo jeszcze 3 kilometry? (from junction, from railway
station)

20. Co zobaczyla Zosia na drogowskazie?
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22. Jak dlugo trzeba bpdzie jeszcze jecha6 do domu?
23. Jaka bpdzie dalej droga?

(worse and worse, good, bad)

24. Jak daleko byZo stamtqd do Wisky?

(20 km, not far, near)

25. W jakim kierunku byta stamtqd Wis/a?
26. 0 kim myglaka Zosia?
27. Co lubik Tadzio?

(20 min., 1/2 hr.)

(to the north, west, east)

(Tadzio, brat, matka)

(fishing, to study)

28. Czy Tadzio bpdzie musial jeidzie do Wisay, teby kowie ryby? (nie,
sometimes)
(in the pond, river, bathtub)
29. Gdzie bpdzie Tadzio mogI /ogle ryby?
30. Gdzie sip znajduje stew, w kt6rym Tadzio bpdzie mogl kowie ryby?
(near the house, behind the church)
31. Jaki byl etamtqd widok?

(beautiful, nice)

(wooden, high, small)

32. Jaki kotici61 zobaczyli Jcizef i Zosia?

33. Gdzie sip znajdowak ten koeci6Z?

(in the valley, in NiegosZawice,
on the mountain)

Part III

1. W jakim kierunku stqd jest Salinas?
2. Ile cmentarzy jest w Monterey?

(1, 2, 3)

3. Przez co ludzie wchodzq na cmentarz?

(brama)
Or

4. Do czego shag drogowekazy?
5. Jakie kopalnie pan widziaZ?
6. Gdzie set kopalnie wpgla w USA?

7. Czy sq kopalnie soli w Kalifornii?
8. Ile wiez ma koficioZ San Carlos?

9. Gdzie jest doling rzeki Carmel?
10. W jakim kraju jest ditto dom6w drewnianych?

11. Gdzie pracujq g6rnicy?

12. Wjakim kierunku od Monterey jest Los Angeles?
13. Co jest na wiety koeciola?

(cross)

000
00
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14. Co pan lubi lowid?

15. Gdzie pan lubi amid ryby?
16. Czy to prawda, to pan woli mieszka6 na panocy Kalifornii nit na
pokudniu i dlaczego?
17. Co pan mote kupie na rynku?

18. Do czego jest potrzebny wpgiel?
19. Kim opiekuje sip iwipta Barbara?

(g6rnik)

20. Co pan zabiera z domu, kiedy pan idzie do szkoky?
21. Jake' pan zna najwyiesq wieip we Francji?

22. Czy pan zna coraz wipcej sk6w poiskich, czy coraz mniaj?
23. Ile Jest park6w w naezym mieecie?
24. Gdzie wiszq zwykle obrazy ewiptych?
25. Jaki kraj znajduje sip na

acid od Folski?

26. Ile bram ma Presidio w Monterey?

LESSON 60
Homework
Part I
Translate into Polish:

1. His father wants him to learn (that he learns) French.
2. I don't want you (informal) to worry about me.
3. I asked my granddaughter to spend Xmas with me.
4. Mr. Nowicki went to the station to greet the delegation.
5. He told me not to wait for him.
6. They asked us to help them wash the dishes after the party.
7. If you and Mary are not busy tomorrow evening, I want you to go
to the movies with mio.
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8. I bought this book in order to learn Polish.
9. I will phone you (informal) before dinner.

Part II
This

is to be done if tape recorders are not available to students)

Write nine sentences illustrating principles explained in Grammar
Analysis L.58.

Part III
This part is to be done if tape recorders are available to students)

Record on tape answers to questions: 1, 3, 4, 6, 8, 10 of Oral - Aural
Drill, Part II L.58.

LESSON 60
Vocabulary
cmentarz9 m.
caentarza, gen. s.

- cemetery

coras

- more and more, ever

dale]

- further

dolina9 f.

- valley

drewniany, drewniana, drewniane

- wooden

drogowskaz, m.
drogowskazu9 gen. s.

- sign post

ernik, m.

- miner

kierunek, m.
kierunku, gen. s.

- direction, trend

kopalnia9 f.

- mine (a pit or excavation)

krzyz, m.
krzyza, gen. s.

- cross

lowid, i. (zkowi6, p.
kowip
skowip
lowi
zkowi)

- to fish, to catch
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wa

opuszczenie flagi

- retreat

pipkny, pipkna, pipkne

- beautiful

pob6r, m.
poboru, gen. s.

- draft

poZudnie, n.

south, noon

powinienem, powinnam
povinien, powinna, powinno

- I should, I ought
- he, she, it should, ought

Obispo, f.

- north, midnight

rorwidlenie, n.

- Junction, fork, bifurcation

rynek, m.
rynku, gen. a.

- market place

siwipty, 6wipta, evicts (6w. abbrev.)

- saint, saintly, holy

wezwanie do wojska

- draft call

w9giel, m.
wvgla, gen. s.

coal

wieia, f.

- tower, steeple

Wisla, f.

- Vistula (river)

wsch6d, m.
wachodu, gen. s.
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-- east, sunrise, orient

zabiera6, i. (zabra6, p.
zabieram
zabiorp
zabiera
zabierze)

- to take (away), to take (with)

zach6d, m.
zachodu, gen. se

- west, sunset

zostaZo

- it was left, it remained
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INDEX
OF SITUATIONS AND GRAiXiA7ICAL PliOBLELS IN VOL. VI

Dialo2

Situation

Grammar Unit

';ii.

53

ANOL NCO brought
before Company Co.

Vocative of nouns and
adjectives.

54

Conversation on
family matters.

Possessive pronouns 1st,
2nd and 3rd person singular.

55

Trade Union meeting.

Possessive pronouns
continued.

56

Conversation on
furniture.

Comparative degree of
adjectives.

56A

About illness.

57

Induction in the army.

Superlative degree of
adjectives.

58

Preparation for a trip
to the country.

Sentences with 112E, ka

59

Getting off the train.

59A

Looking for a job.

60

Driving home from the
station.

and ateby.
"before."

The problem of

Double negation and negative,
indefinite pronouns and
adverbs,

Po77inien, trzeba, mu-dee,
and mie6.
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TO

LESSONS 53-60

drewniany - wooden, L.60
drogowskaz, m. - sign post,
L.60
drzwl, pl. - door, L.59
dyrektor, m. - director (male),
L.55
dziadek, m. - grandfather,
L.58

A

AresztowaC, i. (zaaresztowaC, p.) to arrest, L.53
awantura, f. - row, browl, disturbance, L.53
ai (do) - until, till (up to), L.53

B

F
babcia, f. - granny, L.58
badanie, n. - examination, research,
L.57
bid sip, i. (pobid sip, p.) - to
fight, L.53
boleti, i. (zaboled, p.) - to ache,
to hurt, L.59
God's, L.54
boiy
bolt a. - ache, pain, L.58
brad udziak - to take part, to participate, L.55
brygada, f. . brigade, L.55
budynek, m. - building, L.57

fabryczny - plant (as adj.),
factory (as adj.), L.55
furmanka, f. - cart (with
horses), L.58

G
gkova, f. - head, L.58
gornik, a. - miner, L.60

H
huts, f. - foundry, L.55

C

cietgle - all the time, continuously,
I

L.59
ciekawy - curious, interesting,
inquisitive, L.57
cigiko - hard (as adv.), heavily,
difficult (as adv.), L.54
cmentarz, m. - cemetery, L.60
coraz - more and more, ever, L.60
cywil, m. - civilian, L.53
cywilny . civilian (as adj.), L.53
czoko, n. - forehead, head, L.55

imip, n. - (first) name, given
name, L.53
informowad, 1. (poinformowad,
p.) - to tell about, to
inform, L.55

ST

jak - when, L.53
jakoli - somehow, L.59
jak tylko - as soon as, L.58

D

dalej - further, L.60
delegacja, f. - delegation, L.55
delegat, m. - delegate, L.55
dolina, f. - valley, L.60
dostawad, i. (dostad, p., L.23) to get, L.56
dotqd - still, until now, L.54

K
kapelusz, m.
hat, L.59
'Kara, f. - punishment, L.53
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karat, i. (ukara6, p.) - to punish,
L.53
karta, f.
card, L.57
karta powo/ania - draft notice,
L.57
kartofel, m. - potatoes L.59
kategoria, f. - category, classification, L.57
Katowice - Katowice (city in
Southern Poland), L.54
kierunek, m. - direction, L.60
kloci6 sip, i. (pok/6ci6 sip, p.)
- to quarrel, to argue, L.53
knajpa, f. - bar, joint, tavern,
L.53
komisja, 1. - board, commission,
L.57
komisja poborowa - draft board,
L.57
koniec, m. - end, L.58
kopalnia, f. - mine (a pit or
excavation), L.60
krzyi, m. - cross, L.60

L
legitymacja, f. - identity card,
L.54
lekareki - doctor (as adj.), L.57
listonosz, m. - mailman, L.58

L
ladowad, i.
(zakadowa6, p.) - to
load, L.59
lowi6, i. (z/owi6, p.) - to fish,
L.60

martwiS sip, i. (zmartwiS sig, p.)
- to worry, to grieve, L.54
meldowa6 sip, i. (zameldowa6 sip, p.)
- to report (in person), L.53
mniejszy - smaller, L.56

N

na imip mu
L.53

- his first name is so*,
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narodzenie, n. - nativity,
birth, L.54
nastppny - next (adj.), L.59
natychmiast - immediately,
L.53
nazwiako, n. - (last) name,
L.53
nie ma rady - it can not be
helped, nothing can be
done, L.54
nigdzie - nowhere, L.59

0

obchodzi6, i. (no p.) - to
celebrate, L.53
obejrze6, p. (ogletdaS, i.)
- to look at, L.58
ob6z, m. - camp, bivouac,
L.54
°ben pracy przymusowej forced labor camp,
L.54
obrady, f. (pl. only) debates, L.55
odbierad, i. (odebrad, p.)
- to take away, L.57
odebrad, p. (odbierad, i.)
- to take away, L.57
odeje6, p. (odchodzio,
L.22) - to leave on
foot, L.56
odjeldia6, i. (odjechad, p.,
L.36) - to leave (by
means of transport.),
L.56
odmaszerows.6! - dismissed,
L.53
odmaszerowa6, p. (odmaszerowy.
was, i.) - to march away,
to march out, L.53
odmaszerowywaS, i. (odmaszerowa6, p.) - to march away,
to march out, L.53
odpocuto, p. (odpoczywaS, i.
L.32) - to rest, to take
a rest, to relax, L.56
odwiedza6, i. (odwiedzi6, p.,
L.23) - to visit (a person only), L.56
ogladaS, i. (obejrze6, p.) to look at, to look over,
L.58

ogloszenie, n. - advertisement,
announcement, L.56
okazja, f. - occasion, opportunity,
bargain, 1.53
okulary, pl. - spectacles, glasses,
L.58
opowiadad, i. (opowiedzied, p.) to tell, to narrate, L.53
opowiedzied, p. (opowiadad, i.)
- to tell, to narrate, L.53
opuszczenie flagi - retreat, L.60
otrzymywad, i. (otrzymad, p.,
L.24) - to receive, to get,
L.56
owies, me - oats, L.59
oienio sig, p. (tenid sig, i.) to get married, L.56

P

parasolka, f. - umbrella, L.59
pewno/Pewnie - probably, L.57
pigkny - beautiful, L.60
pijany - drunk (as adj.), L.53
piosenka, f. - song, L.53
plaszcz, m. - overcoat, topcoat, L.59
pobid gig, p. (bid sig, i.) to fight, L.53
poborowy, m. - draftee, L.57
poborowy - draft (as adj.), L.57
pobar, m. - draft, L.60
pobyt, m. (no pl.) - (the) stay,
sojourn, L.55
pocztowy - mail (as adj.), L.58
podad, p. (podawad, i.) - to give,
to hand, L.54
podpisywad, i. (podpisad, p., L.36)
- to sign, to underwrite, L.56
poinformowad, p. (informowad, i.)
- to tell about, to inform,
L.55
poklescid sig, p. (k/ocid sig, i.)
- to quarrel, to argue, L.53
pole, n. . field, L.59
poludnie, n. - south, L.60
poradzid, p. (radzid, i.) - to
advise, to council, L.59
postawid, p. (etawiad, i., L.32) - to put (a question), to put
(in an upright position),
L.57
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porinienem, powinnam - I (n., f.)
should, I ought, L. 60
powokanie, n. - calling, vocation,
L.57
powdd, m. - cause, motion, reason,
L.53
polnoc, f. - north, midnight, L.60
prgdko - quickly, fast, L.59
pros Lek, in. - powder, drug, L.58

przedni - front (as adj.), L.59
compartment,
przedigica, 1114
division, parting, L.59
przejechad, p. (przejeidiad, is,
L.43) - to pass through, to
pass over (by means of
transportation), to cross
(by means of transport.),
to run down, L.56
przodownik, m. - foreman, L.55
przodownik pracy - shock worker,
stakhanovite, L.55
przybyd, p. (przybywad, i.) - to
arrive, L.55
przybywad, i. (przybyd, p.) - to
arrive, L.55
przychodzid, i. (przyjii, p..L.37)
- to come (on foot), L.56
przyjazd, m. - arrival (by means of
transportation), L.54
przyjgty - inducted, accepted, L.57
przymusowy - forced, compulsory,
L.54
przypominad sobie, i. (przypomnied
sobie, p.) . to recollect, to
remember, to recall, L.56
przyprowadzad, i. (przyprowadzid, p.)
- to bring to, L053
przyprowadzid, p. (przyprowadzad, i.)
- bring to, L.53
przysigga, f. - oath, L.57
przysy/ad, i. (przyslad, p. L.43)
- to send to, L.56
przyszky - future (as adj.), L.56
przywita6, p. (wita6, is) - to greet,
to welcome, L. 55

rada, f. - advice, council, L.54
radziC, i. (poradzid, p.) - to
advise, to council, L.59
(as adj.), L.54
radziecki
robota, f. - work, L.59
robotniczy - worker (as adj.),
laborer (as adj.), L.55
worker, laborer,
robotnik, m.
L.55
rodzid sir, i. (urodzia Sir, p.)
- to be born, L.56
Rosja, f. - Russia, L.54
rosn46, i. (urosn46, p.) . to
grow, L.56
rozklad, m. - disposition,
schedule, decay, L.58
rozkkad jazdy - timetable, L.58
rozwidlenie, n. - fork, bifurcation, L.60
rowniet . also, L.58
rusza6, i. (ruszyd, p.) - to move,
to start, L.59
ruszy6, p. (rusza6, i.) - to move,
to start, L.59
ryba, f. - fish, L.58
rynek, m. . market place, L.60

skrzynka pocztowa - mail box, L.58
spgdzad, i. (spOzid, p.) - to
spend (a holiday, time but
not money), L.54
spgdzad, i.) - to
spOzid, p
spend (a holiday, time but
not money), L.54
splacio, p. (splaca6, i., L.33) to pay off, L.56
spocznij! - at ease, L.53
spotyka6 (sir), i. (spotka6 /sig/,
p., L.35) - to meet (each
other), L.56
sprawdza6, i. (sprawdzi6, p.,
L.36) - to check, to verify;
L.56
stele na czele, i. (stanet6 na ma.
le, p.) - to head, to be at
the head of, L.55
stanet6 na czele, p. (star na czele, i.) - to head, to be at
the head of, L.55
staw, m. . pond, L. E,$
side, L.55
strona, f.
stryj, m. - uncle (father's brother
only),-L.54
strzelid, p. (strzelad, i.) - to
shoot, L.57
sweij - his (own), L.53
detail, L.55
szczegok,

S

sadzi6, i. (zasadzi6, p.) - to
plant, L.59
stitsiadka, f. - neighbor (female),
L.56
sitsiedni - adjacent, next,
neighboring, L.57
schowa6, p. (chowa6, i., L.21) to hide, L.5e
serce, n. - heart, L.54
sia6, i. (zasia6, p.) - to sow,
L.59
si06, p. (siada6, i.) - to sit
down, L.56
siedzenie, n. - seat, L.59
sklada6, i. (21046, p.) - to
deposit, to fold, L.57
siaadad przysiong - to take the
oath, L.57
skrrca6, i. (skrrcid, p., L.40)
- to turn, L.56
skrzynka, C. - small metal or
wooden box, L.58

a
epiewa6, i. (zaOpiewa6, p.) - to
sing, L.53
ewirta Botego Narodzenia - Christmas, L.54
dwirty (6w.-abbrev.) - saint,
saintly, holy, L.60

T
telegram, m. - telegram, L.58
towarzyaz, m. - comrade, L.55
tutaj - here, L.55
tyl, m. - rear, L.59
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U

udziak, m. - part, share, L.55
ukarad, p. (karad, i.) - to
punish, L.53
urodzid sip, p. (rodzid sir, i.)
to be born, L.56
urosnqd, p. (rosnae, i.) - to
grow, L.56
urzeidzae, i. (urzqdzid, p.) to arrange, to organize,
L.53
urzqdzid, p. (urzqdzad, i.) to arrange, to organize,
L.53

warta, f. - guard, watch, L.57
wartownia, f.- guardhouse, L.53
wedlug (wg - abbrev.) - according
to, L.57
wezwanie do wojska - draft call,
L.60
wtdka, f. . fishing rod, L.58
wpgiel, m. - coal, L.60
wiadomo66, f. - news, L.54
Wieliczka, f. - city known for its
salt mines in southwestern
Poland, L.58
wise, f. - country, village,
L.54
wieta, f. - tower, steeple, L.60
witkszy - bigger, L.56
wipzienie, n. - prison, L.54
Vistula (river), L.60
f.
vitae, i.(przywitad,p.) -to greet,
to welcome, L.55
wnuczka, f. - granddaughter, L.56
volno66, f. - freedom, liberty,
L.55
wokad, i. (zisokad, p.) - to call,
L.54
woz, m. . cart, wagon, car, L.59
wpkacad, i. (wpkacid, p., L.33) to pay in, L.57
wprowadzad sit, i. (wprowadzid sip,
p., L.21) - to move in, L.58
east, sunrise, orient,
wschod, 1114
L.60
wspOlny - joint, mutual, L.55
wszyetko jedno mnie jest - its all
the same to me, L.57
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wychodzid, i. (wyjOd, p.) to go out (on foot), to
leave (on foot), L.58
wydawa6, i. (wydad, p., L.33) to spend (money), to issue,
L.58
wyglqdad, i. (no p.) - to look,
to appear, L.59
wygodny - comfortable, L.56
wygra6, p. (wygrywa6, i.)
to win, L.53
(wygrad, p.) wygrywad,
to win, L.53
wyje6, p. (wychodzid, i.) to go out, L.53
wyjecie, n. - exit, L.59
wymie66, p. (wynosid, i.) to take out (by hand), to
carry out (by hand), L.59
wynosid, i. (synieed, p.)
to take out (by hand), to
carry out (by hand), L.59
',pie, p. (pia, i., L.21) to drink, L.56
wysiadanie, n. - getting off,
alighting, L.59
wysivid, p. (wysiadad, i., L.29)
- to get off, to step out,
to alight, L.58
wysykad, i. (wyskad, p., L.38)
. to send off, to send
away, to slip out, L.58
wysiegi, p. (wywozid, i.) to deport, to take away
(by means of transport.),
L.54
wywosid, i. (wywieid, p.) to deport, to take away
(by means of transport.),
L.54
wziste udziak (brad udziak) - to
take part, to participate,
L.55

zaadresowany - addressed, L.58
zaaresstowa6, p. (aresztowad, i.)
- to arrest, L.53
zabierad, i. (sabra6, p.) - to
take (away), L.60
zach6d, m. - west, sunset, L.60

za/adowad, p. (ladowae, i.) - to
load, L.59
zakatwiae, i. (zakatwie, p., L.36)
to settle, to arrange, L.56
zamawia6, 1. (zamawi, p., L.31)
- to make a reservation, to
order, L.58
zameldowa6 sip, p. (meldowa6
i.) - to report in person,
L.53
zanim - before, L.58
zapisywad, i. (zapisad, p., L.17)
- to write down, to make a
note, to prescribe, L. 57
zapominad, i. (zapomnied, p., L.35)
- to forget, L.58
zasadzid, p. (sadzio, i.) - to
plant, L.59
zasia6, p. (sia6, i.) - to sow,
L.59
zauwaiyd, p. (no i.) - to notice,
L.55
zawolad, p. (woiao, i.) - to call,
L.54
zdolny . fit, capable, gifted,
qualified, L.57
zebranie, n. - meeting, gathering,
L.55
zimno - cold (as adv.) - L.54
ziolye, p. (slandae, i.) - to deposit,
to fold, L.57
ay bad, wicked, angry!, vicious,
irong, L.56
zmartwie (sip), p. (martvd6
i.) - to worry (oneself), to
arieve, to upset, to be upset
L.54
(zostalvia, r.;
mostawia6,
- to leave behind, to Lc, rep
L.54
z tylu - in the rear, L. :;9
zwieczek, m. - union$ L.55

2
iaden - no one, none, not any, L.59
tandem, m. - Military Policeman,
M.P., L.53
teni air, i. (oienie sir, p.) to get married, L.56
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LESSON 61

MIS

Grammar Perception Drill
ADVYRBS
Part I
1.

a/

Instructor:

Suggested adverbs:

Students:

Jak on pracuje?

wonderfully

On pracuje
doskonale.

fast
hard
willingly
well
a little (not much)
thoroughly (exactly)
splendidly
quite well

b/ Gdzie on pracuje?

Kiedy on to pracuj e?

o

a

2.

not far from here
far
here
there
near

in the morning
today
always
everyday
in the evening

Require students to complete the sentences with the following adverbs:
On pracuje

continuously

On oitigle

pracuje.

for the time being
today
early
always
late
everyday
presently
in the evening
since a'long time
a long time
a short time
permanently
in the morning
usually
sometimes
very much
now

3.

(Con mnAnt)

-0, -io

o

a/ W Pasco late jest

goreloo.

W Pol3ce w lecie Jost soma°.

Jat jest w Polsee w
To dzioeko jest chctne.
Jnk ono siQ uezy?
To dzieeko jest mike.
Jak ono wyglqda?
bit

-ro

-rze, -ro

To pi6ro jest dobre.
Jak ono piszo?
To zwierzp jest stare.
Jak ono vyglqda?

c/ to

-act, -to

-

Ton prosiak jest tZusty.
Jak on wyslelda?

Ton cztoviok jest otvarty.
Jak on zaysze mord?
To mieszkanie jest make.
Czy dui° °sob to mieszka?

d/ -kie

-ko

Ta lekcja jest kreitka.
Jak ona dkugo trwa?
Ten samoch6d jest szybki.
Jak on jedzie?
Ten pies Jost brzydki.
Jak on wyglekda?

e/ -gie

-

-go

W Kalifornii lato jest augie.
Czy lato
Kalifornii trwa krOtke?
To ubranie jest drogie.
Jak je pan kupik?
f/

also: -ie

-

-io

To jest ostatnia viadamo66.
Kiedy pan jq otrzymart
To jest gkupio dziecko.
Jak ono wyg114,da?

2

saw

4.

Spokojny ozlowiek
pracuje spokojnio.

a/ Jak pracuje spokojny czlowiek?
Jak
Jak
Jak
Jak
Jak

jest w ciemnym pokoju?
sit uczy dobry student?
jest dzisiaj? (told, hot)
gotuje doskonaa kucharka?
sit uczy chttny uczeri?

IV To jest tans samochdd.
Jak go pan kupil?
To jest gaupie dziecko.
Jak ono wyglqda?
One jest doskonahl ku3harkq.
Jak one gotuje?

On jest aody.
Jak on wyglqdal
To dzieoko jest brudne.
Jak ono wygl4da?

Pa II
Require students to drill the verbs in all persons and tenses according
to the pattern below:
Instructor:

Suggested words:

Students=

ja, ty, on, one
my, wy, oni, one
Co pan to robi?

kadowad tower na statek

Co pan tam roba?
Co pan tam btdzie robik?
Co pan tam erobi?

zaladowad tower na statek

Co pan tam zrobil?
sprzqtad pokdj
sprzqtnqd pokoj

wymeldowywad sit z hotelu
wymeldowad sip s hotelu
oglqdad obrazy
obejrzed obrazy
jedd obiad
zje64 obiad

vphicad pieniqdze do banku
vpkacid pieniqdze do banku
3

Laduj, tower na
statek.
Ladowalem tower
na statek.
Btd, ZadowaZ tomar na statek.
Zakadujt tower
na statek.
ZaladowaZem towar na statek.

q

p

JAN

. ...,,,,..

.,...

0

.

.....

. ...

.

...

.-

c.)

--

p

C.2

Cectow

Lcra
øc vfferriteLES

?
,,,...,...,I..... ,...........

fetal

°"

jr

ma
cUi

NI

2,51X1
IA a

4.

Wa

QUICKLY"

4

LESSON 61
Dialog

(In the country)

F.: rani Nowicka, Iona Jana
rodzico Jana i Jdzefa
B.: Babcia
D.: Dziadek Nowickich

Mrs. Nowicki
Granny
Grandfather

B.: No, nareszcie przyjechalidcie.

1e119 you have come at last. I've
been waiting for you for a long
time. No doubt the train was late.

1

Jul bardzo duo czekam na was.
Pewnie pociqg sic sp6inik.

P.: Pociqg przyszen punktualnie,
ale ze stacji jechalitimy bardzo
wolno, bo jest duto blots na drodze. Jak sic mamusia czuj e?

The train arrived on time, but we
rode very slowly, because there
is a lot of mud on the road. How
are you feeling, mother?

B.t Dzickujc, ale niestety nie bardzo dobrze.

Unfortunately not very well, thank
you.

P.: lida6, to ojciec jut zaczetl
roboty w polu.

One can see that you have already
started work in the fields, father.

D.: 0 tak. Wiosna w tym roku jest
wczesna. Jcizef zaraz po iniadaniu zacznie orad pole micdzy
Zqkq a lasem.

Ohaes.

P.: Je6li macis jakqi pracp w sadzie
lub w ogrodzie, to Jan i Tadzio
chctnie pomogq.

If you have some work to do in the
orchard or in the garden Jan and
Tadzio will help willingly.

D.: Jail chcq nam pomoc, to mogq sadzie buraki.

If they want to help us they can
plant beetroots.

P.: Ja mogp doid kkowy i pomagad w
mleczarni, a Zosia mole karmid
byao i drob. Czy uprawiacie
teraz duto warzyw?

I can milk the cows and help in the
dairy, and Zosia can feed the cattle
and the poultry. Do you grow (culti.
vate) a lot of vegetables now?

D.: 0 tak. Migso jest drogie, wicc
jomy przewainie jarzyny.

Oh,yes. Heat is expensive so we
eat mostly vegetables.

P.: Czy sprzedajecie warzywa?

Do you 3911 vegetables?

D.: Tak, sprzedajemy sporo. JOzef
zawozi codzionnie do miasta kil-

Yes, we sell quite a lot. Joseph
takes several crates of vegetables
to town every day.

Spring is early this year.
Right after breakfast Joseph will
start to plough the field between
the meadow and the forest.

ka skrzyri warzyw.

5

P.: Tadziu i Zosiu, koficzeie prqdko
jedzenie, bo robi sip p6ino.
Ojcze, gdzie ojciec trsyma narzodzia?

Tadsio and Zosia, '!inish eating
quickly because it's getting
late. Where do you keep your
tools, father?

D.: Niekt6re narztidzia sostawitem

Some of the tools I left on the
porch and the rest are in the
barn, to the right of the entrance.

na sank% a reszta jest w stodole na prawo od wejicia.

be
Good-bye my children.
going to lie down now because
my back hurts again.

B.: Do widzenia moje dzieci. Ja
torsi; p6jd, poloiy6 sit, bo
mnie sn6w plecy bol'.

LESSON 61
Grammar Analysis
ADVERBS AND FORMATION
OF ADVERBS.

1.

Adverbs describe the time, the manner or the place in which an
action takes place. As adjectives qualify nouns co adverbs astaty
verbs, adjectives, prepositions or other adverbs. Adverbs also
describe the quantity or degree of intensity. Typical English adverbs are:
here, quickly, now, immediately. Adverbs are not declined
or conjugated,
e.g.:

Dobrse

masa Wkadka.

adverb

vefrb

On

jest

bardso

- I know 'Nkadek well.

may.

- He is vory nice.

adverb adjective

On stoi prattle

pod

most em. - He stands almost under the bridge.

adverb preposition
6

em

Znam WIadku bardzo
'p
adverb

- I know Wladek very well.

dohrzc.

A
adverb
1;

Adverbs answer the quostions:

kiedy?
jak?
gdzie?

-

when?
how?
where?

e.g.:
yiedy kupisz t# ksirfikv?
When will you buy this book?

- Jutro kup4 tv

Jak on pracujc?
How does he work?

- On pracuje dobrze.
- He works well.

Gdzie on mieszka?
Where is he living?

- On mieszka daleko stqd.
He lives far (away).

- Tomorrow

ksistikg.

buy this book.

Most Polish adverbs are formed from adjectives by dropping the final
vowel of the nominative singular and attaching the ending -o or sie
The adverb must always differ from the neuter nominative form of tilt
corresponding adjective namely:

a/

If the adjective (nominative singular neuter form) ends in a
consonant
e then the corresponding adverb ends in
o or

in -ie,
e.g.:

Adjective

Adverb

trudny, trudna, trudne
kadny,
ladna, kadne

trudno
/adnie

If the consonant preceding the final vowel is v., t or
the adverb ends in -rze or ro; -cie or to; -le or
e.g.:

re sr

IV

I

/o,

Adverb

Ad oc.

dobry, deora, dobre
spory, spora, spore

dobrze
sporo

otwarty, otwarta, otwarte
prosty, prosta, proste

otwarcie
prosto

wily, mika, mile
maky, male, male

mi12/Milo
m? to

If the adjective (nominative singular neuter form) ends in -kie
or -gie then the adverb ends in -ko or
-go respectively,
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Adverb

Adjective

daleki, daleka, dalekie
drogi, droga, droEll

dal eko

drogo

Adverbs which derive from all other adjectives ending 111 nia; and in
-io,
e.g.:

Adverb

Adjective

tanio
glupio

tarsi, tania, tanie
glupi, g/upia, glupie

0/

In Polish an adverb can qualify the verb tut -

to be,

e.g.:

-

Dzid 221A211926
Do szkoly ad dalsko.
Tu

jest

miZo.

Jestem to krAko.

2.

Today it is hot (hotly).
It is far to school.
It is nice here (nicely).
I am here a short time (shortly).

Below is a list of adverbs formed from adjectives introduced in
previous lessons. From now on adverbs formed from adjectives already
known to students will not be listed in the vocabulary unless the
meaning of the adverb differs from that of the adjective from which
it derives. By the same token adjectives derived from previously
introduced adverbs will not be listed in the vocabulary unless the
meaning of the adjective differs from that of the adverb.
Adjective

Adverb

szcztailioty

epokojny
Zadny
smaczny
wieczny
przyjomny
dziwny
aliczny

szczgeliwie
apokojnie
ladnie
smacznie
wiecznie
przyjemnie
dziwnie
Ilicznie

mpany

wspanie

wygodny

wyraodnie

ciekay

ciekawie
pigknie
r6inie
nowoczegnis
luino
tanio
gkupio

pigkny
rogny
nowoczesny

luny
tans
glupi

-

happily, luckily
quietly, peacefully
prettily, nicely
tastily
eternally, continuously
pleasantly, agreeably
strangely, quaint (adv.)
beautifully, lovely
(adv.)
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- jointly, in common,
together
- comfortably
- curiously, interestingly
- beautifully
- variously
- modern (adv.)
- loosely
- cheaply, inexpensively
- stupidly, foolishly

a

Adjective

Adverb

jenny
ciemny
mlody
wysoki
gruby
szczuply

jasno
ciemno
mkodo
wysoko
grubo
ezczuplo

. brightly, clearly

chudy

chudy

-

brudny
brzydki
bogaty
awiely
tkuety
wolny
okregly
katwy
drogi

hrudno
brzydko
bogato
evieio
taueto
wolno

.
-

okreigZo

latwo
drogo

.

-

dark (adv.), darkly
young (adv.)
high (adv.), highly
thickly, stout (adv.)
slim (adv.), slimly,
scarcely
thin (adv.), skinny (adv.),
thinly, skinnily
dirty (adv.), dirtily
ugly (adv.)
richly
fresh (adv.), freshly
fat (adv.), fatly
slowly
round (adv.)
easily
expensive (adv.),
expensively

From now on every new adjective will be followed in the vocabulary
list by its adverbial form and vice versa.
This rule will not be applied in cases where the meanings of both
words differ, or when one of them is only very seldom used.

LESSON 61
Structural Drill

Part I
Instructor:

Suggested words:

Students:

adi

Kiedy pan napista ten
list?

immediately
before yesterday
today
early
late
yesterday
lately
now
long ago
in the evening
in the morning

al
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Natychmiast napissaam
ten list.

Gdzie pan mieszka?

near
far
opposite
here
there

Mieszkam blieko.

Jak on wyglqda?

well
healthy
quiet
strange
young
thin
ugly
agreeable

On wyglqda dobrse.

Jak ona wyglqda?

beautifully
interesting
pretty
slim
nice
ugly
young

Ona wyglgda pipknie.

Jak on wioskuje?

perfectly
fast
quick
thoroughly
well
quite well
very well
splendidly

On wioskuje doskonale.

b/ Require students to complete the following sentenees:

On

often)
martwi Ede.
always)
continuously)
constantly)

On czcsto martwi sip.

)

really
lately
everyday)
(Sometimes)
(presently)

c/ Require students to form sentences replacing adj ectivos by adverbs,
e.g.:
Instructor:

Students:

To jest doskonale pidro.
Ono piste doskonale.
Ono pis:. doskonale.

Jak ono pisze?

10'

To jest gorqcy dzieii.
To jest dobry
To jest wczesny pocictg.
To jest spokojny czlowiek.
To jest ladna dziewczyna.
To jest smaczny obiad.
To jest tiliczne dziecko.
To jest wygodny fotel.
To jest jasny pok6j.
To jest ciemny pok6j.
To jest mkoda kobieta.
To jest chudy student.
To jest wolny autobue.
To jest dluga lekcja.
To jest kr6tka lekcja.
Dzid jest braydka pogoda.
To jest tarsi samoch6d.
To jest gkupi chkopiec.

d/

Jak jest dzisiaj?
Jak on sie uczy?
Kiedy on odchodzi?
Jak on wyglqda?
Jak ona wyglqda?
Jak ona gotuje?
Jak ono wyglqda?
Jak ei4 na nim eiedzi?
Jak jest w tym pokoju?
Jak jest w tym pokoju?
Jak ona wyglqda?
Jak on wyglqda?
Jak on jedzie?
Czy ta lekcja trwa krdtko?
Czy ta lekcja trwa dkugo?
Jak jest dzisiaj?
Jak pan go kupik?
Jak on m6wi?

Require students to translate the following sentences:
She is sick, but she looks healthy.
Basis is not beautiful but today she looks very pretty.
It is a modern section of the town and all houses look modern.
I live high up on that high mountain over there.
It was dark so we had to drive slowly.
They sat quietly on a comfortable sofa.
It was cold and we drank hot coffee.

LESSON 61

Translation
English - Polish

John Nowicki's parents, Stanislaw and Anna, had a farm near Cracow.
Their older son Joseph lived with them and helped on the farm.

Joueph's

wife, Jadwiga, had been killed during the war when she was helping wounded
soldiers during a battle near Cracow.

Joseph had worked in a mine for

several years, but he returned to Niegoslawice in order to help his parents.
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His father was already seventy years old and lately his mother could not
work much because she was often ill.
The old Nowickis were very happy that their younger son John and his
family would (will) spend several days with them.

John could only stay

five days, but he wanted his wife and children to stay two weeks in Nisi.

goslawice.

On the train, before they arrived in Wieliczka, Mr. Novicki

said to them: "1 want you to do all you can to help father and mother
m<

during your stay in the country".

Zosia said that she had not worked

on a farm before, but her mother told her not to worry.

"I will teach

you everything I know" she said "and I am sure that you will learn very
quickly".

Translation
Polish - English
Pociqg do Wieliczki odchodzik o dziewiqtej czterdzieici pipit ale
Nowiccy byli na stacji jut o 6smej piptna6cie.

Na stacji pani Noricka

ras jeszcze policzyla walizki i zapytaka sip meta i. dzieci, czy czego nie
zapomnieli.

Pan Novicki, ktory mica jut tego dosy6, powiedziak tonie,

to on nigdy nic nie zapomina.

Pani Nowicka tylko czekala na to i spyta-

ka sip meta, gdzie zapakowak proszki na b61 gkowy dla matki.

Pan Nowic-

ki zaraz spytak sip o to samo Tadzia, ale Tadzio tez nic o tym nie wiedziak.

Wtedy Zosia powiedziaka matce, teby sip nie martwika, bo zaraz

zatelefonuje do Andrzeja Kaweckiego, ieby kupil proszki i wyskal jo do
Niegoslawic.

Pociqg ruszyk ze stacji punktualnie o dziewiqtej czterdzied-

ci pipe i panstwo Nowiccy szczpoliwie dojechali do Wieliczki.
w Wieliczce do Niegoslawic prowadziky dwie drogi.

Z dworca

Jedna, kr6tsza, przez

rynek i miasto; druga, dkutsza, prowadzika kolo kopalni soli i skrpcata
potem na zachOd w kierunku ko6cioka i cmentarza.
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J6zef Nowicki powinien

byt jechad krdtszq drogg, bo mica .c" do zaZatwienia na rynku, =Jena
jednak zamiar i pojechal kat) kopalni soli, w ktdrej pracovak jako g6rnik
przez parp lat.

Lubi/ on tp kopalnip i dlatego chcial jg pokazad swym

godciom, chola/ im rovniel pokazad pipkny kodeidi v Wieliczce.

nie interesova sig ani kopalnia, ani koeciokem;
platy.

PytaZa

Zosia

stale myilaZa tylko o

tet o nie stryja pare racy. NLeetety, do Willy trzeba

to jechad kilka kilometr6w.

Stryj powiedzial jej, to bpdzie molaa

pad sip w stawie, ktary jest dosyd duty i jest blisko dam.
stawie nie bardzo podobaZa sip Zosi.

Kgpiel w

Woda jest tam zwykle brudna, a po.

za tym Zosia woli chodzid na plait pad make, gdyi mote spotykad tam
chlopc6w.

Tak dkugo 9 tym mdwila ail, koncu stryj obieca/ Zosi, is pa.

tyczy jej awoj ego roweru i bpdzie mogZa pojecha6 na plaig kiedy tylko bt.

dzie chciala.

Questions
1. 0 ktdrej odchodzil pocigg do lieliczki?
2. Kiedy byli Nowiccy na stacji?

(8.15)

3. Co robila pani Nowicka na stacji?
4. Kogo pytala sip pani Nowicka?

(9.45)

(liczy6 walizki)

(mai)

5. 0 co pani Nowicka pyteaa sig meta i dzieci?

6. Co Novicki powiedziaZ Ionia?

(that he never forgets anything)

7. 0 co pani Nowicka spytala sip meta?

8. Dla"kogo by/y to proszki?

(where did he pack drugs)

(matka)

9. Kogo spytal sip o to samo pan Novicki?

10. Czy Tadzio vied:1a/ gdzie sg proszki?
11. Czy Tadzio toe viodzial o proszkach?

12. Co Zosia powiedziala mates?

(whether they didn't
forget anything)

(Tadzio)
(no)

(nothing)

(she shouldn't worry)
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13. Dlaczego matka nie powinna byte sig martwie?
14. Do kogo Zosia zatelefonuje?

(Kawecki)

15. Po co Zosia zatelefonuje do Andrzeja?

(to ask him to buy drugs)

(Niegoslawice)

16. Dokqd Kawecki miak wysla6 proszki?

17. 0 ktorej poci4g ruszil?

(because Zosia will
call Kawecki)

(9.45)

18. Ile drag prowadziko z dworca w Wieliczce do Niegoslawic?
(shorter)

19. Ktdra droga prowadzita przez rynek i miasto?
20. Ktdra droga provadzika koto kopalni soli?
21. Gdzie skrecala dkuisza droga?

(2)

(longer)

(West)

(kotici6Z i cmentarz)

22. W jakim kierunku skrecaZa droga?

23. Ktdrq drogq powinien byZ jechad J6zef Novicki?

(kreotsza droga)

24. Dlaczego powinien Novickl jechad kr6tszq drogq? (in order to settle
something in the Market Place)

25. Co jednak sroba pan Novicki?

(zmienio zamiar)

26. Kola czego pojechal Nowicki? (kopalnia soli)
27. Kim byt Novicki przez pare tat?

28. Gdzie pracovat Novicki?

(gdrnik)

(kopalnia soli)

29. Gdzie chcia pokazad Novicki kodciol?
30. Komu chciaZ pokazad koocida Novicki?

(go6cie)

(kopalnia, kodc162)

31. Czym nie interesovaZa sic) Zosia?

32.0 czym myilala Zositt?

(Wieliczka)

(plaza)

33. 0 co pytaZa Zosia stryja?

(plata)

34. Dokqd trzeba byZo jechad kilka kilometrdw?

35. Gdzie Zosia bedzie moght koad Ede
36. Gdzie byl star?

(Wisla)

(stem)

(near the house)

37. Jaka byla woda w stawie?
38. Dokqd volt chodzi6 Zosia?

(dirty)
(plata)
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(ehlopcy)

39. Kogo tam mote spotyka6 Zosia?
40. Czego potyczy stryj Zosi?

(rower)

LESSON 61

Oral - Aural Erin
Part I
(Mr. and Mrs. Novicki with children,
family, parents)

1. Eto nareszcie przyjechak?

(panstwo Nowiccy, children, grand father)
(punctually)

2. Na kogo duo czekaka babcia?
3. Kiedy przyszedk pociag?

4. Jak jechali paristwo Nowiccy ze stacji kolejowej?

(very slowly,
fast)

(bkoto)

5. Czego jest dug° na drodze?

6. Jak czuje sig mamusia pani Nowickiej?

(not too well, well, badly)

7. Kto zaczqk roboty w polo?

(grandfather, Mr. Nowicki's father,
brother)
8. Gdzie zaczqk pracowad ojciec papa Nowickiego? (pole, las, ogr6d)

9. Jaka byka wiosna w tym roku?
10. Co byko wczesne w tym roku?

(early, nice)

(spring, summer, winter, fall)

11. Co zacznie J6zef po 6niadaniu?

12. Kiedy azef zacznie orad?

(after breakfast, after dinner, in the
morning)

13. Gdzie J6zef zacznie orad?

(hika i las, between river and garden)

at

00

(to plow, to mow, to write)

14. Co JOzef zeqznie robid migdzy lEtkrt a lasem?

(to plow, to sow)

15. Gdzie Jan i Tadzio bgdet. chgtnie pracowali?
or

I

.

16. Komu chce pom6c w pracy Jan?

(sad i ogrod, las,
pole)
(ojciec, babka)

17. Komu chce pom6c w pracy Tadzio?
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(dziadek, matka, siostra)

16. Co mosq robid pan Novicki i Tadzio?
19. Jak moio pomaga6 pani Nowicka?

(milk cows, help in the dairy)

20. Gdzie mote pots ;gat pani Nowicka?

21. Co mole karmid Zosia?

(to plant beetroots)

(mleczarnia, field, orchard)

(cattle, pigs, horses)

22. Co jeszcze mole karmid Zosia?

(fowl, pies, kot)

23. Czego duio uprawia ojciec pana Nowickiego?

(warzywa, kartofle,
kwiaty)
(vegetables,bread, potatoes)

24. Co przewainie dziadek i babcia jedzq?

25. Czego nie jedzq rodzice pane Nowickiego?

(mipso, magic))

26. Dlaczego dziadek i babcia nie jedzq mi@sa?

(bo jest drogie)

27. Czego sprzedajq sporo rodzice pane. Nowickiego?

(warzywa, jajkap Jury)

28. Dokqd zawozi codziennie Jdzef warzywa?

(na.asto, restauracja)

29. VI czym Jdzef zawozi do miasta warzywa?

(skrzynia, worki)

30. Dlaczego Tadzio i Zosia majq koAczyd jefid?

(because it will be late)

31. Gdzie ojciec pana Nowickiego zostawil niektdre narzodzia?
32. Gdzie jest reszta narz9dzi?

(ganek)

(stodoka, dom)

33. Na prawo od czego trzyma narzcidzia ojciec pana Nowickiego?

34. Dlaczego babcia pojdzie poZoiy6 sir?
35. Kogo bolq plecy?

dom)
(because her back hurts her

(babcia, dziadek, brat)

Part II
1. Kiedy jest dui', biota w Poises?

(jesieA, wiosna)

2. Jakie zwierzpta domowe nazywamy bydZem?
3. Co to jest drdb?

(krowy, cielaki)

(kura, kaczka, 1394, indyk)

4. Gdzie ludzie czosto siedzq w niedziel2 po poludniu?
5. Jakie jarzyny pan lubi?

6. Co trzeba karmid na wsi?

(kartofle)

(zwier4ta domowe, drob)

7. Co ludzie robin w mleczarni?

(ser, mask())

8. Do czego pan ulywa narzcdzi?

(praca)
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(wejliciet

(ganek)

9. 0 ktorej godzinio punktualnie zaczynajq sip lekcje w szkole?
(6sma rano)
10. Co rognie w ogrodzie? (warzywa)
11. Co rognie w sadzie?
12. Z czego sq skrzynie ?.

(drzewa)
(drzewo)

13. Gdzie pan kupuje bilet do teatru?
14. Kto uprawia warzywa na wsi?

(at the entrance)

(gospodarz)

15. Jakie budynki znajdujq sip na gospodarstwie?

(stodaa, dom, mleczar6
nia)

16. Kiedy gospodarze w Polsce zaczynajq orad?

(vegetables, bread, butter,
milk, fruits)

17. Co pan kupuje w sklepie spoiywczym?
18. Co pan je na obiad?

(wiosna, jesieli)

(jarzyny, mipso)

19. Co czasami boli po cipikiej pracy?

(plecy)

LESSON 61

Homework
Part I

Translate into Polish:

1. I have never worked on a farm before.
2. I know you don't trust au. one here.

3. You never told me anything about it.
4. Somebody told something to somebody.
5. Somewhere somehow someone will kiss somebody.
6. We were in a hurry so we had to go quickly.
7. There was no light in the room, but I knew that somebody was there.

8. Whenever I hear that song I think of you.
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Part II

Put words in pareaheses in the correct Polish form. Dc this exercise
in writing if tape recorders are not available to students. Record it
on tape if tape recorders are available.
1. Listonosz przyni6s1 (some kind) paczkp dla pane.
2. Muszp wrocid do domu, bo zapomnialem wzit16 (something),
3. To byl bardzo zdolny, ale zty czlowiek.

Opowiem ci o nim (sometime).

4. Vidzialem jak Tadzio 'nen nad rzekp z (some) chkopcami.
5. (Some) ludzie myelq tiylko o pieniqdzach.

6. On mieszka (somewhere) niedaleko od tego koicio2a.
7. Z (some) kobietami nie moina rozmawisd o powainych rzeczach.
8. Nie widzia/em (any) toknierza na zebraniu.
9. Czy (somebody) wig), gdzie jest teraz Madek?
10. (Some) dnia, w przyszlym tygodniu pokalp ci moje zdjpcia.

LESSON 61
Vocabulary

- mud
- swamps, marches

bloto, n.
biota, nom. pl.

- beetroot

burak, m.
buraka, gen. se

- cattle

tlyao, n.

- to milk

dad, i. (wydoid, p.
dojp
doi

wydoj
wydoi)
- fowl, poultry

drob, m.
drobiu, gen. s.

- front porch

ganek, m.
ganku, gen. s.

- vegetable

jarzyna, f.
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karmi6,
karmic
karmi

(nakarmi6, p.
nakarmic
nakarmi)

- to feed

/rka, f.

- meadow

f.

mleczarnia $

- _airy

nareszcie

- at last, finally

narzcdzie, n.
narzcdzi , gen. pl.

- tool

ora6,
orzp
orze

- to plough

(zora6, p.
zorzc
zorze)

plecy (pl. only)

- back (hinder part of the body
extending from the neck to the
end of the backbone)

plecers

prosty, prosta, proste
prosto

- straight
- straight (as adv.)

punktualnie
punktualny, punktualna,

- punctually, sharp
- punctual

punktualn e

sad, m.
sadu, gen. s.

- orchard

skrzynia, f.

- crate, chest

sporo

- quite a lot
- quite a

spory, spora, bore
stodola, f.

- barn

uprawiad, i. (uprawid, p.
uprawiam
uprawip
uprawia
uprawi)

- to grow (something) to c "ltivate,
to till

warzywo, n.

- vegetable

wczesny, wczesna, wczesne

- early
- early (as adv.)

wczanie
wejgcle, n.

- entrance

wida6 (infinitive only)

- one can see, (it) can be seen
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zawosi6,
zawot,
zawozi

i.

(zawiei6, p.
zaviosc
zawiezie)

- to take to (by weans of
transportation)

snow
zrobi ei

- again
pOino

- it will be getting late
*
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LESSON 62
Grammar Perceptio4 Drill

COMPARISON OF ADVERBS
Part I
"iti2........1.--1"ZS4.......L....11--)(3......ate*:"r)

Adverb 400

Isoanmatuelintalklial)
.% alp.actestiSiniel (latest)
11220ALLJUMWEALIEZJWWJAAna
Positive

degree

(as late as

ni

sesible

Comparative le ree

-ie.

adverbs
ending in:

-io
-no
.bo
-wo

ends ins

e.g.:

nadek Zadnie mdwi po polsku.
Stefan Zadnistm6wi po polsku.

nadek.speake Polish beautifully.
- Stefan speaks Polish more beautifully:

1121.4 comparative
Na j* kadniej

superlative

najZadnier

e.g.:

Zosia najladniej mOvi po polsku.- Zosia speaks Polish most beautifully.
Instructor:

Jak wyglqda Zosia?

Suggested adverbs:

Zadnie

A jak wyglelda Basia?
A jak wygleida Marysia 's

spokojnie
glicznie
pigknie
naturalnie
glupio
brudno

grubo
zdrovo
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Students:

Zosia wyglqda
Zadnie.
Basia wyglqda
kadniej.
Marysia wyglqda
najkadniej.

A

Part II

-

The use of the comparative and superlative degree.
od 4 gen.

Comparative 4

or

{ nii , nom.

(usually)

e.g.:

od Basi (gen.)

Zosia epiewa kadniej

nil Basia

Superlative 4

- Zosia sings more beautifully
than Basia.

rstal l_zevcich

(of all)

e.g.;

Marysia epiewa najkadniej ze
wszystkich (dziewczyn).

Instructor:

Jak Zosia dpiewa?

- Marysia sings most beautifully
of all (girls).

Suggested adverbs:

Students:

ladnie

Zosia 6piewa
ladnie.
Basia 6piewa
kadniej nit

A j%k Basia dpiewa?

Zosia.

Basia 6piewa
kadniej od
Zosi.

A jak Marysia dpiewa?

Marysia 6piewa
najkadniej ze
wszystkich
(dziewczyn).
spokojnie
pipknie

Part III

1

Positive

Comparative

-do

-dziej

Iratruotor:

Students:

Michak wyglqda mkodo.
Jak wyglqda Stefan?
Jak wyglqda Zygmunt?

Stefan wyglqda mlodsiej nit Michak.
Zygmunt wyglqda najmlodziej se
wszystkich.

1d G

-to

-ciej

Michak °twin sip bogato.
Jak otenik sip Stefan?
Jak otenik sip 7ygmont?
-rgej

-ro

Michakowi jest prsykxo9 to to.zrobik.
Jak jest Stefanowi?
Jak jest Zygmuntowi?
-lej

- ko

Dziecko Michaka wyglqda milo.
Jak wyglqda dziecko Stefano?
Jak wyglqda dsiocko Zygmunta?
- dko

- dzej

- WO
Michal jeidzi samochodem prpdke.
Jak jegdzi Stefan?
Jak jeidzi Zygmunt?
±ona Michalek wyglqda dzid brzydko.
Jak wyglqda dzid Iona Stefan*?
Jak wyglqda dzid Iona Zygmunta?

(.400j

- tko

Michea spat dzid krotko.
Jak dlugo spat dzid Stefan?
Jak (Mao spat dzid Zygmunt?

-olo

-elej

Michak bawik sip wesoko
Jak bawik sip Stefan?
Jak bawik sip Zygmunt?

- sko

tej

- go

- to

- tko

Michak mieszka blieko Warszeiwy.
Jak daleko mieszka Stefan?
Jak daleko'mieszka Zygmunt?
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Mara/ kupit samodhod drop.
Jak kupil samochOd Stefan?
Jak kupik samochOd Zygmunt?
TS kwiaty wyglEtdajg iwielo.
Jak wyglEtdajg tamte kwiaty?
A jak wygl4dajet tamte kwiaty?

Michal pracuje cipiko.
Jak Stefan pracuje?
Jak Zygmunt pracuje?

-sub

-eniej

W tym pokoju jest jasno.
Jak jest w tantym pokoju?
Jak jest w kuchni?

-iciej

.113t0

Iidichal siedzi prosto.
Jak siedzi Stefan?
Jak siedzi Zygmunt?

-bko
Nichak nauczyl sip tej lekcji szybko.
Jak szybko nauczyk sip tej lekcji Stefan?
Jak szybko nauczyk sip tej lekoji Zygmunt?

abei

-eko
Nichak mieszka daleko od szkoky.
Jak daleko mieszka Stefan?
Jak daleko mieszka Zygmunt?

Part IV

Some, irre ular.forms of comparative de rees of adverbs®

Positive

Comparative,

dobrze

lepiej
gorzej
wiQcej
mniej
liej
wyiej
szerzej

ile

duio (wiele)
mako
lekko (lightly, easily)
wysoko
szeroko (broadly, broad)
Instructor:

Jak sip uczy Henryk?

Suggested adverbs;

dobrze

A jak sip uczy Kazimierz?
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Students:

Henryk uczy sip
dobrze.
Kazimierz uczy sip
lepiej.

Mieczys/aw uczy si9
najlepiej.

A jak sic uczy Mieczyslaw?
ile

duo
wiele
mato
lekko
Czy ten samolot leci wysoko?
A jak leci tamten samolot?
Jak loci ten trzeci samolot?
Czy ta rzeka p/ynie szeroko?
A jak pkynie tamta rzeka?
Jak plynie ta trzecia rzeka?
4.

Su gested adverbs:

Instructor:

Jak pracuje Zbigniew?
A jak pracuje Andrzej?

Students:

Zbigniew pracuje lekk3.
Andrzej pracuje ltej
od Zbigniewa.
Andrzej pracuje liej
nit Zbigniew.
J6zef pracuje najltej
ze wszystkich (z nich

lekko

A jak pracuje J6zef?

wszystkich
dobrze
ile

mako

V

dui()

chttnie
dokkadnie
dlugo
kr6tko
szybko
pr9dko
wolno
ciptko

Part V

Absolute

=

jak

4

superlative.

e.g.:

Wr6cy do domu jak najwczeiniej.
Instructor:

Jak Stefan b9dzie
pracowal?

- I'll return home as early as possible.

Suggested adverbs:

dobrze

Students:

Stefan b9dzie pracoyak
jak najlepiej.

chttnie
doktadnie
pr9dko
szybko

25

Some adverbs form com arative and superlative degrees also as follows;
Positive

Comparative

Superlative

gor4co

bardziej gorepo
(more hot)
gortmej

najbardclej gorqco
(most hot)
najgorpoej

(hot)

or: gorepo

Suggested

Instructor;

Jak jest dais?
Jak bylo wczoraj?

Students:

gorqco

Dzid jest gor4co.
Wczoraj bylo bardsiej
gor4co.

Jutro bride najbar-

Jak bedzie jutro?

dziej gorepoe
zimno

przyjemnie

Part VI

Cores

comparative form a

more and more (s adverb)

e.g.:

- He reads better and better.

On pisze cora: lepiej.

Instructor;
Jak on iygletda?

Suggested adverbs:

ile

Students:
On wyglelda cores
gorsej.

dobrze
staro
niZodo
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LESSON 62
Dialog (In the garden and in the fields)
Z.: Zosia
D.: Dziadok

Z.: Dziadku, czy moiesz pojsc ze
ning dolesu?

Grandfather, can yoi go to
forest with me?

D.: 0, do lase jest stqd bardzo
daleko.

Oh, it's very flirfrolltere
the forest.

.'

-

,.

Z.: Przeciei las jest tam za oborq.

Why? The forest is over there
beyond the cow shed:

D.; 0j, Lob-Jug widad, ie urodzikai
sip w miedcie. To nie jest las;
to jest sad i ograd warzywny.

Oh, Zosia, one can see you were
born in the city. That's not a
forest; that's the orchard and
the vegetable garden.

Z.: Tak? A ja myilalam, ie w ogro.
dach rosnq tylko kwiaty.

Is it? And I thought that only
flowers grow in gardens.

D.:

.-

sadzie za oborq i stajniq sq
drzewa ovocowe, na ktOrych w lecie bpdq owoce.

Z.: A czy na tych drzewach rodnie
tei kapusta?

In the orchard behind the cow shed
and the stables there are fruit
trees on which there will be fruit'
in summer.

Does cabbage grow on thou:trees,
too?

D.: Ni., drogie dziecko, kapusta
rodnie.na ziemi. Chodi, to ci
pokaip kapustp, kalafiory i man.
chew.

No,
the
the
,the

dear child, cabbage grows on
ground. Come,
show you
cabbage, the cauliflowers and
carrots.

4.1

Z.: Dziadku, dlaczego tam stoi tak
duio maZych domkdw?

Grandfather, why are there so many
little houses standing over there?'

D.: To jest pasieka. Te domki to
sq ule, w ktorych iyjq pszczoky.
One nam dajq midd.

Thatls'the apiary. Those houses
are beehives, in which bees live.
They Five us honey.

Z.: Ja bardzo lubip chleb a miodem,
ale bojp Sip pszcz6k.

I like 'bread with homy very much,
but I'm afraid of bees.

D.: To nie pOjdziemy do pasieki.
Chodimy lepiej zobaezyd, jak
stryj Jozef maci pszenicp.

In that case we won't go to the
apiary. Let's go and see how uncle
Joseph is threshing wheat.

Aff

a
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Z.: Niedy dojrzewa tyto i time sbota?

When does the rye and other grain
ripen?

D.: tyto dojrzewa w lipcu. Najpierw
je kosimy, a potem wiEttemy w snopki.

Rye ripens in July. First we out
it (mow it) and then we tie it in
sheaves.

Z.: A co dziadek bpdsie jeszcze dzi.
siaj rob/2?

And what else are you going to do

D.: Hussy przycsepi6 plug do trakto.
ra, bo bpdp oral twat* pole, na
ktdrym jut Jest naw6s.

I must attach the plow to the
tractor because I will plow that
field over there, on which there
is already manure.

today, grandfather?

30

LESSON 62
Grammar Analysis

COMPARISON OF ADVERBS
Adverbs appear in one of three degrees of comparison, namely the
positive, comparative and superlative degree. The comparative degree
of an adverb is used to compare a quality of two actions or states.

1 The comparative degree is formed by dropping the final vowel
or vowels) of the positive form and attaching the ending ..1.1j
(there are many exceptions to this general rule),

*4.

Comparative

Positive

dokkadnie f

dokladniej
trudniej

iej

trudno

Adverbs ending.....btt

if

1

-ro

-to

-sno

.sto

.do

.dso

1

-Yo
I

I

I

mob

take the following ending in the comparative and superlative degrees
rt

ro

.1,siej

I

-rsej

-ciej

-finiej

cspsto
cspdciej

bards°
bardsiej

I

I

I

-ii

I

-lej

mil°
prsykro
bogato
bogaciej prsykrsej milej

jasno
jainisj

-elej

wesoZo
weselej

aloft,

mlodsiej

in:
Adverbs e.......i.....ndin

-go

.sko

-tic°

take

following

/

\

la

-to

ciptko
ciptej

drogo

-eko

-t

-dko

I

ding in the complrative and superlative degrees

\i,\
-tea

blisko
bliiej

-bko

1

-bciej

&let°

szybko

drotej &IWO ssyboiej
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1

ej
daleko
dalsj

-olj

-dsej

krotko
krOoej

prpdko
prldsii

The comparative of adverbs derived from adjectives with irregular
comparative forms is also irregular,

Cow five

Positive
dobrze
zle
duio (wiele)
maZo
lekko (lightly, easily)
wysoko
szeroko (broadly, broad as
adv.)
2.

lepiej
gorsej
wipcej
mniej
ltej
wyiej
szersej

The superlative form of adverbs is formed by attaching the

prefix ma to the comparative form.
Positive

Comparative

Superlative,

simnel

simniej
csviciej

mejsimniej

auiej

lejdkuiej

card°
augo

majcspliciej

If two actions or states are compared and they require an
adverb in the pdsitive degree, then la is used as a conjunction,
e.g.:

Janek uczy sip tak samo

dobrzelaWkadek.

- Johny is learning as well as
12adek.

Janek uosy sip tak dobrse

lanadek.
If two actions or states are compared and they require an adverb
in the comparative degree, then the preposition od requiring
the genitive case, or the conjunction n_ ii with construction
similar to that in English, are used,
s.g.t
Stefan ,ohetnie), rosmawia

po polsku od Adams.
Stefan oh ptnis, rosmawia
po polsku nii Adam.

- Stefan more willingly speaks
Polish than Adam.

The expression "of all" after the superlative degree is
rendered in Polish by se wssystkich (s gen.),

Ten student rosmawia po
polsku naichetniei se,
wesyetkioh (student6w).

- This student speaks polish most
willingly of all the students.
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Gonerally speaking, only those adverbs which have an adjectival
counterpftrt have comparative and superlative forms,
3.

A d v

Adjective

wezesny
wczesna
wczesne

e

r

b

Positive

Comarative

Supezlative

wczeonie

wczetSniej

najwczeiniej

Nany adverbs have only the positive degree,
e.g.:

Wczoraj, jutro, takie, tutej, chyba, prawie, etc.

The superlative form preceded by jla is used in Polish to denote,
a very high degree of comparison (absolute superlative),
4.

e.g.:

Mem zamiar wyjechad do larszawy
ak najpoiniej.

5.

- I intend to leave for Warsaw
2alsktatettsitka (as late
as can be).

Some adverbs form their comparative and superlative degrees by

adding the adverb ITATIV and naltintia to the positive form
respectively,
e.g.:
WI

W

Dzisiaj jest bardziej
nil wczoraj.
but also:

or

- Today it is warmer (hotter)
than yesterday.

Dzisiaj jest lama nil
wczoraj.

better and better (everyday better), more and
more and alike are rendered in Polish by coraz with the appropriate
adverb or adjective in the comparative form,
6.

Expressions as:

e.g.:
On czyta po poisku coraz lepiej. - He reads Polish better and
better (everyday better).
To dziecko jest coraz bardziej
- This child is (getting)
chore.
more and more sick.
Jego listy sq coraz krdtsze.
His letters are (getting)
shorter and shorter.
-n

The verb "to live" is rendered in Polish by "mieszka6" when
referring to people living in dwellings,
7.

e.g.:

Ja mieszkam w tym dome.

- I live in this house.

The verb to live is rendered in Polish by "zy6"
to animals and people living without any dwellings,

when

referring

e.g.:

- Fish live in rivers.
Formerly people lived in forbids.

Ryby iyjet w rzekach.
Dawniej ludzie tyli w lasach.

T

Note however that "iy6" is also used in expressions denoting
general statements,
e.g.:

- Poles are living in Poland.
- Healthy people live long.

Polacy tyjet w Polecee
Zdrowi ludzie dlugo ty34.
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LESSON 62
Structural Drill

Part I
Instructor:
Jak wyglolda dsii Zosia?

Suggested words:
kadnie

Students:
Zosia wyglelda dsii
Zadnie.

Basis wygl4ds dale
Zadniej nit Zosia.
Marysia wygl4da
najkadniej s nio2a

Jak wyglelda dsii Basis?
A Jak mygletda dsii

Marysia?
ataro
dobrse

(wesystkich)

doskonale
mite
dliosnie
pipknie
Jak bawi sip irtadek?

dobrse

Jak bawl sip Bolek?

Wkadek bawl sip
dobrse..
Bolek bawi sip
lepiej nit Iftadek.

Janek bawl sip
najlepiej s :doh
(wesystkidh)

A jak bawl sip Janek?

wesolo
latwo
mil°

Jak cosy sip Janek?

Janek ucsy sip
duio.
Bolek ucsy sip

duio

Jak uosy sip Bolek?

glycoj nil amko
A jak pan sip ucsy?

Is map sip naj.
glycej s nick
(wssystkich).
dobrse
latwo
trudno
mato
ile

Jak ucsy sip Zoeia?

Zosia ucsy sie
tak dobrse jak
Basis.
Zosia bawl eip
tak dobrse jak
Janek.

Jak bawl sift Zosia?

Jak dpi ewes Zosia?

Jak pracuje Zoeia?
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Jak piszo po polsku Zosia?
Jak gotujo Zosia?
Jak plyva Zosia?
Jak kosi VI ack:a

Jak orze Radek?
Instructor:

Suggested words:

Jak kosi Radek?

dobrze

Students:

Radek kosi lepiej
nit Janek.

Radek kosi lepiej
od JankFi.

Jak orze Radek?

ile
duio
daleko

Ile keigtek ma Stanislaw?
Gdzie aowi ryby Michal?
Kiedy Uichaa Zowi ryby?
Jak gotujo MichaZ?

wczednie
smacznie

Jak uczy sic ten student?

najlepiej ze
wszystkich

Ten student uczy
sic najlepiej ze
wszystkich
(studentow.)

Jak strzela ten toZnierz?
Jak wietie snopki to kobieta?
Jak orze ten czkowiek?
Jak karmi konie Bolek?
Jak uprawia awaits ten
gospodarz?
Jak pZywa ten chZopiec?

Require students to translate orally the following sentences:
I want to buy a oar as cheaply as possible.
He wants to visit (his) father as soon as possible.
She wants to look as pretty as possible.
He wanted to leave the town as soon as possible.
He wanted to read as many books as possible.

Instructor:

Suggested words:

Students:

Jak czuje sip pan
w tej ezkole?

dobrze

Coraz lepiej
czujc sic w
tej ezkole.

Jak ona- wygleida?

ladnie
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Jak
Jak
Jak
Jak

Janek uczy sip?
panovie uczq sip?
oni piszq po polsku?
cspsto bawiq sip dzieci?

duio
dobrse
prpdko

Part II

Require students to put the following sentences into past, present and
future (imperfective aspect) and past and future tenses (perfective
aspect). Use all persons in singular and plural.
Instructor;

Studenten

Jedd dobry obiad.
Ziedd dobry obiad.

Jedkom dobry *bled.

JNn dobry 'Wed.
Bpd, Jadt dobry obiad.

;Adam dobry obiad.
Stem dobry obiad.
Idd na pocstp.
Pdjdd na pooste.
Telefonovad do metki.
Zatelofonovad do matki.
Brad dsisoi na plat,.
irstqd detect na
jechad na urlop.
Pojechad na urlop.
Osysloid samoohdd.

IYosydoid samoohdd
Irstawad wosedniss
irstad woseanis.

Spdiniad sip do sskoty.
Bpdinid sip do skoly.
Csssad 'stogy.

Uosesad wkosy,

Xtadd pieniqdse dc portfelu.
Whiyi pteniqdgo do porttelu.
Pamagad rodzicam.
Pomdo rodsicom.
Preygleldad sip kolnieream
Prayirsed sip iolaisrsom.

37

Zulyka6 drzwi.
ZamknE.16 drzwi.

Przepraszad pana.
Przeprosi6 pana.
Przeietdia6 przez\most.
Przejechad przez most.

LESSON 62
Translation
Polish
English
Mary and Tadzio were in the garden.
vegetables.

They were planting

Tadzio preferred to sit by the pond and fish, but he had

promised his father to help on the farm.

"Mother", he said, "did you

notice something when the mailman came this morning?"
answered his mother, "I did not notice anything".
you", said Tadzio.

"No, Tadzio"

"Then I will tell

"The mailman wanted to talk to Zosia, he even

told her that she is very pretty, but Zosia quickly took a letter and

went into the garden.

I never saw anything like this before.

I don't

recognize, my own sister".

Mary's head was hurting her and also her whole back, because work in
the country was harder than her work in the city.
always ready to talk with her children.

is not interest.* zn any man now.

However, she was

So she said to Tidzios "Zosia

She thinks only about doctor Kawecki.

She doesn't even write to anybody now, only to him".
her?"

asked Tadzio.

"Will he marry

"You know your sister, Tadzio, she never tells

anybody anything, but I think that Andrew Kawecki loves her very much"
answered Mrs. Novicki*

"Andrew is nice", said Tadzio, "but whoever

marries (will marry) Zosia must be also very, very patient".
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Translation
Polish
English
Zosia prawie nie zna/a wsi.

Jej dziadek miak gospodarstwo, to

prawda, ale co roku Zosia wyjeldiala na obozy szkolne i nie miaka okuzji
przyjrzed sip iyciu i pracy na wsi.
Na gospodarstwie wszystko byko bardzo dziwne.
Jut nastgpnego dnia Zosia napisala list do Andrzeja.

pisaka

"Wieset.

"nigdy nie myglalam, le na wsi jest tak dulo roboty i ze luu

dzie pracujq to tak cigiko.

Dziadek wstaje wczednie rano i karmi ko.

nie, krowy i inns zwierzgta domowe.

Babcia wstaje razem z nim, ieby

dad ziarno kurom, kaczkom i ggsiom.

Potem dziadek i stryj Josef idtt

w pole i pracujet tam do pokudnia.

Po polddniu znowu praca trwa do

wieczora".

Weise Zosi i Tadeusz trochg pomagali eadzi6 buraki i kalafiory
i karmi6 bydko.

Nawet Zosia chciaka nauczyd sip doid krowy, ale kro-

wa, ktdret Zosia doila, nie chciaZa jednak stag spokojnie.

Na wsi nie byko ani king, ani kawiarni, to tel Zosia chciaZa jak
najprpdzej wracad do miasta.
Tadeusz jednak bawil sip dobrze na wakacjach.
jit nowq wgdket i chodzil do lasu.

On Zowil ryby two.

On pytak stryja i dziadka o wszystko

i dlatego dowiedziel si, duio o pracy na wsi.

Questions
,h1414.01

1. Czego nie znala Zosia?

(wise)

2. Kto mial gospodarstwo?

(Zosia's grandfather)

3. Dokqd wyjei:diala Zosia?

(school camp)

4. Czemu nie mogla przyjrze6 sig Zosia?

5. Do kogo Zosia napisala list?

(lycie na wsi)

(Andrzej)
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6. C.zozo

na voi duLo?

(robot;)

7. Kiudy rstaje dziadek Zosi?

(early)

S. Kto karmi konie i krowy?

(grandfather)

9. Kcmu daje babcia ziarno?

(kury, kaczki i gvsi)
LJ

10. Jak augo dziadek i stryj pracujqVi polu?

(po/udnie)

11. Kto pomaga/ sadzi6 buraki i kalafiory i karmid bydlo? (Zosials
father and Thaddeus)
12. Czego chciala nauczyd sig Zosia? (to milk the cows)
13. Czogo nie byZo na wsi?

(kino, teatr)

'14. Dokqd chciala wracad Zosia?

(miasto)

15. Gdzie Tadeusz bawil sig dobrze?
16. Czym lowi2 ryby Tadeusz?

(wakacje)

(nova wgdka)

17. 0 czym dowiedzial sig Tadeusz?

(praca na 1111)

LESSON 62
Oral

Aural Drill

Part I
1. Dokqd chciala p6jvid wnuczka z dziadkiem?
2. Z kim chciala pojeld Zosia' do lasu?

3. Gdzie byk las?

(las, ogr6d, sad)

(dziadek, brat, ojciec)

(very far, near)

4. Za czym widziala Zosia las?
5. Gdzie urodzika sig Zosia?
6. Co bylo za oborq?

(obora, dom)

(miasto, wiei)

(orchard and garden)

7. Za czym byl sad i ogrod?

(obora, dom, stajnia)

8. Co myaa/a Zosia, le rognie w ogrodach?
9. Za czym byl sad?

(only flowers, trees,
vegetables)
(stajnic i obora, dom i mleczarnia)

10. Ma czym rosnq owoce?

(drzewa owocowe, krzaki)
a-
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...v....4...

_

11.

(ziomia)

czym ro6nie kapusta?

(ogrod, sad)

12. Gdzie rotinie kapustu?

13. Jakie warzywa chce pokaza6 dziadek vmuczce?

14. Jakich domkow widziala Zosia duio?

(male domki, drewniane domki)

(pszczoly, psy)

15. Dla kogo byly to domki?

(ule, las)

16. T1 czym tyjet pszczoly?

17. Co dajq pszczoly?

(kapusta, kalafior,
marchew)

(honey)

18. Z czym Zosia lubi chleb?

(mind, mask())

(pszczoly, pay, konie)

19. Czego bala sig Zosia?

20. Dokqd nie pdjdzie dziadek z Zosiq?

(pasieka, obora, stajnia)

21. Kogo p6jdq zobaczyd dziadek z wnuczk4?

(stryj JOsef, babciat
mamusia)
(mlocid, kosid, orad)

22. Co robil stryj Jdzef?

(pszenica, owies, tyto)

23. Co mldcil stryj J6zef?
24. Co dojrzewa w lipcu?

(tyto)

25. Co robimy najpierw z tytem jak ono dojrzeje?
26. W co wiqtemy potem tyto?

(snopki)

27. Do czego dziadek muss przyczepid 'Aug?
28. Gdzie jest nawdz?

(kosid)

(traktor)

(pole, ogr6d, sad)

29. Czym bgdzie oral dziadek pole?
30. Co bgdzie oral dziadek?

(plug)

(field, lqka)

Fart II

1. Co ro6niew lesie?
2. Czy pan urodzil sig w miescie, czy na wsi?
3. Kiedy pan sig urodzi/?
4. Czy na wsi sq ogrody arzyrrne?
5. Jakio warzywa pan zna?

(carrots, beetroots, cabbage, cauliflowers)
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6. Jakie owoce pan vial
7. Co jest w oborze?
8. Gdzie stojel krowy?

9. Jakie zwierzfta stojel w stajni?

10. Gdzie rosnq drzewa owocowe?
11. Gdzie rognie kapusta?
12. Jakiego koloru jest pszenica, kiedy dojrzeje?
13. Co trzeba robid ze snopkami tyta, pszenicy i owsa, teby mied ziarno?
14. Jakie swierzcta lubiq owies?

15. Z czego robimy chleb?
16. Co robiet pszczoty z kwiatow?

17. Gdzie tyjq pszczoky?
18. Czym gospodarze orzq polo?
19. Co kladq, gospodarze na pole, teby 3:bog& lepiej roily?

20. Do czego trzeba przyczepid pkug, teby orad pole?
21. Jakiego koloru sq, pszenica, owiee i tyto, kiedy rosnq?

LESSON 62
Homework
Part I
Translate into Polish:

1. I should study my dialog for tomorrow but I cannot because
I am sick.

2. Children should obey their parents.

3. You (informal) should have consulted your doctor long ago.
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4. They should have planted the potatoes before the rains started.
5. Basia, you should have told me that you love another man!
6. I don't like to do this, but I am a soldier and I have to obey orders.
7. It is often necessary to do things which are not pleasant.
S. My boss told me that I am to meet the workers' delegation at the
railway station tomorrow.

Part II
This part is to be written if tape recorders are not available to
students. It is to be recorded on tape if tape recorders are available to students.)

1. Form 2 sentences using the impersonal expression

trash& and

put each of these sentences in the present, past and future tense.

2. Form 2 sentences using the verb lomminien and put each of these
sentences in the present and past tense.

3. Form 2 sentences using the verb muoied.
4. Form 2 sentences using the verb

mied.

LESSON 62
Vocabulary
dojrzewad, i. (dojrzed, p.
dojrzewam
dojrzejt
dojrzewa
dojrzeje)

- to ripen, to mature

domek, m.
domku, gen. s.

small house

kalafior, m.
kalafioru, gen. 8.

- cauliflower

kapusta, fe

- cabbage

kosid, i. (skosid, p.
koszt
skoszt
kosi
skosi)

- to mow

43

lekko (comparative:"liej)
lekki, lekka, lekkie

- lightly, easily
- light (not heavy), easy

marchew, t.
marchwi, gen. s.

- carrot

mild, m.
miodu, gen. s.

honey

mtdci6, i. (wyeadoid, p.
m160,
wymbScp
mbSei
wymbSoi)

- to thresh

nawdz, m.
nawozu, gen. e.

- manure, fertiliser

obora,

f.

- cow-shed
- oh!

owoc, m.

- fruit

OTIOCUI gen. 9.

mom, ow000wa, owocowe

- 'fruit as adj.

pasieka,

- apiary

phi& m.

- plow

pkuga, gen. se
prsyosepid, p. (prsyosepiad, i.
prsyoseple
prsyosepiam
prsyosepi
prsyosepia)

- to fasten to, to attach,
to hook

pesosoka, f.

- bee

pimentos, S.

wheat

snopek, m.
snopka, gen. I.

se small sheaf

stajnia, f.

stable

(building to lodge and
teed horses)

sseroko
sseroki, sseroka, sserokie

broadly, broad (as adv.)
- broad

traktor, m.
traktora, gon. s.

- tractor

as Me

- beehive

ula, gen. s.
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wartywny, warsywna, warsywne

vegetable (an &di.)

witpad, i. (zwitizad, p.
veigt9

to tie

wittie

swittie)

tbote, n.

06, i. (no

grain, corn

P.)

- to live

iYit)

iyto, n.

. rye
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LESSON 63
Grammar Perception Drill

REFLEXIVE PRONOUN

- sir

I..

'NcW

I

Aikrr

The action reflects back on the sub act

w lustrze.
Ja midi, siebie (ace.)
I
see
myself
in the mirror.
1. Reflexive pronoun.
Singular and plural.
D1.2p.hatic and

prepositional
form

Unemphatic
form

Nom.
Gen.

siebie

sip

Date
Aoc.
Instr.
Loc. (o)

sobie
siebie
sob4
sobie

sobie
sip
sob4
sobie

(myself, himself, herself,
itself, oneself, ourselves,
yourselves, themselves)
(myself, etc.
(myself, etc.
(myself, etc.
(myself, etc.

A21911Aonal.onoLjsELJLLALLam
2.

a/ Instructor:

Students:

Dla kogo pan urzqdzi/ to mieszkanie?
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To mieszkanie urzqdzi/em
dla siebie.

Dla kogo pan zostawil to jabika?
Komu pan ugotowat obiad?
Kogo pan teraz waiy?
Kim pan sip interesuje?
C kim pan czpsto mold?
1)/

Instructor:

Students:

U kogo on mieszka?

On
On
On
On
On
On
On
On

U
U
U
U
U
U
U

kogo
kogo
kogo
kogo
kogo
kogo
kogo

mieszka
mieszka
mieszka
mieszka
mieszka
mieszka
mieszka
mieszka

u
u
u
u

siebis.
mnie.
ciebie.
niego.

u nes.
u was.
u nich.

ja mieszkam?
ty mieszkasz?
pan mieszka?
my mieszkamy?
wy mieszkacie?
oni mieszkajet?
one mieszkajit?

Instructor:

Suggested pronouns:

Dla kogo pan posadzik to drzewo?
Dla kogo sna sapisaka ten adres?
Dla kogo ty kupiked to pi6ro?

myself, her, him
herself, you, you (people)
myself, him, her

d/
Instructor:

Suggested pronouns:

Komu pan prsygotowak 6niadanie?
Komu ona. upiekka chleb?

Komu on przyczepik orzekka do czapki?

myself, him,
herself, us,
him
herself, you
her, them
himself, me,

Instructor:

Suggested pronouns:

Kogo on zmierzyZ?

himself, him, her, it
herself, it, her
himself, it, you, him
herself, it, me, him,
you
myself, him, you
himself, him, you, it

Komu ona ugotowaka obiad?

Kogo ona kelpaZa?
Kogo on mla?

Kogo ona czesaaa?
Kogo ty golilee?
Kogo on ubieral?
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her, them
you, me,
(people),

him, you

Koco ona rozbiorala?
Kogo pan obudzil?

herself, it, daughter
myself, her, it, them,
you (people)
himself, her, it, you,
him
themselves, him,
this man

Kogo on zwalyk?
Kogo oni zatrzymali?

Instructor:

Suggested pronouns:

Nad kim on widzi lampe
Przed kim oni widzq obraz?
Pod kim ona widzi podkcgp?
Za kim oni styszq glosy?

himself, her, him, us
themselves, us, him
herself, us, them
themselves, us, him

Instructor:

Suggested pronouns:

o kim on m6171?

himself, him, us, her
myself, you, her, them

0 kim pan well.?

3.The use of re....ILsjfle)ronouns

a/

Action reflects back on the subject.

Instructor;

Suggested words:

Stndonts:

Kogo pan golf?

myself, klient

Gap siebie.
Oolp klienta.

Kogo pan dobrze zna?
Komu pan wierzy?
Kim pan sip interesuje?
Dla kogo pan to kupik?
Dla kogo ona zamowita
tp ksigtkp?

b/

Reciprocal c t

myself, in0 syn
myself, matka
myself, to dziewczyna
myself, Iona
herself, mqi

relationshi

itssitrocal action
greeting each other - wita6 sip
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r

Students*

Instructor:

Suggested words:

Kogo witamy?

dow6doa pun% each other litany dev6do, pulku.
litany sit,*

Komu
Kogo
Kogo
Kogo
Kogo
'42

pomagamy?
epotykamy?
widzieliemy?
znamy?
kochamy?

Kogo poznalitimy?

kolega, each other
znajomy, each other
on, each other
profesor, each other
rodsice, each other
znajoma, each other

edi

The intransitive character of the verb.
Instructor:

Suggested words:

Students:

Co pan zaczyna?
Co sip zaczyna?

lekcja

Zaosynan lekoll.

Co on koliczy?
Co koticzy sip?
Co ona gotuj e?

kure jpzyka polekiego

Co
Co
Co
Co
Co

gotuje sip?
on satrzyma?
sip zatrsyma?
oni zmienili?
sip zmierilo?

Lekcia *wisps sip.

obiad
eamochdd

program

4/
The action is done for one's own benefit.
Instructor:

Suggested words:

Students:

Co pan robi jak pan
ma wolny czas?

Opiewad

ipiewam sobie.

czytad
chc)dzie po parku

e/
An isursonal expression (the agent of the action is not mentioned).
Instructor*

Students:

Tu mold eip po polsku.

Tu mold sit pc, polsku.

Jak tu sip mOvti?

Tu mowi sip po angieleku.
Jak tu sip mold?
Czyta sip ozpsto o tym.
O czym sip civet() czyta?
To tak sip robi.
Jak to sip robi?
To tak sip pieze.
Jak to sip pieze?
W tej knajpie pije sip tylko piwo.
Co pije sip w tej knajpie?
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f/

Idiomatic expression with "sip"
Introduce the following idiomatic expressions and make sure that
students understand their meaning.
Ja kocham jet.

PrzyznaJ mu rach.
Ja martwic go.
Ja ucieszylem go.
Ona interesuje mnie.
Ja radzp mu.
Ja zdecydowalem to.
Ja efotografowatem go.
Ja ogolilem go.
Ja podpisalem j ej naswisko.

- Ja kocham sib w niej.
ie nie mam racji.
- Przysnah
- Jet martvic 11.41

-

Ja
Jo
Ja
Ja
Jo
Ja
Jo

50-, 51

interesuh 111 niq.
radzp 1112. go.

na to.
zdecydowalem
poszedlem sfotografowad ale.
poszedlem ogolid Alto

podpisalem Ale

vet

"PROMOT IOW

2

/0 K11.06744&14.5
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id F...

.

LESSON 63
Dialog (Soldier's uniform and equipment)
T.: Tadzio Nowicki
Z.: Zygmunt Nowicki

T.: Zygmunt, jak sig mast? Przyjechalem cig odwiedzi6 i zobaczyd jak ci sit w wojsku powo-

Zygmunt, how are you? I dame to
see you and to find out how you
are getting along in the army.

dzi.

T

Z.: Doskonale. Pokait ci moj nowy
mundur wyjgciagy, ktary wlainie
dostalem.

Fine.

T.: Pickny mundur. Widzt, te jest
zrobiony z dobrego sukna koloru
ochronnego.

That's a beautiful uniform. I see
that it's made of good olive drab
(od) cloth.

Z.: Na kolnierzu muszt jeszcze przy6.
szyd oznaki broni, a na naramiennikach oznaki s1opnia.

I still have to sew the insignia of
(my) branch on the collar and rank
insignia on the shoulder loops.

Oznaki stopnia?
jut awans?

I'll show you my new class
"A" uniform, which I have just
received.

Czy dostake6

Rank insignia?

promotion already ?'

Z.: Take Trzy dni temu dostakem
awans na starszego strzelca.

Gratulujt ci, Zygmuncie.
sit z tego cieszt.

r

4

le

Did you get a

Yes.

Three days ago I got my
promotion to PFC.

Bardzo

I congratulate you, Zygmunt.
very glad of that.

I am

Z.: Pokatt ci teraz oporzqdzenie.
Wyobrai sobie, le gdy idt na
dwiczenia bojowe, to muszt nalotyd
na siebie pane oporzqdzenie.

Now I will show you my equipment.
Just imagine that when I go for
combat training I have to put on
(carry) all my (personal) equipment.

T.: Co nalety do oporzqdzenia?

What does (belong to) the (personal)
equipment consist of?

Z.: Pa3 gk6wny, /adownice, chlebak,
Zopatka, manierka i he/m. Do

The leather belt, ammunition pouch,
haversack, entrenching tool, canteen,
and steel helmet. I put my meat can,
knife, fork and spoon (mess kit) in
my haversack.

chlebakawkladammenatke,n6t,
widelec i /ytkg.

^14
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T.: Ile waxy pekne oporzqdzenie?

How much does the (personal)
equipment weigh?

Z.: Whiej wivcej 10 kg. HQdziesz
i ty musial noei6 to kiedy6 na
plecach.

About (more or less) 10 kilograms.
You too will have to carry it ou
your back one day.

T.: Jak ja indt w wojsku, to nie ka-

When I am in the army we won't
have to march, we'll be driven
in trucks.

iq nam maszerowa6, ale biadel nas
wozid ciopiarawkami.

Z.: Przepraszam civ, Tadziu, ale muezp teraz ii6 na odprawQ. Poczekaj to na mnie. WrOcp za godzinc.
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Excuse me, Tadzio, I must go to a
briefing now. Wait for me here.
I'll be back (I'll return) in an
hour.

LESSON 63
Grammar Analysis
REFLEXIVE PRONOUNS,

1. The forms of the reflexive pronoun in Polish are as follows:

Singular and Plural

IMMOWIE.

Emphatic and prepositional
Nom.
Gen.
Oat.
Ace.
Instr.
Leo. (a)

sit

siebie
sobie
siebie
sobq
sobie

sobie
sit
sob%
sobie

Basically, the reflexive pronoun is used to indicate that the
action described in the sentence reflects back on the subject.
The Polish reflexive pronoun may mean in English: myself, yours
self, himself, herself, oneself, itself, ourselves or themselves
depending on the person involved,
e.g.;

Ja widst siebie (acc.) w lustrse.
- I see myself in the mirror.
Ty widsisz siebie (ace.) w lustrse.
You see yourself in the mirror.
On widsi sagleTacc.) w lustrze.
- He sees himself in the mirror.
One widzi siebie (ace.) w lustrse. - She sees herself in the mirror.
Ono widzi siebie (acc.) w lustrze. - It sees itself in the mirror.
My widzimy siebie (acc.) w lustrze. - We see ourselves in the mirror.
Wy widsicie siebie (ace.) w lustrze
You see yourselves in the mirror.
Oni widzq siebie (ace.) w lustrze. - They see themselves in the mirror.
One widzq siebie (acc.) w lustrze. - They see themselves in the mirror.
In Polish the form of the reflexive pronoun does not depend on the
person but on the case,

Oen.

Ace.
Instr.

Ja nie widzt siebie
w lustrze.
Ja powiedziatem sobie,
te muszt witcej pracowa6.
Ja widzt siebis w lustrze.
Iftiqtem dwie ksiqtki ze

- I don't see myself in the
mirror.
- I told myself that I must
work harder,
- I see myself in the mirror.
- I took two books with me.

Loc.

Ja =Swig o sobie.

- I speak about myself.

Oat.
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2.

The use of the reflexive pronoun.
(Besides the use of the reflexive pronoun mentioned in 1.)

a/ The reflexive pronoun sit)
relationship or action,

or

siebie may denote reciprocal

e.g.:

Oni znajg sie (siebie) dobrze.
Spotkamysj12..wkinie.

- They know each other well.
- We will meet each other at the
movie.

b/ The reflexive pronoun sit may indicate the intransitive character
of the Polish verb, when in English the reflexive pronoun is not
used (see Grammar Analysis L.44).
Transitive:

- I finish the Classes at four.

Jo konomp /was o czwartej.
Intransitive:

Classes end at four.

Lekcje kozicze, sip, o czwartej.

c/ The reflexive pronoun sip may denote an impersonallmuman,
where no agent of action is mentioned.
e.g.:

- How does one do it?
- One says so.

Jak 32.. to robi?
Tak IAA mdwi.

d/ The reflexive pronoun sobie is used to express the idea of
doing something for one's own pleasure or benefit,
e.g.:

i gpiewaa sobie.

- Mary was tidying the room
and singing (to herself for her own pleasure).

Gotuje obiad sobie.
Gotuje obiad dla siebie.)

- I cook dinner for myself.

Marysia sprztitaa pokdij

e/ The reflexive pronoun is also used idiomatically with a few verbs,
e.g.:

PytaZem sie papa o to.
Radzilem sie go.
Wyobraiam sobie, te musisz
byd bardzo zmeczony.

- I asked you about this.
- I consulted him.
- I imagine you must be very
tired.
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ea V

- I have money on me (with me).
- I have a coat on.

Ja mam pieniqdze przy sobie.
Ja mam plaszcz na sobic).

LESSON 63
Structural Drill
Part I
Instructor:

Suggested words:

Students*

U kogo pan pracuje?

at my place

Ja praoujg u
siebte.

Dokqd pan idzie?
Komu pan kupit krawat?
Kogo on dobrze zna?
Kim on sip interesuje?
O kim on czpsto m6wi?
Kogo szukajq Zosia
i Janek?
Komu przyglqdajq sip
Zosia i Janek?
Kogo pazistwo widzq
w lustrze?
Z kim panstwo rozmawiali?
O kim oni mOwiq?
Gdzie pan ma pieniqdze?
Gdzie pan ma koszulp?

to my place
for myself
himself
in himself
about himself
each other

Co
Co
Co
Co
Co
Co

myd sip

pan robi?
ja teraz robip?
on robi?
panowie robiq?
my robimy?
oni robiq?

each other
ourselves

with each other
about themselves
with me, on me
on me

MA9 sit.

golid sip
ubierad sip
biped sip
klad6 sip glad
Co robi fryzjer?

golid

Co
Co
Co
Co

golid sip

pan robi?
wy robicie?
oni robiq?
panowie robiq?

czeead
cseead sip
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Fryzjer soli
klienta.
Oolp sip.

my6 glow9 klientowi
my6 sic)

Co robita Marysia?

gra6 sobie w pikkop

Marysia grata
sobie w pikkp.

Co pan robik wczoraj?
Co panstwo robili
wczoraj?

Co my bOziemy
robili jutro?
czyta6 sobie ksiftikp
apiewa6 sobie

AIM -1611

Require students to translate the following sentences orally
into Polish:
One
How
How
How
How
How
How
How
How
How
How
How
How

speaks about it.
does.one eat it?
does one write it?
does one read it?
does one cook it?
does one fire this rifle?
does one report it?
does one put it on?
does one pack it?
does one lock it?
does one sow it?
does one milk a cow?
does one mow it?

CR F

I see myself in the mirror.
I see him in the mirror.
This student is studying.
This student teaches his colleague.
The barber is shaving himself.
The barber is shaving a customer.

Drill 2 a, b, c, d, e

from Grammar Perception Drill, Lesson 63.

Part II

Require students to put the following sentences into past, present,
future (imperfective aspect) and past, future (perfective aspect). Use
all persons in singular and plural,

0.g:
Zbiera6 owoce.

Zbieratem owoce.
Zbieram owoce.
1309 zbieral owoce.

a
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Zebra6 owoce.

Zebra/em owoce.
Zbiorp owoce.

Przechodzi6 przez las.
Przej66 przez las.
Wstppowa6 do kolegi.
Wstqpi6 do kolegi.
Wycierad kurz.
Wytrzed kurz.

Ikkada6 listy do biurka.
Wloty6 listy do biurka.
Oddawad pieniqdze.
Odda6 pieniqdze.

Wychodzi6 ze szkay.
Wyj66 ze szkoly.

Wywozid ziemip.
Wywiei6 ziemip.
Witad przyjaciela.
Przywita6 przyjaciela.
Przypomina6 sobie pana.
Przypomnied sobie pana.

Odbierad Misty.
Odebrad bilety.
Sklada6 przysipgp.
ZIoly6 przysipgp.

Wynosid towar.
Wynie66 tower.
R is

Sia6 zboie.
Posia6 zbote.

Doi6 krowy.
Wydoi6 krowy.
Kosi6 iyto.
Skosi6 iyto.
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LESSON 63
Translation
English
Polish
This morning Zosia and Tadzio went to Wieliczka with their uncle
Joseph Novicki.

They went by cart, and Joseph advised Zosia to take

her coat and an umbrella because it was cold and it often rained at this
time of year.

Joseph had to take several crates of vegetables to the

cooperative store and he also wanted to look at some tools.

Zosia

should have remained on the farm to help her grandmother in the dairy,
but her grandmother knew that young girls cannot work all the time,
and Zosia worked hard in the city all year.
Tadzio, Zosia and their uncle arrived in Wieliczka at nine otclock.
They stopped in the market place before the cooperative store.

Tadao

went with his uncle into the store and Zosia said that she would walk
toward (in the direction of) the old cemetery and that on the way she
would buy some soap and a toothbrush for her mother.

Afterwards (then)

she wanted to buy some postcards with views of Wieliczka and send them
to Andrew.

At elevenoToseph, Zosia and Tadzio met at Sliwkals restaurant, on
St. Barbara's

street.

After lunch Joseph said that he should go to a

farm 3 kilometers north of Wieliczka to look at some cows, but Tadzio
wanted very much to visit the salt mine, so Joseph decided to look over
the cows next week.

Translation
Polish . English
Po wyjeidzie Zosi na urlop Andrzej caul sic) bards° no.

WO

niczym, gdyi stale o niej myelal.

Nie m6g1

Vial on teraz wipcej cza-

su nit w zimie,bo wiele ludzi wyjechalo z Warszamy i mniej pacjentow
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bylo w szpitalu.

Dawniej zwykle chodzit wieczorem z Zosiq do kina.

Po wyjdciu

z kina czcsto chodzili do malej kawiarni na kawp albo herbatp i ciastka.

Sluchali tam rownia przyjemnej muzyki i czasani Wein sip.

No,

ale tak robin wezyscy mlodzi ludzie, ktorzy sip kochajq.
Od czasu wyjazdu Zosi Andrzej wracal wczedniej do domu.

Po obie-

dzie zwykle czytak gazetp lub ksielikp, ale najczpdciej eiadal i pieta
list do Zosi.
M

Andrzej tet chciak gdzied wyjechad, ale nie mdgl sip zdecydowad,
gdzie spodzio urlop.

Najczpiciej myella o wyjeidzie nad morse, ale
Myalal, to lepiej chyba biocide pos.

tam jest zwykle za duio dziewczyn.

jechad w gory, do Zakopanego, bo stamtqd jest blitej do Niegostawle
bpdzie !oda prpdzej doatawa6 listy od Zosi.

Questions
(wyjazd Zosi)

1. Kiedy Andrzej czul sip ile?
2. Dokqd wyjechaaa Zosia?

(on leave)

3. 0 kim stale my's:ilea Andrzej?

(Zosia)

4. Skqd wyjechalo wiele ludsi?

(Warszawa)

5. Czego mia2 wipoej Andrzej?

(czas)

6. Ilu bylo pacjent6w w szpitalu?

(less than before)

7. Dokqd chodzik Andrzej z Zosiq?

(kino)

S. Dokqd chodzili Zosia 3 Andrzejem po wyjeciu z kina?
9. Po co oni chodzili do makej kawiarni?
10. Czego tam sluchali?

(maZa kawiarnia)

(kawa i ciastka)

(przyjemna muzyka)

11. Co czasami robin mkodzi ludzie, ktorzy kochajq sip?
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(Weld sip)

12. Kiedy Andrzej wraca/ do domu po wyjeidzio Zosi?

(earlier than
before)
(ksigtka lub gazeta)

13. Co Andrzej czytal po obiedzie?
14. Do kogo pisal czpsto Andrzej?

(Zosia)

15. Na co nie m6g/ zdecydowa6 sig Andrzej?

(where to spend the leave)

16. 0 jakim wyjeidzie Andrzej my61a/ najczOciej?
17. Sk4d jest blitej do Niegos/awic?

(wyjazd nad morze)

(Zakopane)

LESSON 63

ta

Oral - Aural Drill

Part /

1. Kogo odwiedel Tadzio Nowicki?

(Zygmunt Nowicki, brat)

2. Jak powodziZo sip w wojsku Zygmuntowi?
3. Co chciak Zygmunt pokaza6 Tadziowi?

(class A uniform, helmet)

4. Komu Zygmunt pokazal mundur wyjaciowy?
5. Z czego byk zrobiony mundur Zygmunta?
6. Jakiego koloru by/ mundur?

(wonderfully, badly)

(Tadzio, brat, ojciec)
(dobre sukno)

(oohronny, zielony, niebieski)

7. Co musial przyszy6 Zygmunt na kolnierzu munduru? (insignia
of branch)
8. Co musiaZ przyszy6 Zygmunt na naramiennikach?
(rank insignia)
9. Co dostak Zygmunt trzy dni temu?

10. Jaki awans dostak Zygmunt?

(promotion, prezent)

(starszy strzelec, kapral, siertant)

11. Czego gratulowal Tadzio Zygmuntowi?
12. Z czego cieszy sip Tadzio?

(awans, nowa praca)

(awans, pieniqdze)

13. Co pokazak potem Zygmunt Tadziowi?

(equipment, czapka, furaterka)

14. Kiedy nosi Zygmunt cafe oporzqdzenie?

(6wiczenia bojowe, wojna)

15. Z czego skladalo sic) oporzqdzenle Zygmunta? (pas glOwny, ladownical
chlebak, lopatka, manierka i helm)
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16. Co wktadat Zygmunt do chlebaka?

(manierka, not, widelec i tytka)

17. Czy Tadzio wiedziat ile watyto pane oporz4dzenie?

(didn't know)

18. Co walyto mniej wipcej 10 kilogramOw?

(full personal equipment,
rucksack)
19. Na czym Tadzio bpdzie musiat nosid kiedy6 oporzqdzenie?
(plecy)

20. Czego nie bpdzie musiat robid Tadzio w wojsku? (to march, to put
on personal equipment)
21. Czym bpdq wozici Tadzia i innych tolnierzy w wojsku? (cipiarOwka,
samochOd)
22. Dokqd musial 3.1;6 Zygmunt? (odprawa, koszary)
23. 0 co prosit Zygmunt Tadzia?

24. Kiedy wr6ci Zygmunt?

(to wait for him)

(godzina, two hours)

Part I
1. Czy ma pan brata lub przyjaciela w wojsku?
2. Jak pane powodzi sip w wojsku?
3. Z czego jest zrobiony mundur totnierza amerykaliskiego?

4. Jakiego koloru jest mundur totnierza amerykariskiego?
5. Gdzie pan nosi na mundurze oznaki broni?

6. Na cap oficerowie amerykariscy noszq oznaki stopnia?
7. Kiedy pan spodziewa sip awansu?
S. Jaki stopiezi wojskowy pan ma?

9. Czy topatka nalety do oporzwizenia?
10. Co nosi totniers na pasie gtOinym?
11. Co wktada toknierz do chlebaka?

12. W czym loanierze noszq wodp?

13. Czym pan je zupp?

14. Czym pan jemipsc?
15. Czym pan sip goli?
16. Co tallier& nosi na gtowie podczas
awiczen polowych?
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(naramienniki)

17. Co tanierz wk/ada podczas alarmu gazowego?
18. Czym pan myje sic?

19. Czym pan wyciera sic?
20. Pod czym pan dpi?
21. Ile wazy oporzqdzenie tanierza amerykariskiego?
22. Na czym toknierz nosi plecak?
23. Csy piechur musi nosid ()beanie cake oporzqdzenie?

24. Czym wart obecnie tanierzy piechoty w wojeku?
25. Do czego sautq cictardwki w wojeku?

26. Co muszq robid piechurzy podczas &dozed bojowyoh?
27. Podczas jakich dwiczeri muszq piechursy maszerowad?
28. Z csego je iolnierz obiad na dwiczeniach ?.

29. Do csego sluiy menatka?

LESSON 63
Homework
Part I
Translate into Polish;

1. I do not visit my parents often because they live very far from
my house.
2. You (informal) don't like to get up early in the morning because

you go to bed (to sleep) very late.
3. I met John Kowalski long ago and I know him very well.

4. When Stefan was younger he read a lot, but now he is more inter
ested in girls than in books.
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5. I know that somehow, somewhere we shall meet again.
6. At last, my dear Zosia, you have learned to milk cows.
7. I must tell you that it is very cold here in the winter and very
hot in the summer.

6. I am very sorry that I could not see you (formal) yesterday, but
I was very busy.

9. Never say never.

Part II

This part is to be written if tape recorders are not available to students.
It is to be recorded on tape if tape recorders are available to students:
1. Form 8 sentences using adverbs formed from the following adjectives:
mity, wysoki, ciekawy, spokojny, lathy, drogi, wepany, tani.
2. Form 7 sentences using the adverbs:
nareszcie, natychmiast, niedtugo, tymczasem, dototd, nigdzie, zawsse.

LESSON 63
Vocabulary
awans, m.
awansu, gen. s.

- promotion

bojowy, bojowa, bojowe

- combat (as adj.)

chlebak, m.
chlebaka, gen. s.

- haversack

civiardwka, f.

- truck

gloomy, glowna, gkowne

- main, principal chief,
head (as adj.)

gratulowad, i. (pogratulowad, p.
gratulujip
pogratulujp

- to congratulate

gratuluj o

pogratuluj e)

helm, m.
helmu, gen. a.

- helmet
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kolnierz, m.
kolnierza, son. s.

- collar

ladownica, f,

- cartridge pouch

loptka, f.

- entrenching tool, small spade

maszerowa6, 1. (pomaszerowa6, p.
maszeruje
pomaszerujp
maszeruje
pomaszeruje)

- to march

menatka, f.

- meat can, mess kit

mundur wyj6ciowy, m.

- class "A" uniform

naleted, i. (no p.)
naletp
naleiy

- to belong

na/o2y6, p. (naklada6, i.
nakladam
nalott
naloty
nanada)

- to put on

naramiennik, m.
naramiennika, gen. se

- shoulder loop

ochronny, ochronna, ochronne

- OD, protective, preventive

odprawa, f.

- briefing

oporzgdzenie, n.

- equipment (personal)

oznaka, f.

-

pas, m.
pasa, gen. s.

- belt

pas glowny

--leather belt

pelny, peZna, pane
pe/no

- full
- full, a lot

powodzid sip, i. (powiedd sip, p.

- to get along, to fare, to
succeed

insignia, sign

j

powodzi sip

powiedzie sip)

przyszy6, p. (przyszywa6, i.
przyszywam
przyszyjc
przyszywa)
przyalyje

- to sew on

sukno, n.

- cloth

F.
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1.7o1:16, fr.

woiv
wozi

(wi;:6,
1., zaw ioi6 , p.
cy
zawioz9
wiozio
zawiezio)

- to haul (by vehicle), to transport, to cart, to ship, to drive

wyobrazt6 sobie, p. (wyobraia6 sobie, i.- to imagine
wyobratam sobie
wyobraig sobie
wyobrata sobie)
wyobrazi sobie
zrobiony, zrobiona, zrobione

- made

LESSON 64
Grammar Perception Drill
FORMATION OF ADJECTIVES FROM NOUNS
Part I
Require students to form adjectives from the following nouns:

a/ Instructor:
oficer

Students:

-ski, -ska, -skie

ofioerski, oficerska, ofioerskie

podoficer
dyrektor
profesor
fryzj or

nauczyciel
obywat el

przyjaciel
nieprzyjaoiel
portier
doktor

Warszawa
Krakow
Po snarl

ToruiS

Szczecin
Berlin
Mediolan
Gdynia

strzele# 4 -cki, -cka, -ckie

strzelecki, etrzelecka, strzeleckie

kupiec
krawi ec

jeniec

Katowice
Niegoskawice

b/

Instructor:

To jest kolejareka
czapka.
Czyja jest to czapka?

Suggested words:

kolejarz

Jaka to jest czapka?
doktor
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Students:

To jest czapka
kolejarza.
To jest czapka
kolejarska.

murars
lekars
tolniers
kuchars
c/

1

Instructor:

Suggested words:

Students:

Mieszkam w Lublinie
i czytam
gasetp.
Jake, gazet, ja osytam?

t

Lublin

Ja osytam

suet,.
wie6
Eosja
Zakopane
L6di
Paryt

d/ urzydniy s osy

=

ursodniosy

lotnik
robotnik
prsodownik

ernik
Pr V

e/ To jest budynek fabrycsny,
ktdry nalely do tej fabryki.

el

Jaki to jest budynek?

On ma roosny urlop i bpdsie
na urlopie may rok.
Jaki to jest urlop?

V To jest biuro informaoyjne,
ktOre daje informaoje.

Jakie to jest biuro?
To jest wagon restauracyjny.
Jaki to jest wagon?

g/ Require students to form adjectives from the following nouns=
a vi

dom 4 owy

domowy

It AP

1.1

papier°,
radio
list
paAstwo
papier

samoohod
gas
biuro
kolor
osas
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towar
wojsko
hotel
toren
rejon

koszary

plan
film

kraj

Fiundur

pokcij

pluton
transport
autobus

mieszkanie
osoba
mebel
miejsce
fajka
pokudnie

kolej

batalion

ogrOd

droga
zima
stuiba
plaia
°glen
pok/ad
okrgt

Part II
Instructor:

Suggested words:

Students:

Jakq pracg pan pisze
w domu?

dom

PiSZQ pracp
domowq.

Jaki tytori pan Pali?
Jakiego komunikatu pan
slucha?

papieros, fajka
radio

W jakim sklepie Janek
kupil ubranie?
Jakq zupg gotuje matka?
W jakim pudelku sq koperty?
W jakiej fabryce robiq

paristwo

groch, jarzyna
papier
samochOd

samochooty?

Z jakiego ogrodu Zosia
przynios/a kviaty?
Jakie to sq kviaty?
W jakiej dzielnicy pan
mieszka?
Jakie meble kupik dyrektor?
Jaki kravat dostal Janek?
Jaki klimat pan lubi?
Jaki mundur dostal Bolek?
Jak dlugi urlop dostal
Kowalski?
Przy jakiej bramie sta/
golnierz?
Jakie znaczki
na
kopercie?
Jaki bilet Tadzio kupii?
W jakim magazynie dostal
pan mundur?
Jaka to jest oznaka?
6t jakim oddziale jest
kapitan Nalepa?
0 jakim strzelcu pan mOwil?
Jakie pozycje zajq
nieprzyjaciel?
\7 jakim przedziale sq pana
walizki?

kwiat

OD

ogr6d
mieszkanie
biuro
kolor
poludnie
wojsko
tydzi en

koszary

poczta
kolej, autobus
batalion, mundur

wojsko
linia
pok/ad
klucz
bagai
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A.L...

2.0

.Wa

a as

a

Jakim oddzialem dowodzi/ Grzybowski?
Jakiego kurzu jest dui() w kopalni wtgla?
Jaka artyleria teraz strzela?
Jakq list, zrobila sekretarka?

csolo
wpgiel
pole
szczegol

0 jakich zarobkach mowili na zebraniu?
Do jakiego zwiqzku pan nalety?
Do jakiej szkoly pan chodzi?

urztdnik
robotnik
gornik

Jaki to jest mundur?
Jaka byla Jego rada?
Jakq ksiqtkp ona czyta?
W jakiej kompanii pan sauty?
W jakim obozie pan by/?
Po jakim badaniu Bolek zloty/ przysipp?
Jakq chor4giew zobaczy/ rekrut?
Jakiego jczyka on uczc sip?
Jakq ksiqtkp pan kupil?

marynarz, oficer
przyjaciel
kuchars
etrzelec
jeniec
lekars
Amerykanin
Polska
Roeja

Jakq skutbp pan ma dzisiaj?
W jakim kierunku pan idzie?
KtOry pok/ad myjq teraz marynarze?
Jaki prezent chce pan kupid?
Jakim autobusem pojadq dzieci do szkoly?

noc
p6/noc

Jakie papiery zanidek pan do banku?
Na jakie zebranie pan idzie?
Na jakim okrpcie pan shay?

cena
rodzina

wejna

W jakim biurze pracuje Zosia?
Jaki stole czygci kelnerka?

informacja
restauracja

Jakim robotnikiem byl Bukowski?
Jakie granaty ma wasz pluton?
Jak 4kugi urlop an dostal?

fabryka
rtka
rok

Jaki samochod pan kupi?

sagranica

era
tilub

szkola

Part III

Compound adjectives
Adjective 4 0 I. adjective
e.g.:

biako.czerwony

blah.czerwona
bialo.czerwone

Require students to form (in different combinations) compound adjectives
from the following adjectives:
a/ polski, angielski, francuski, ezwajcareki, amerykariski, lawskis
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e.g.:

poleko-angieleki

b/

zielony, czerwony, niebieski, bialy, ozarny, iaty, zloty.

cif

Instructor:

Suggested adjectives:

Students:

Jakiego koloru jest
to flaga?
Jaki to jest sZownik?
(dictionary)

bialy, czerwona

Ta flags, jest

polski, angielski

biako-czerwona.
To jest polsko-

angielski stow
oils.

Jakiej flagi pan szuka?
Jakiego slownika pan szuka?
Jak4 flag, pan widzi?
Jaki sZownik pan kupik?
jakiej fladze pan mhwi?
0 jakim slowniku pan mOwi?
zieLony, niebieski

bialys czarny, iaty
francuski, smajcarski
amerykadski, ltoski
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LESSON 64

Dialog (Armament of a rifle platoon and
rifle company)

W.: Wuj Adam Grzybowski
Z.: Zygmunt Nowicki

W.: Powiedz mi,z czego sklada sip
pelne uzbrojenie strzelca w
piechocie.

Tell me, what does the armament of
a rifleman in the infantry consist

Z.: Katdy toknierz piechoty ma karabin, bagnet i kilka granatow
rpcznych.

Each infantry soldier has a rifle,
a bayonet and several hand grenades.

W.: My w broni pancernej many podobne uzbrojenie osobiste, ale naszct glownq broniq sq czotgis

We in the armored forces have similar individual armament, but our
main weapons are tanks.

Z.: Jak sq uzbrojone czolgi?

How are tanks armed?

W.: Czolgi sq uzbrojone w dziala
i karabiny maszynowe. Jakq
broil ma pluton strzelecki?

Tanks are armed with guns (cannons)
and machine guns. What weapons does
a rifle platoon have?

Z.: W plutonie strzeleckim marry
trzy lekkis karabiny maszynowe
i granatnik przeciwpancerny.

In a rifle platoon we have three
light machine guns and a rocket
launcher.

W.: Ile plutondw jest w kompanii?

How many platoons are there in a
company?

Z.: W kompanii sq. trzy plutony
strzeleckie i jeden pluton broni towarzyszqcej.

In a company there are 3 rifle platoons and one weapons platoon.

W.: Jakq broA ma pluton broni towarzyszqcej?

What kind of weapons does a weapons
platoon have?

Z.: Lekkie mogdzierze
odrzutowe.

Light mortars and recoilless rifles.

of?

dzialka bez-

W.: Jakie jeszcze inns oddziaky sq
w kompanii piechoty?

What other units are there in an
infantry company?

Z.: Jeszcze jest poczet dcy kompanii
i drutyna day kompanii.

There is still the company command
group and the administration group,
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W.: Kto dowodsi kompaniq, a kto
dowodsi batalionem?

Who commands a company and who
commands a battalion?

Z.: Kompaniq dowodsi swykle kapitan,
a batalionem major albo podpulkownik.

A captain usually commands a company
and a major or a it. colonel commands
a battalion.

W.: A teras ostatnie pytanie. Csy
wit= co wolno ci powiedzied
n- plows, jegli Immo' oip do nie-

And now one last question. Do you
know what you are permitted to tell
the enemy if they take you prisoner
(if you are captured)?

wan?
Z.; Wiem, ale ja na porno nigdy w
niewoli nie bpdp.

I know, but I'm sure (for sure) I
will never be in captivity.
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LESSON 64
Grammar Analysis

FORMATION OF ADJECTIVES
1.

Adjectives may be derived from most nouns by attaching certain
endings.

a/ To nouns denoting professions, nationalities and names of cities
the endings -ski, -ska, -akin or -cki, -cka, -ckie are
attached for the masculine, feminine or neuter gender respectively.
Noun

Ad j ective,

oficer
Amerykanin
Warszawa
krawieo

oficerski
amerykaliski

waresawski
krawiecki

e.g.;
- This is an officers' settlement.
(These are officers' quarters.)
Tramwaje warszawskis sq czyste.- Warsaw streetcars are clelp.
Kupilem to ubranie w sklepie
- I bought this suit in a taylor's
krawieckim.
shop.
To jest oficerskie osiedle.

V To

nouns denoting material objects usually the endings -my,
-owa, -owe or ..EL, -na, -ne are attached for the masculine,
feminine or neuter genders, respectively.
Noun

Adjective

samochod
szkoka

samochodowy
sitkolny

e.g.:

Wypadek eamochodowy.
Ogrod owocowy.

- Car accident
Fruit garden

Adjectives ending in -Aty, -ata, -ate; -slaty, -pasta, -este
or 7121y, -iota, -fete usually denote similarity to the object,
animal or person which the basic noun represents.

Adjective

Noun
garb (hump)
krzak (bush)
ziarno (grain)

garbaty (humpback)
krzaczasty (bushy)
ziarnisty (granular)

Masculine nouns ending in -ik form their adjectival derivatives
by changing the ending -ik into -120, -icza, -icze.

'7 7

Noun

Adjective

robotnik

robotniczy

Zwietzek robotniczy

Workers' Union

Most other nouns the last consonant of which is

k

usually end

in -any,-czna, -czne.
Noun

Alj9Eate.

fabryka
rok

fabryczny
roczny

Zwillzek fabryczny

Factory Union (local)
Year's leave

Urlop roczny

Feminine nouns ending in -cja (except names of countries) form
their adjectival derivatives by changing the ending -sta into
-cYJna.,

- cyjne.

Noun

Ad active

produkcja (production)

produkcyjny (productive)

From some nouns two or more adjectival derivatives with different
meaning can be formed:

wybor

wyborny
wyborowy
wyborczy

-

delicious
choice (choice meat)
electoral

Some Polish adjectives may form compounds. Compound adjectives
usually consist of not more than two adjectives. Only the second
adjective of the combination is declined; the first adjective
must always end in -o (Nationalities and colors have a dash
between the adjectives), also directions e.g.: N-E, N-W,
S-E.
e.g.:

Polska flaga jest bia/o-czerwona.
SZownik polsko-angielski.

2.

- Polish-English dictionary.

Some Polish adjectives are used as nouns but declined like adjectives (some have irregular nominative plural),
znajomy
krewny
plutonowy
szeregowy
drugynowy
poborowy

male acquaintance
male relative
'ergeant
enlisted man
- squad leader
draftee

znajoma
krewna

- female acquaintance
- female relative

rI
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- I am loo?ing for my acquaintance.

Szukam mojego znajomogo.

(male)

- I am looking for my acquaintance.

Szukam mojej znajomej.

(female)

LESSON 64
Structural Drill

Instructor:

Suggested words:

Czyj to jest pokaj?

profesor

Czyj to jest mundur?
Czyja to jest czapka?

officer

Students:

To jest pok6j
profesorski.

nauczyciel
tolnierz
doktor
ojciec
krawi ec

podoficer
student
rekrut
inlynier
marynarz
fryzjer
portier
Jaki to jest autobus?

Poznari

To jest autobus
poznairski.

Czego pan szuka?

Szukam autobusu poznariskiego.

Czemu pan sip przygl4da?
Co pan widzi?
Czym pan jedzie?
Przy czym pan stoi?
Krak6w
Gdalisk
Toruri

Berlin

adi
Szczecin
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Jaki to jest magazyn?

pazietwo

To jest magazyn parietwowy.

samochod
wojeko
poczta
kolej
pu/k
batalion
ob6z

wgi el
Jaki kure pan ekoliczyl

wakacje

w tym roku?

Skoriczylem w tym roku
kure wakacyjny.

rok
miesiqc

dzien

jesier
Jaki to jest swispek?

robotnik

To jest wwiqzek robotniczy.

urzcdnik
lotnik

Jaki to jest kierunek?

paudniowy, zachodni

To jest kierunek
niowo- zachodni.

Z jakiego kierunku pan
jedzie?
jakim iderunku pan
jedzie?
0 jakim kierunku pan
mows?
po/udniowy, wechodni

panocny, zachodni
panocny, wechodni

Jakiego koloru jest
ten krawat?

bialy, czerwony

Ten krawat jest biakoczerwony.

zielony, czarny
tolty, zielony
czarny, bialy
zielony, czerwony

Jaka to jest delegacja?

polska, francuska
polska, amerykariska

polska, wioska
polska, szwajcarska
polska, angielska
francuska, amerykariska
francuska, wkoska
francuska, szwajcarska
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To jest delegacja
poleko-francuska.

LESSON 64
Translation
English . Polish

Dear

APPIk,
You. promised towrite.,tome, and tell me how you are spending your

vacation at camp.

I am still waiting for that letter.

As you know I

am. spending my vacation with ,father, mother and Zosia on grandfather
OW=

Nowicki!s farm, near Wieliczka.

It is quite a large farm.

Grandfather

has 6 cows and.esch.one,of them gives 12 liters of milk daily.

Zosia

is learning how .to milk ,them andsasyou can imaginetshe milks them very

badly.

I help grandfather feed the cattle.

Mother spends much time in

.;:

the dairy.

Father works with grandfather and uncle Joe in the fields.

Grandfather's fields are 4 kilometers from the house; it is too far to
walks so they go by cart.

Granny only takes care of the poultry now, because she has not felt
well lately.
*

I like to help her because she is very kind (good) to me.

She often says to me so nicely: "It's hot today, Tadzio, go and swim in

ao

the pond, 1:11111 finish the work myself".

Grandfather is also very nice.

In the evening, when it is dark, he

He tells me (narrates) very interesting

and I sit on the porch and talk.

stories about the times beforo the war.

Now, dear Bolek, I hOpe to get a long letter from you soon (quickly).

Tadzio.

LESSON 64
Military Situation No.2
Walczak poszedl do magazynu mundurowego (supply room).
mak bluz @, spodnie, czapkg i buty.

Tam on otrzy.

Nastgpnie poszed/ on do magazynu broni
81

(ordnance otore) i tam otrzymal takie rzeczy jak:

muskl przecivazowa,

karabin, banet, /opatka, helm i plecak.
Pot em poezed/ Vialczak do swojej kompanii.
io/nierze majei loika w porzqdku.

Tam kapral sprawdzal

czy

Tu widzimy iolnierzy, ktorzy stojq przy

lOikach.

Na nast@pnym obrazku widzimy jak Zolnierze noszq skrzynie z amunicA
(ammunition) do cipiarOwki.

Dalej stoi Walczak w pelnym uzbrojeniu.

Obok Walczaka stoi sierzant.
ce z nabojami i manierk9.

Walczak ma plecak, karabin, helm, kadowni-

Ma on take worek na rzeczy (duffel bag).

Nastppnis widzimy jak Walczak dostajs przopustkp.

Na ostatnim

obrazku widzimy, jak Walczak wychodzi z koszar i pokazuje tandarmowi
przspustkp.

LESSGN 64
Oral - Aural Drill

Part I

-

Military Situation No.2

(Use appropriate wall cartoon)

1. Dokqd poszed/ Walczak?
2. Do jakiego magazynu posy:i/ Walczak?
3. Co otrzyma/ Walczak w magazynie mundurowym?
4. Gdzie otrzymal Walczak bluvp, spodnie, czapkt) i buty?
5. Dokqd poszeda Walczak z magazynu mundurowego?
6. Do jakiego magazynu poszedi Walczak z magazynu mundurowego?

7. Co otrzymal Walczak w magazynie broni?
8. Gdzie otrzymal Walczak bagnet, lopatkp, masks:
przeciwgazowq, karabin,

ham i plecak?
9. Dokqd poszed/ Walczak z magazynu broni?
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10. Skqd pozedl ';:alczak do koszar?

11. Co sprawdza/ kapral w Roszarach?

as

12. Ko;ro with-Amy przy hiikach?

13. Co robiq ioInierze przy loikach?
14. Co noszq io/nierze do cicturowki?
15. Z czym sq skrzynie, ktore noszq io/nierze?
16. Kto stoi w pe/nym uzbrojeniu?
17. Kto stoi obok Walczaka?
18. Jak jest uzbrojony Walczak?
19. Co Walczak ma na osobiste rzeczy?
20. W czym Walczak ma osobiste rzeczy?
21. Co widzimy nastppnie?
22. Co dostaje Walczak?
23. Skqd wychodzi Walczak?

24. Komu Walczak pokazuje przepustke
67.

Fart II

-

Dialog

1. Z czego sib sklada uzbrojenie strzelca w piechocie?
(karabin,
baguet, granaty rpczne)
2. Jakie uzbrojenie ma kaidy io/nierz ciechoty?

(rifle, bayonet, hand
grenades)
3. Do czego jest podobne uzbrojenie osobiste iolnierza broni pancernej?
(uzbrojenie io/nierza piechoty)
4. Czym sq czolgi w broni pancernej? (glowna
5. Co jest z16wnq broniq broni pannernej?
6. U co sq uzbrojone czolgi?

brori,

podstawowa brori)

(tanks)

(guns, machine guns)

7. Ile lekkich karubin6w maszynowych ma pluton piechoty?
(3 light
machine guns)

8.

Jak4 jeszcze brozi ma pluton piechoty?
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(rocket launcher)

9. Ile plutonow strzeleckich jest w kompanii piechoty?
10. Jaki jest jeszcze pluton w kompanii piechoty?

(3 rifle platoons)

(heavy weapons platoon)

(light mortars,
11. Jake broni jest w plutonie broni towariismicej?
recoilless rifles)
.

.

12. Jakie oddzialy sq w dowcidztwie kompanii, piechoty? (company_ command
group, administration group)

13. Kto zwykle dowodzi kompaniq?

(captain)

(major, lt.colonel

14. Kto gwykle dowodzi batalionam?

15. Czy Zygmunt wiedzialoo wolno jericovipOitedzie6 w niewolf4
16. Gdzie nigdy nie bydzie Zygmunt?

(yes, no)

(niewola, wojna)

Part III

1. Od jak'dawna jest pan w wojsku?,
2. W jakim rodzaju broni pan skuiyl?
!
z

3. Z czego sip sklada osobiste uzbrojenie strzelca w

polskiej, piechociel

4. Z czego strzela piechur?
5. Po co ma piechur karabin?

6. Do jakiej walki strzelec piechoty uiywa bagnetu?
'7. Czego utywa strzelec do walki na bagnety?
8. Na czym jest bagnet podczas walki na bagnety?
9. Co jeligOitinaleivdo Utbrojenial:lianieria piechoty oprocz karabinu
bagnetu?

10. Jakid'uzbrojenie osobiste majg etrzelcy

A."

w broni pancernej-

11. Jakiej :broni gIownie'utYlia broni pancerna?

(czokgi)

12. JakievibrOjenierina.ciae:
13. Czy dziaka i karabiniiaszynaie' sq, uzbrojeniem czagu?

14.

;

fY

Jai% broni ma plutozirpiochOtii-'

15. Czt-PlUton'piSchaii ma tiiibini ziviynOWe?.
.

h
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16. Ile karabindw maszynowych ma pluton w polskiej piechooie?
17. Czy pluton piechoty ma granatnik przeciwpancerny?
18. Do czego moina strzelad z granatnika przeciwpancernego?
19. Z ilu plutondw etrzeleckich skkada sip kompania pieohoty?
20. Ile plutondw broni towarzyszqcej ma kompania piechoty?
21. Ktciry pluton w kompanii ma lekkie moidzierze i dziakka bezodrzutowe?
22. Jaki stopieri wojskowy ma °ricer, ktory dowodzi kompania?

23. Jakie oddziaky ea w dowodztwie kompanii?
24. Czy poczet dowodcy kompanii i druiyna dcy kompanii naletq do dow6dztwa

kompanii?
25. Kto ma wytezy stopie6 wojekowy, dow6dca kompanii, czy doiddoa

bate/.

lionu?

26. W jakim etopniu wojekowym Jest &modem batalionu?
27. Czy pan lietco wolno powledzied nieprzyjacielowi, kiedy Lanier*
doetanie sip do niewoli?
28. Jak nazywamy toknierza, ktdrego nieprzyjadiel wziqk do. niewoli?

29. Gdzie mieszkajq iolnierze, kt6rych nieprzyjaciel wziqk do niewoli?
30. Jak nazywa sip ob6z, w ktorym sq jerky?
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LESSON 64
Military Inteipr' Ing Practice No.1
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LESSON 64
Military Interpreting Practice No.1

1. What is your name?

Nazywam sip Jan Piotrowski.
2. Where were you born?

Urodzilem sip w Mkawie.
3. What is your military rank?
Jeetem podporucznikiern. (2/Lt.)

4. In what unit did you serve?

Sautykem w 2-ej kompanii strzeleckiej, I- go batalionu, 7-go puZku
piechoty.
5. What was your job?

Bylem dowddcq I-go plutonu strzeleckiego.
6. How many squads were there
in your platoon?

Trzy drutyny etrzeleckie.
7. What kind of weapons did your
platoon have?
Katdy it:anion miaa karabin, bag
net i parp granat6w rpcznych.
Oprdcz tego mieliemy w plutonie
trey lekkie karabiny massynowe
i granatnik przeciwpancerny.

-

6. What was the rank of your
assistant?
On bya plutonowym.
9. And of the squad commanders
(leaders)?

Dow6dcami drutyn byli kaprale.
10. How many platoons were there
in a company?
'N kompanii byay trey plutony strseleckie i jeden pluton broni tows-

rzyswej.
11. What kind of weapons did the
heavy weapons platoon have?

Lekkie moidzierse i dzialka besodrzutowe.
12. What other unite were in the
rifle company besides the rifle
platoons and the heavy weapons
platoon?

ByZ jeszcze poozet dcy kompanii
drutyna dcy kompanii.
13. And who commanded the 2nd
company?

Kapitan BolesZaw Kutrzeba.
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14. Where were you captured
(taken prisoner)?
mnie do niewoli kat) szosy
Wtona-Naeielek mi9dzy skrzytowaniem
drdg, a mostem na rzeoe
15. Here is a map. Please show
me exactly where?

0 'Maj.

Na Jzosie na paudnie

od wzg6rsa 105.
16. And where. was the HQ of the
2nd company?

We wei Wrona,na poaudnie od rozwidle.
nia dr6g, po prawej stronie szosy Wrona-Modlin.

17. Which company was to the left
of yours?
Na lewo byft 3-cia kompania, I-go
baonu.

18. And where was the HQ of that
company located?

W lesie na pOnoo od wei
19. Can tanks arose (use) the
bridge on the Wkra near Wrong.?

Nis, nie wszystkie °sole nogg
przejda. Jest tam stary most drew.
niany, wipe tylko lekkie osolia
mom przejeidiad pries ten most.
20. What was your company's
jeotive?

ob-

Skrzylowanie dr6g na polnoony.
weohdd od mostu na Wkrze.

21. Did all the rifle platoons
of the 2nd company take part
in the attack?
Nis.

22. Did you see the commander of
the 2nd oompahy before the
attack?

Tylko dwa, I-ezy

Godzing przed nataroiem mieliimy odpraw, u day kompanii.
Tak.

23. Who, besides yourself, was at
that briefing?
ftsysoy day pluton6w.

24. And the assistants?
Oni takie byli.
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LESSON 64
Homework

Part I -

Translate into Polish:

1. John speaks English well but Bolek speaks it better because.he spent
3 years in the American army.

2. In a big department store clothes (often) cost lese"than in a small
store.

3. If you don't work faster you will loose your Job.
4. It is colder in winter in Warsaw than in Monterey.
5. You get up at seven, and you think that is early?

I get up at six

and start work an hour earlier than you.

6. Factory workers work harder than office workers, but the people who
work hardest are the wives of the factory workers and the office
workers.

7. I know this town better than you (formal) (know it) because I have
lived here longer than you.

8. Leather handbags are cheaper in France than here, but they are
cheapest in Italy.

Part II
1This 7art is to be written if tape recorders are not available to students.
It is to be recorded on tape if tape recorders are available to students.)

Describe the arrival of the Novicki family at Niegosaawice, basing your
story on Dialog '60 and 61..

LESSON 64
Vocabulary

bezodrzutowy, bezodrsutowa,
bezodrzutowe

- recoilless

89

.

9

. heavy weapons

brofi towarzyszEica

(abbr.; br. tow.)

czo/g, m.
czo/gu, gen. s.

- tank

d- ca

- commander, C.O.

abbr.: dow6dca
dowodzid, i. (no p.)
dowodzp
dowodzi

. to command (to have command over)

druiyna dow6dcy kompanii

- administration group

dzia/ko, n.

. gun, small gun
Lacoillees rifle

dzia/ko bezodrzutowe
granatnik przeciwpancerny

- rocket launcher

karabin maezynowv

- machine gun

maszynowy, maszynowa, maszynowe
maszynowo

- machine (as adj.)
. by machine

moidzierz, m.
moidzierza, gen. e.

- mortar

niewola, f.

- captivity

npl.
abbr. of nieprzyjaciel

- enemy

oddzial, m.
vddzia44, gen. e.

- unit, detachment, outfit

osobisty, osobista, osobiste

- personal

poczet d-cy kompanii

- company command group

podobny, podobna, podobny

- similar

podpukownik, me

- Lt. colonel

przeciwpancerny, przeciwpancerna,
przeciwpancerne

- anti-tank

przedmiot, m.
przedmiotu, gen. a.

- objective, object, subject

przedmiot natarcia

- objective of attack

MA

It
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hand (as adj.)
hand made

rycsny, rccsna, wale
rpcsnie
skkadad sic, i. (no p.)
slaadam sic
slaada sic

- to consist of, to fold

skmiowanie, no

- crossroads

sZownik, m.
sZownika, gen. s.

dictionary

towarzyssloy, tows-sysolca,

accompanying

towarsyszetce

usbrojenies n.

- armament

usbrojony, usbrojona, usbrojone

- armed

4 CI
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LESSON 65
Grammar Perception Drill

VERBAL NOUNS
Verbal noun

noun formed from a verb
action

Verbal noun expresses

_or

state
1.

la

Require students to replace the infinitive forms of the following
phrases
by verbal nouns. (Check whether students understand
the meaning of those phrases.)

o/ Verb infinitive
ending in

-Mad

Verbal noun
ends in
.(i)anis

Instructor:

Students:

pakowad valiqt (ace.)

Pakowanie waliski

(gen.)

fotografowad morze
sprzqtad nieszkanie
wycierad naczynie
aresziowad sekrstark,
urzeidzad wesele
zatrzymad samochdd

brad udzial w zebraniu
kadowad jablka na pociqg
rwiedzad miasto

Wad dziecko
chowad
pisad
siad iyto

zbierad jabna
sprizad czas
odwiedzad chorych
aresztowad iolnierza
etrzelad z karabinu
wysiadad z pocielgu
czmkad na doktora

b/ -yd
,patte

- (i)ed

- id*

(Except monosyllabic infinitives and their derivatives)
Instructor:

Students:

liosyd Jajka (ace.)

Liczenis Jajek (gen.)
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C

dwiczy6 temierzy
mowid prawdp
lowie ryby
golie studentow
palid papierosy
mlacid tyto
sprawdzid rachunki
prowadzid samochod
sadzie warzywa
przechodzid przez ulicp

c/

-sic

-szenie

Instructor:

Students:

kosid btkp

koszenie attki

gasid ogieri
przynosid ksiettki do szkoly

d/

-zid

-tenie

Instructor:

Students:

wywozid towary
przywozid prezenty dzieciom

wywotenie towarow

-oid

-21Pni°

Instructor:

Students

doid krowy

dojenie krow

2. Require students to replace the infinitive forms of the following
by verbal nouns (Cheek whether students understand the
phrases
meaning of those phrases).
Instructor:

Students:

Dowcisio kompanig. (instr.)

Dorodzenie kompanit.

(itistr.)

startowa6 samolotem (instr.)
opiekowad sip rodzing (instr.)
sterowao Icidket (instr.)

Szukanie ssospecia.
(gsn.)

Szukad szczpecia.(gen.)

uczyd jpzyka polskiego (gen.)
Przyglgdad sip zabawie. (dat.)

Przygletdam sip
zabawie. (date)
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3.

instructor:

5uggested words:

Students:

Do czego pan sip

gotowad obiad

Przygotowujp sip do got°.
wania obiadu,

przygotowuj e?

pisad pram? domowq,

prmiwiet146 pacjenta
uczy6 student%
uczy6 sip 1ekcji
oprzedawad samochody
przyjmowad goaci
placid rachunki
ubierad sip
ubierad dziecko

koad sip
kepad dziecko
czesad cork,
startowad samolotem
golid sip
golid syna
pkywad
fotografowad on
pakowad rzeczy
spr:qtad mieszkanie
liczy6 ksiqgki
przywitad delsgacjp
zbierad owoce
karmid kury
kosid xgkp

.1Ia a

wysiadad z pocifigu
sprawdzad rachunki
zwisdza6 Warszawp

dowodzid plutonem
Czemu pan sip przyglqda?

startowad samolot

Przyglekdam sip starto -

waniu samolotOw.
golid tolnierza
sterowad adkel
aiad tyto
aowid ryby
kermi6 konie
doid krowy
przedwistlad pacjenta
Na co oni sip patrzq?

karmid konie
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Oni patrzq na karmienie koni.

Co or, IL pokfuJe?

kcs4

On im pokazuje
koszenio zyta.

'.to

s± erewac 16dkami
snopki

Cu ant teraz zaczynajO

pakowa6 walizki

Oni toraz zaczynajg

pakowanie walizek
kfTaki dzieci

sprz4ta6 mieezkanie
pisati
nap rawi a 6 samoch6d

Czym pan sie teiaz
zajmuje?

zbiereci owoce

ZajMUjt sit zbiers.
niem owocow.

karmi6 kacaki
sia6 tyto
dcid krmuy
fotografowa6
sprzedawa6 moble
liczy6 czapki
urzeldza6 zabawv

zrywa6 owoce z drzewa
0 czym ty mOwisz?

aresztowa6 Walczaka

MOwie o areestowaniu
Walczakas

rozpozna6 teren
/cwi6 ryby
bra6 udziat w zebraniu
dowodzi6 plutonem
sprawdza6 wykaz bielizny
sia6 owiea
przygotowa6 lekcje
wyciera6 talerze
Require students to use the following expressions*
do widznia, dzieri dobry, dobry wiecz6r, jak sits (pan) ma, co skychad
u pane, tyczcl (panu) powodzeniat czym nogg (panu) auty6, jak (panu)
poszlc - according to tin dregree of familiarity,

e.g.:
Do widzenia panu (pant) - formal
Do wicieriat 7....t:..rde Janie (pant Jadwigo)

Do wid%enia panie jaTiu (pant Jadziu)
widzonip (ci) Andrzeju .Sadwigo)
informal

ca
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LESSON 65
Dialog

(At the doctor's)

K.: Dr. Kawecki
N.: Pani Nowicka

Doskonale
K.: Dzierit dobry pani.
pani wygleida. Widzp, te pobyt

na wsi bardzo dobrze pani zrobik.

Good morning, Mrs. Nowicki. You
look fine. I see that the (your)
stay in the country did you a lot
of good.

N.: 0 tak. Jui nie kaszlp i czujp
sip zupeknie dobrze.

Oh yes. I don't cough any more
and I feel quite well.

K.: Czy byka pani w szpitalu na prze.
ewietleniu pkuc?

Were you in the hospital for a lung
X- Ray?

N.: Oczywiticie.

Of course. I'm a very obedient
patient. Here is the picture.

K.: Dzipkujp. Widzp, ie pkuca i serce ma pani zupeknie zdrowe. Toms zbadamy cignienie kiwi.

Thank you. I see you have completely healthy lungs and heart.
Now we'll check your blood pressure.
(After a while)

Jestem bardzo poskusznq pacjentk4. Tu jest
zdjpcie.

(Po chwili)

Trochp za wysokie. Musi pani
wipcej odpoczywad i nie denerwowa6 sip.

N.: MO i dzieci stale mi to =Swig,
ale wie panijak to jest w duiej

A little too high. You must rest
more, and rnt be nervous.

My husband and children tell me
that continually but you know how
it is in a large family.

rodzinie.

K.: Wiem. Puls ma pani tei trochp
I know. Your pulse is also a little
za szybki. Proszp teraz otworzyd too fast. Now open your mouth;
usta. Gardko i nos s4 w porzqdku. please. Throat and nose are O.K.

N.: Ja prawie nigdy sip nie przezipbiam.

I hardly ever catch cold.

K.: Ma pani ezczOcie.

Proszp sip po- You are lucky. Lie down, please,
koty6, chop jeszcze zbadad lokeldek
still want to examine your stomach.

N.: Z tym nigdy nie mam kkopotu. Nam I never have any trouble there
dobry apetyt i mop jeed wszystko. (with that). I have a good appetite and can eat everything.
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K.: Widzy, te ma pani trochp
spuchnicte nogi.

I soo that you have slightly swollen
feet (legs).

N.: Osiem godzin dziennie jestem
na nogach. Nic dziwnego, le
mnie od tego stopy bolg.

I am eight hours daily on my feet.
No wonder that my feet hurt (from
that).

K.: Zapiszp pani zastrzyki, ktOre
powinny pomOc. A jak sit czuje te6ciowa pani?

prescribe for you some in.
jections which should help. And
how is your mother-in-law?

N.: Niestety, nie dobrze. Ciggle
choruje, a do tego sluch ma
jut bardzo slaby.

Unfortunately, not well. She is
sick all the time and in addition
her hearing is very poor (already).

K.: No, nie jest jut mloda i jak sobie przypominam kilka lat temu
miala powainq operacj9.

Well, she is not young any more,
and as far as I remember (I seem to
remember) several years ago she had
a serious operation.

N.: Do widzenia, panie Andrzeju.

Good-bye, Andrew.

K.: Do.widzenia, pani.

Good-bye, Mrs. Nowicki.

98

LESSON 65
Grammar Analysis

VERBAL NOUNS

It is possible to build nouns from many Polish verbs.
noun is used as a noun and is always in the neuter gender.

The verbal

Verbal noun

Verb

!f
spotkanie

spot.kad - to meet

Verbal nouns derived from verbs ending in -a6
are formed by changing -c to -mie.

sprzedawad . to sell

sprzedawa

nie = sprzedawanie - (the) selling

e.g.t

1 la

IA

in the infinitive

Verbal noun

Verb

AAR Mil

the meeting

On zajmuje sip
samochodow.

zenistem

- He is busy selling, care.

Verbal nouns derived from verbs ending in -z a. and -ed in the
infinitive are formed by changing the above endings into -enie (except
monosyllabic infinitives and their derivatives).
Verbal noun

Verb
tyczy6 - to wish

tyczy

4 enie = tyczenie - wishing, mildly greeting

e.g.:

Skladam pane najlepsze tyczenia.

"

- I give you my best wishes.
Verbal noun

Verb

w.

mydled - to think

-.

myile * enie

mydlenie - thinking

e.g.:

Mydlenie o tym nie pomote.

- Thinking about it will not help.

Verbal nouns derived from verbs ending in -id in the infinitive
(except monosyllabic infinitives and their derivatives) are formed by
changing -id to -ienie (see exceptions below).
Verbal noun

Verb
sam6wie - order

zamersi

* ienie
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zamdwienie - (the) ordering,
order

e.g.:

- I placed an order for new
furniture.

Zrobilem zamowienie na nowe
meble.

Note that verbal nouns aerived from verbs ending in -6cid, -sid,
-zid, -cid, -oid or -aid in the infinitive take the ending -szczenie,
-szenie, -ienie, -cenie, -ojenie and - ajenie respectively,
- to clean
czyszczenie - cleaning
czylicid

- to mow
kosid
koszenie - mowing

to milk
doie
dojenio - milking

The direct object of the original verb from which the verbal noun
was made is in the genitive case if the verb from which the verbal noun
derived required the accusative case,
e.g.:

. Writing books is difficult.

Pisanie ksiettek jest
trudne.

In other circumstances nouns immediately following verbal nouns are
in the case required by the verb from which-the verbal noun derives,
e.g.:

pima pidrem

pisanie piorem

Verbal nouns can be formed from both aspects, perfective and imperfective.

Verbal nouns are declined like other neuter nouns ending in -ie.
Whenever there is a plain noun with the same meaning as a verbal
noun, the verbal noun is seldom used and the plain noun is used instead,
e.g.:

pracowanie (not used)

praca (used)

In Polish the word fan is often used with the first name. This
form is less formal than "pan" alone, but more formal than the 2nd
person singular,
e.g.:

Do widzenia panu (pani)
Do,widzenia, panie Andrzeju
Do widzenia, pani Jadwigo
Do widzenia (ci) Andrzeju
Do widzenia (ci) Jadwigo

- formal
- less formal
- informal

Some Polish verbs require a special construction which differs
from the English one,.
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bir

e.g.:
-

Pea mnio (acc.)
Glom jogo (acc.) boli.
Mnie (dat.) sip dobrze powodzi.
Im (dat.) sip dobrze powodzi.
Zdaje mi sip.
Zdaje mu sip.

-

My hoad hurts (me),
His head hurts (him).
I am successful.
They are successful.
It seems to me.
It seems to him.

Below are some more commonly used verbal nouns formed from verbs
introduced before:
podzipkowania
gotowanie
pisanie
stanie
sisdzenie
chodzenie
uczenie
uczonie pip
czytanie
palenie
chovanie
sprzedavanie
odwiedzanie
startoranie
wstqpienie
sprawdzenie
pokazanie
zatrzymanie
przynoszenie

przywotonie

rotograforanie
strzelanie
przygotowanie
calowanie
sprzqtanie
storovanie
oddawunie
urzqdzanie
le2enie
znartwienie
podanie

branie udzialu
skladanie
ruszenie

- thanks
- cooking
- writing

standing
- sitting
- walking
- teaching
- studying
- reading
- smoking
- raising,
selling
- visiting
(persons)
- start
joining,
entering
checking
- showing
- stopping
brinsIng
tin hand)
Lringing
(by means of
transport.)
- taking
pictures
shooting
. preparation
kissing
- cleaning up
- steering
. giving back
- arranging
- lying
. grief
- presenting,
application
taking part
- folding
starting,
moving
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paying
looking for
receiving
waiting
es calling up
weighing
UR
speaking
awienie
taking
branie
delay
spoinienie
ubieranie (sip). dressing
koanie (sip) - bathing
czesanie (sip) - combing,
setting hair
undressing
rozbieranie

pZacenie
stukanie
przyjmowanie
czekanie
telefonowanie
waienie

MD

WO

(04)
golenie (sip)
wstawanie
dawani e

przyglqdanie

shaving
getting up
giving
- observing

as

(sir)

saying
cold
swimming
reconnaisance
capturing
- breaking
packing
closing
przechodzenie - crossing
throwing
wrsucanie
rubbing,
wyci erani e
drying
arresting
aresztoranie
going out
wychodzenie
spending (time)
sppdzonie
leaving
zostawianie
calling
Irokanie
welcoming
PrzYwitanie
birth
urodzenie
taking out
wynoszenie
gathering,
zbieranie
harvesting

powiedzenie
przezipbienie
plywanie
rozpozaanie
zdobyranie
zerwanie
pakowanie
zamykanie

41.
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GE
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Aanie
Zadowanie
lowienie
dojenie
koszenie

wysiadanie
powodzenie
wyobratenie
dowodzenie
gaszenie

spotkanie

-

-

sowing
loading
fishing
milking
cutting,
mowing
getting off
success
idea
leading
commanding
putting out
fire, switching
off light
meeting

sadzenie
zaladowanie
karmienie
dojrzewanie
wifizanie
prowadzeni e

- planting
- loading

- feeding
- ripening
- binding
- driving,

maszerowanie
zdenerwovanie
spanie

-

dpi ewani e

-

liczenie

-

zwi edzanie

-

-

managing,
conducting
marching
nervousness
sleeping
singing
counting
sightseeing

0

0

000.10

Mr.

LESSON 65
Structural Drill

Part I
Instructor:

Suggested words:

Students:

Co sabrato pane duto
csasu?

telefonowad do ojca

Zabralo mi duto
czasu telefonowanie do of ea.

gotowa6 obiad
plead na maszynie
sat:oh:ad radia

czeka6 na.pocifig

kupowad samochod

wynajumad mieszkanie
wysiada6 z pocifigu

meldowa6 sip u oficerow
opiekowa6 sip dziedmi
spa6

kima6 sip
czesad sip
zamawia6 bilety

Co trwalo daugo?

liczy6 pieniqdze

waty6 towar
uczyd sip
dzwoni6 (budzik)
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Liczenie pienipdzy
trwako dlugo.

kosid lyto
nosi6 towary
gasid
czyticid ubranie

wozi6 lyto
budzi6 brata
doid krowy
Czego pan nie lubi?

telefonowad

Nie luldp telefonowants..

got owad

pisad na maszynie
siuchad (radio)
czekad
kupowa6 prezenty
opiekowad sip dziedmi
koad sip w simnej wodsie
liczyd
vaiyd
uczyd sip
apiewad na ulicy
leied (Otago w aolku)
zamawiad bilety
nosia towary
kosid iyto
czylicia ubranie

wosid iyto
doid krowy
pisad na maszynie

Czemu pan lubi sip prayglqdad?

Lubi, przyglqdad sit
pisaniu na massynle.

gotowad obiad
meldowad sip (foiniersy)
startowad (samoloty)
kgpad dsieoko
csesad dsiecko
telefonowad

Za co pan piaci?

Rug sa telefono.
wanie.

pisad na maszynie
oplekowad sip dzieckiem
uosesad
kosid iyto
gasid ogiezS

osydoid ubranie
wozia iyto
doid krowy
Kiedy pan to sae/tilt?

pried

satelefonowad do
ojca
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Przed satelefono.
waniem do °Jen.

przcd

ueotowad obiad

It

wykiipae sip

nauezy6 sip dialogu
zamowid tower
skosie tyto
- zamowle bilety
do teatru
Kiedy pan przyjdzie do
mnie?

po - zatelefonowad do
matki

Przyjdp do pana
po zatelefonowa.

niu do Oft.
"
"
v

"
"

napisad list
kupid ksiqiki
wystartowad samolot

wykoad sip

skosid iyto
"
wydoid krowy
" - zamowid towary

Instructor:

Suggested words:

Students:

Do czeso sq potrzebne
pieniqdze?

placid rachunki

Pieniqdze 84
potrzebne do
placenia ra.
chunkow.

Do czego sq potrzebne
ksiqiki?
Do czego sq potrzebne
garnki?
Do czego shay 261ko?

uczyi sip
czytad
gotooad
.

Do czego slid)! c/owek?

leied
spad
pisao

Do czego shay woda?

Basic ogieri

Do czego sluty budzik?
Do czego shay mydlo?
Do czego slut). glletka?
Do czego shay szczotecz.
ka do zpbow?
Do czego shay vanna?
Do czego sluiy aparat

budzid rano
prad

gond sip
czyticid zpby

Impad sip
fotografowad

fotografic zny?

Do czego shay linia?
Do czego sluty lornetka
(okulary)?
Do czego shay walizka?
Do czego shay klucz?
Do czego shall usta?
Do czego sluty ocierka?
Do czego sluty rpcznik?
Do czego shay ladka?
Do czego sluts, wiosla?
Do czego shay ster?
Do czego sauiy wgdka?

mierzyd
patrzed

pakowad rzeczy
zamykad drzwi
calowad
wyeierad talerze
wycierad rpce
pkywad
wioslowad
st erowad

lowid ryby
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0*

Do czvgo sluiy plug?
Do czego slut), karabin?

Part II

(Review of verbs)

Instructor:

Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co

a-

orad
strzelad

pan robi?
ja robip?
on robi?
one robi?
panowie
my robimy?
oni robiq?
one robig?
paAstwo Kowalscy robig?

Suggested word::

gotowad obiad?

Students:

Gotujp

pisad listy
chodzid do szkoky
uczyd sip jpzyka polekiego
ozytad ksielikp

palid papierosa
sprzedawad samochdd
pie herbatp
jedd obiad
my6 sip
spad

Co pan robik wczoraj?

pisad listy

Wo2oraj pimples
listy.

Co pani robika wczoraj?
Co ja robilem (robilam)
wczoraj?
t iTczoraj?
c
Co on

W

WW

W

,741) ona robika wczoraj?

Co panowie (penis) robili
(robiky) wczoraj?
Co my robilidmy (robilydmy)
wczoraj?
Co oni robili wczoraj?
Co one robiky wczoraj?

uczyd sip jpzyka polekiego
czytad ksielikp

pracowad w ogrodsie
sped
B yr

Co pan bpdzie robik jutro?

przyjmowad godci

Jutro bpd, przyjm

soma godoi.
Co
Co
Co
Co

pani bpdzie robika jutro?
ja bpdp robik jutro?
ja bpdp robika jutro?
on bpdzie robin jutro?
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Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co

ona bpdzie robily jutro?
panowie bpd4 robi6 jutro?
panie b9d4 robily jutro?
my bpdvlemy robili jutro?
my bpdziemy robiky jutro?
oni bpd4 robili jutro?
one bpdq robiky jutro?
czyta6 gazety
piec chleb
pracowa6 w szkole
placid rachunki
grad w pikkp
opiekowa6 sip dziedmi

Co pan zrobi jutro?

napisad 5 listow

Jutro napies9
5 lista,.

Co Jet zrobi9 jutro?

Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co

on zrobi jutro?
ona zrobi jutro?
panowie srobiq jutro?
my zrobimy jutro?
wy zrobicie jutro?
oni srobiq jutro?
one srobiq jutro?
zaczet6 nowy kurs

wytrzed kurze
zasia6 tyto
wysla6 pacski
nauczy6 si9 dialogu

LESSON 65
Translation
English - Polish
Pfc. Zygmunt Nowicki received a pass for the whole evening.

He

sewed his new rank insignia on the shoulder loops of his class "A"
uniform,then he brushed his uniform and cleaned his boots.
he shaved.

Zygmunt had a date this evening.

After that

While he walked to the

movie theatre where he was to meet Hanka Malecka, Zygmunt was thinking
about her.

Zygmunt had met Hanka two months ago and he liked her more
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and more every day.

Hanka was very pretty girl.

She was not very tall,

her hair was as black as coal and her eyes as blue as the sea.
small hands and beautiful legs.

She had

She also dressed better than other girls.

Mien Zygmunt arrived at the theatre Hanka was not there, but she came a
few minutes later.

It was very dark in the movies so Zygmunt could not

see who was sitting next to Hanka.

friend was sitting next to her.

Later on he found out that his beet

Hanka did not like the feature because

it was a military picture about tanks, rocket launchers, machine guns, and
recoilless rifles.

During the whole film Hanka talked with Zygmuntls

friend.

Translation
Polish - English

Zygmunt Nowicki zoetal wzitts do wojeka na jesieni.

Przezpierweze

part tygodni jego sluiby wojekowej pogo& byla dobra, tylko note byly coraz zimniejeze.

W wojeku ludzie muezq byd nie tylko mkodzi, ale i zdrowi.

To tet w pulku Zygmunta co rano toknierze myli sip w zimnej wodzie 1 bro.

li zimny prysznic.

Nie wszyecy tolnierze lubili zimnet wodt, no

no, wojsko to nie dom.

Wielu mkodych tolnierzy przezitbilo sir.

alta true
Zygmunt

byl dobrym tolnierzem. Mak zaweze mundur, buty i oporzetdseniew porzetdku.

Szef kompanii lubil go i dlatego na Bote Narodzenie Zygmunt dostal

urlop i przyjechal do domu.
go poznad.
przedtem.

Rodzico, eiostra i mlodezy brat nie mogli

Zygmunt wyglqdal doskonale, o wiele lepiej nit part mieeipoy
Matkt martwilo tylko to, to Zygmunt czteto kaezlaa.

dal mu jednak Lardzo dobre lekarstwo;
kieliszkdw wddki z pieprzem.

Wuj Adam

kazal on Zygmuntowi wypid kilka

Przezitbienie przeezlo mu natychniiast.

LA

107

Questions
1. Kiedy Zygmunt Nowicki zostal wzicity do wojska?

2. Jake byla pogoJa przez parr tygodni?
3. Jakie byky noce w jesieui?

(good)

(colder and colder)

4. Jacy muszq by6 ludzie w wojsku?

(young and healthy)

5. W jakiej wodzie myli sic iolnierze?
6. Kto przezitibik sic?

(zimna)

(many young soldiers)

7. Jakim toknierzem byl Zygmunt?

(dobry)

8. Co miak Zygmunt zawsze w porzqdku?
9. Kogo lutil szef kompanii?

(uniform and personal equipment)

(Zygmunt)

10. Co dostak Zygmunt na Boie Narodzenie?
11. Dokqd przyjechal Zygmunt na urlop?
12. Kto nie n6g1 poznad Zygmunta?
13. Jak wygletdak Zygmunt?

(jesieli)

cleave)
(dom)

(parents, sister and young brother)

(wonderfully)

14. Kogo martwiko, to Zygmunt kaszlak?

(matka)

15. Komu wuj Adam dal dobre lekaratwo?

(Zygmunt)

16. Co kazak wuj eypid Zygmuntovi?

(wOdka)

17. Ile kieliszkow wodki kazal wuj wypie Zygmuntowi?
18. Z czym kazak wuj wypid weldke

(pieprz)

19. Co przeszlo natychmiast Zygmuntowi?
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(cold)

(several)

LESSON 65
Oral

Aural Drill

Part I
I

1. Komu poviedzia/ doktor Kawecki, to wyglada doskonale? (pani Novicki,
pani Nowak, pani KOmelska)
t

2. Komu dobrze zrobil pobyt na wsi?

(pani Nowicka, pani Kovalska,
pan Cichocki)
3. Jaki pobyt zrobil dobrze pani Nowickiej?
(vied, gory, mores)
4. Czy pani Nowicka jeszcze kaszlaka?
a

5. Jak czula sip pate Nowicka?
6. Gdzie byta pani Nowicka?

(no)

(quite well, badly)

(espital, kino)

7. Co zrobili pant Nowickiej?

(przedwietlenie plus, opera: *

(poskuszna, dobra, as)

8. Jakti, pacjentka byla p. Nowicka?

9. Co dale p. Nowicka doktorowi?

(radiograph, photograph)

10. ZdAcia czego dais, p. Nowicka doktorowi?
11. Jakie piuca miala pani Nowicka?
12. Jakie serce miala p. Nowicka?

(zdrowy, chory)

(zdrowy, chory)

13. Co musical jeszaze doktor zbadad?
IA

(pkuca, noga, rpka)

(blood pressure, stomach)

1

14. Jakie miala cienienie krwi p. Nowicka?
15. Co must robid pani Nowicka?

(too high,too low)

(to rest, to drill)

16. Czego nie mote robid pant Nowicka?

(to be nervous, to work hard)

17. Kto jeszcze uhvi, to pani Nowicka nie mole denerwowad pie
(husband and children, friends)
18. Jak

rodzin, ma pani Nowicka?

19. Jaki puls miala p. Nowicka?

(dula, mala)

(too fast, too slow)

20. Colazal doktor otworzyd pani Novickiej?

(mouth, eyes)

21. Co jeszcze zbadal doktor pani Nowickiej?

(throat and nose)

as

22. Jakie miala gardlo i nos pani Nowicka?

(porsqdeks'sdrowy, chOry)

23. Jak cz9sto pani Nowicka przezitbiala sip?
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(almost never, oftin)

(pani Nowicka, pan Novicki, pan Wal-

24. Komu kazal doktor poloty6 sir?

czak)

(stomach, heart)

25. Co chcial jeszcze zbadad doktor?
26. Z czym nie ma klopotu p. Nowicka?

(tohidek, nos, gardlo)

(good, poor)

27. Jaki apetyt ma p. Nowicka?

28. Czy pani Nowicka mote jeod wazystko, co chef)?

29. Co mote jegd pani Nowicka?

(everything, nothing)
(troche spuchnipty, adrowy)

30. Jakie nogi miala pani Nowicka?

(eight hours, four hours,
one hour)
32. Ile godzin dziennie byla pani Nowicka na nogach? (eight, one hour)

31. Ile godzin dziennie stoi pani Nowicka?

33.. Co bolao paniq Nowickq?

(stops (pl.), noga (pl.))

34. Co sapisal doktor pani Nowickiej?
35. Co powinno pomoc pani Nowickiej?

(injections, medicine)
(injections)

(unfortunately not well,
very well)
(very poor, very good)

36. Jak sip czuka teicioma pani Nowickiej?

37. Jaki uch ma teocioma?

38. Co mists teecioma kilka lat temu?

(powatna operacja, spuchnipta
noga)

Part II
1. Jaki pan ma apetyt?
2. Na co pan ma apetyt?

3. Jakie mote byd ciOnienie krwi?

4. Jaki caomiek nie powinien denerwowad sip?
5. Czy pan byZ chory na sores?

6. Czy pan Gnat° przezirbia sip?
7. Co mote boled czlowieka, kiedy przezirbi sip?
8. Kiedy pan kaszle?
9. Gdzie robiq przedmietlenie plus?
10. Po co doktor robi przeiwietlenie pluc?
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11. Co doktor widzi na zdjgciu?

12. Co musi otworod pacjent, kiedy doktor bada gardZo?
13. Co musi zrobid chory, kiedy doktor bada tobldek?
14. Co mote jeed czZowiek, ktory ma zdrowy tobidek?
M.

15. Czego pan nie powinien joie, kiedy pan ma chory iobidek?
16. Czy kelnerki maj '. czpsto spuchnigte nogi?

17. Dlaczego kelnerki majq czesto spuchnifte nogi?
18. Kto musi stave clay dzien na nogach?

19. Co pana czasem boli?
20. Kto umie robid zastrzyki?

21. Jak ayszy ozZowiek, ktSry ma skaby eZuch?
22. Czy pan ma dobry auch?

23. Czy miaZ pan kiedy powatnq operacal
24. Jaka to byla operacja?

ao

LESSON 65
H011101/70 rk

Part I
Translate into Polish:

1. Mary likes to look at herself in the mirror.

2. Mieczyslaw is not a good husband, he thinks only about himself.
3. Oh, now I remember the Kubickis, I had a very good time at their
party when I was in Warsaw 10 years ago.
4. John woke up too late this morning, so he was late for the train.
5. I had no money with me.

6. Stefan should have sent his wife to the Sea shore, but he
preferred to buy himself a new car.
7. "The lecture will finish at nine, Zygmunt, so let's meet in the
cafe at nine fifteen" - said Jadzia.
8. When one doesn't have what one likes, one must like what one has.
9. I got bad marks this year, because I did not study.

I am angry

at myself.

Part II
rairFTtart is to be written if tape recorders are not available to
students. It is to be recorded on tape if tape recorders are available to students.)

Form 3 questions in Polish to each of the following statements from
Part I: 2, 3, 6, 7, 9.
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LESSON 65
Vocabulary

apetyt, m.
apetytu, gen. s.

- appetite

cignienie, n.

- pressure

denerwowa6 sir, i. (sdenerwowad
sip
denerwujp sip
sdenerwujp
denerwuje sic
sip

- to be nervous

zdenerwuj e
sip)

gardko, n.

kassled, i. (kaszlnqd, p.
kaszlnp
kasslp
kasslnie)
kassle

nos,

1114

- throat

- to

cough

- nose

nose, gen. S.
operacja, f.

- operation

pacjentka, f.

- patient (female)

pluco, n.

- lung

poekuszny, poskussna, posluszne
poskueznie

- obedient
- (obediently)

powatny, powatna, powatnie
powatnie

serious
- seriously

przeiwietlenie, n.

a. X-Ray

pule, m.
puleu, gen. 8.

- pule

saaby, saaba, skabe
skabo

weak, poor
- weakly, poorly

sluch, n.
sluchu, gen. s.

-

hearing

epuchnipty, spuchnipta, spuchnipte - swollen
- foot

etopa, f.
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szpital, m.
szpitala, gen. s

- hospital

szybki, szybka, szybkie

- quick, fast

tedciowa, f.

- mother-in-law

usta, pl. only
ust, gen. pl.

- mouth, lips

zastrzyk, m.
sastrzyku, gen, a.

- injection, shot

zbada6, p. (badaa,
zbadm
badam
bade)
zbada

- to examine, to check, to
investigate

zupelnie
zupeZny, zupetna, zupeane

. quite, completely, utterly
- complete, utter

iolqdek, m.
iolqdka, gen. s.

- stomach
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LESSON 66
Grammar Perception Drill

VERBAL NOUN
continued
1.

Verb infinitive
ending in;
.46

Verbal nnun
ends in:

Require students to replace the infinitive forms of the following
sentences by verbal nouns. (Check whether studcnts understand the
meaning of those sentences.)

a/

Instructor:

Students=

Wynajqd mieszkanie.
Przyjqd towar.
Zajqd miasto.
Zamknqd sklep.
nyneld do wyspy.

Wynajpoie mieszkania.

Verbal noun
ends in;
-lois
-yoie

Verb monosyllabic infinitive
and their derivatives ending ins
-id
-yes

.ud
b/

Instructor:

Students*

ILy6 sip.

Myoie sig.

My6 okna.
Umy6 sip.
Umy6 podZogp.
Pid piwo.
Napid sip piwa.
2yd na wsi.
Bid Big na wojnie.
Derivatives
of the verb
Jed

c/

Verbal noun
ends in:

-ole

Instructor:

Studentsi

wyjdo ze stacji.
Wejdd do stacji.
pi:We do domu.
Odejdd (pociqg).
Przejdd przez gdry.
Przyjdd (pocigg).

Wyjdoie s staoji.
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Irrvilar

Verbul noun

jo66 obiud

jedzenie obiadu
pioczenie chleba

pi cc chlob
2.

a/

Instructor:

Suggested words:

Students;

Do czego pan sip
teraz przygotowuje?

przyjqd goici

Przygotowujp sip do
przyjpcia go6ci.

zamktuld sklep

myd sip
myd dziecko
umyd psa
pie lekarstwo
przejed przez rzekp

b/

Na co Stefan czeka?

wynajqd dom

Stefan casks na
wynajpcie domu.

zajqd miasto
zamknqd sklep
przyjqd towar
umyd GUS/
pojed do domu
odejed (pociem)

AO,

przyjitd (pociqg)

c/

Czemu on sip przyg14.
da?

myd dziecko

On Sip przygletda

myciu dziecka.
odejed (ten pociqg)
wejeld. do kina

d/

Kiedy pan p6jdzie
spud?

zamknqd drzwi

Pcijdp spadml mamknip.
ciu drzwi.
POjdp spad przed zan.
knipoiem drzwi.

przyjqd towar
wynajtid rower

umye dziecko
pojgd do kina
el

wyjcid (Waadek)

przyjdd (Zosia
odej66 (poci4g)
3.

Instructor:

Suggested words:

Students:

0 c2ym pan z Mad..
kicm ro2mawiak?

karmid konie

Rozmawia/em o karmic.
niu koni.

kosid iyto
sadzid kartofle

mUcid zboie
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Mak

dold krowy
kowie ryby
chowa6 kury
wynajqd m6j dam
zbierad ow000
etrzelad s karabinu
oterowue
plywai w morsu
siad owies
przeiwietlad plum"

dojrsewad woes
dowodsid kompaniq

0

H ITS:

PXE
A
Zvi"-

El

A
FIRING POSITIONS ?
EASY

0
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LESSON 66

Dialog

(At the firing range)

Z.: Zygmunt Nowicki, st. strzelec
A.: Antoni Trepirlski, rekrut
WW

Z.: Skyszakem od sierianta Gryki,
to byliocie na strzelnicy. Jak
ci tam poszko?

I heard from Sergeant Gryka that
you were on the firing range. How
did you do there?

A.: Zupeknie dobrze. Miakem pipe
trafnych strzalow w tarczy.

Quite well.
target.

Z.: Siertant mciwik mi, to dobrze
rzucasz granatem.

The sergeant told me, that you
throw grenades well.

A.: Owszem, ale w walce na bagnety
nie bardzo mi sip udalo. Do
kkucia trzeba mie6 duo siky.

Right, but in hand to hand combat
I didn't do so well. For stabbing
one must have a lot of strength.

Z.: Przeciet jested silnym chlopa-

But you are a strong boy!

I had 5 hits on the

kiem!

A.: Tak, brak mi jednak jeszcze
wprewy.

Yes, however I still lack skill.

Z.: Czy widziake6, jak sierzant
Gryka strzelak z pistoletu?

Did you see Sgt. Gryka firing a
pistol?

A.: Nie, ale mciwili mi koledzy,
le on jest doskonakym strzelcem.

No, but my colleagues told me that
he is an excellent shot.

Z.: Czy 6wiczyliecie jut postawy
strzeleckie?

Did you drill firing positions al-

A.: Tak. Postawa stojqca i letelca
sq rzeczywi6cie latwe, ale postawa klpczqca lub siedzqca sq. trud.
ne i mpczqce. A czy ty jut umiesz
strzela6 z CKMu?

Yes.

The standing position and the
prone position are really easy, but
the kneeling and sitting positions
are difficult and tiring. And do
you know how to fire a machine gun
already?

Z.: 0 tak, nauczy/em sip jut dawno.
Teraz many strzelanie z karabinow maszynowych w terenie4

0 yes,

ready?
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I learned that long ago.
Now we have machine gun operations
(firing) in the field.

A.: Czym Jester, celowniczym czy

What are you, a gunner or an ammunition boaror?

amuni cyj nym?

Z.: Jodnym i drugim. Katdy cz10nek obslugi CKMu muss znai
wszystkie funkcj e.

A.: Zygrount, co to za wybuchy
abate

Both (one and, the other).

Each
member of the heavy machine gun crew
must know all the Jobs.

Zygmant,*what are these explosions
I hear (one can hear) from that
direction?

s tamteJ strony?

Z.: To artyleria strzela z dziza
na poligonie.

That's the artillery firing guns
on the artillery range.
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LESSON 66
Grammar Analysis
VERBAL NOUNS
continued

Verbal nouns derived from verbs in -at in the infinitive are
formed by changing the ending -,16. into -ile.

e.g.s

Verb

Verbal noun

'Paige

mYnaltidt

W tym domu sq
do wynajpoia.

mieszkania

- There are apartments for rent
in this house.

Verbal nouns derived from the majority of monosyllabic verbs
ending in -id, ..xi and ud (and their derivatives) are formed
by changing the ending -d into -oie.

e.g.:

Verb

Verbal noun

pid
myd
wymyd

picie
mycie
wymyoie

Wymycie semochodu kosztuje
dziesiti skotych.

- (The) washing of a oar costs
10 zlotys.

Verbal nouns derived from verbs ending in 0.0
are formed by changing the ending simo into -ienie

e.g.:

or swamis.

Verb

Verbal noun

pieo
ostrzec (to warn)

pieozenis
ostrzeienie (yarning)

Bes ostrzeisnia kasali ni
sapkacid pied skotyoh.

- Without warning they ordered
me to pay five zlotys.

Verbal nouns derived from all derivatives of
by attaching the ending -ie.

sow

in the infinitive

idd

are formed

Verb

Verbal noun

wyjid
wejdd

wyjdoie
wejdoie

Na prawo jest wyjgoie, a
na lewo jest wejdoie.

- There is an exit on the right
side and an entrance on the
left side.

121

Verbal nouns derived of all other verbs ending in -64 or -id
in the infinitive are usually irregular.

e.g.:

Verb

Verbal noun

snaleid

znalesilmie

Po znalezieniu ksiEtaki,
wrocitem do domu.

- After finding the book I
returned home.

Most verbal nouns have no plural.

Bingulm

Plural

miesskanie - apartment
miesskanie . living

mieszkania - apartments
. no plural

Polish verbal nouns correspond in use to
-Amp It must be stressed, however, that the
in English are not always nouns, but they may
speech. Only when a word ending in -ing may
article "the" in English, this noun should be
noun into Polish.

English noun ending in
words ending in -ing
also be other parts of
be preceded by the
translated by a verbal

From now on regular verbal nouns formed from already known verbs
will not be listed in the vocabulary unless the meaning of the verbal
noun differs from that of the verb.
Below are some commonly used verbal nouns formed from verbs introduced before.

picie
jedsenie
wynajpcie
znalezienie
pieczenie
mycie (sir)
sdobycie
wzi9cie
samknitacie

*pie

-

drinking
eating
renting, hiring
finding
baking
washing
capturing
taking
closing
living, life

From now on whenever a new verbal noun appears in the dialog it
will be followed in the vocabulary list by the usual forms of the verb
from which it derives.
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LESSON 66
Structural Drill

Pert I
Instructor:

Suggested words:

Students:

Co dkugo trwako?

myd sit

Weis sip trwao
dkugo.

szukad pea
pid widkt
gotowad obiad
przejdd przez most
ubierad sip

Kiedy pan sjadk kolacje

przed

wyjed z domu

&taken kolasit
przed wyjdoiem
s domu.

pdjed do kina
przyjdd do kina
odejed
pociqg
wyslad lLst
upieo ciastka
zwiedzid miasto
spotkad sips Zosig

przed
et

sprzettad mieszkanie
zapakowad ubranis
kosid iyto na polu
11

Co dkugo trwako?

doid krowy

gotowad

pisad liety
chodzid po ulioy
uczyd sip lekcji
czytad ksigikt
grad w pikk,
bawid sit z dziedmi
palid papieroey
placid raohunki
sprzedawaci samoohdd

pomagad ojou
skuchad radix
pytad studentdw
czekad na ojoa
kupowad dam
tel
wysiadad z pocielgu

leted w Idtku
meldowad sit
licsyd pioni4dzo
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Gotowanie trwako
(Mtge.

sprawdza6 rachunki
ubiera6 sip
zalatwi6 t9 spraw9
startowa6 samolot
spat

chorowa6
orac
spratta6 mieszkanie
goli6 819
przynos16 towary

przygotowa6 kolach
czesa6 al-kJ
czyici6 buty
napisa6 list do teeciowej
reperowad samoched
zapisywad dane
sadzid kapust9
wymeldowad si9 z hotelu
wyciera6 talerze
ladowad woz
karmi6 konie
ol6ci6 sboie

Csego pan ale lubi?

gotowad

pisad listy
czytad top ksiqik9

sprzedawa6 samochody
zapisywa6 dane
eluchad wyklady
czekad na doktora
wyjeidia6 na wise
telefonowa6
wysiadad z pociggu
odpoc zywad

meldowa6 sip
opiekowad sip
chorowad
uczy6 sit
prosid o pienietdze
placid rachunki
leted w letku

piec ciastka
liczyd pienigdze
pi6 wOdk9 przed obiadem
myd sip w brudnej wodzie
spratta6
epjewad wojskowe piosenki
lowi6 ryby
nosi6 cigikie rzeczy
pakowad
przechodzid przez ulic9
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Nie lubie
gotowania.

cakowad
plywad
wioskowad
maszerowad
kosid sbote

Dsipki °sem pan ma duio

pisad ksigiki

pienicdsy?

Nam duio pienitday dsitki piss.
niu ksigtek.

ucsyd sip
interesowad sip wssystkiiS
kupowad i sprzedawad

watqpid dovtjska
csytad ksigiki

Na oo pan as terms csas?

csytad ksigtki

Yam terms cum
na csytanie
ksistisk.

pisad listy
kupowad Roble
gotowad
grad wy pikkt

prsyssyd osnaki stopnia
sbadad pat:Pinta

uozyd sit jtsyk6w
myd sip
prsygotowad sit do podraiy
plywad
kosid iyto
orad
sped
ucsyd sit
placid rachunki
licsyd pisnisidss

Osym sit pan interssujo?

gotowad

Interssuit sit

SOtowaniss
kupowad
sprsedistd
startowad sanoloty
plead ksigiki
kosid sbois
sludhad konunikaty

0 csyn pan toms sidwit

aresstowad brats

!Ali taros o
arssatowaniu
brats.

gotowad
pisad
kupowad
grad
myd sit

samknO don
laded
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Kiedy pan pejdzie do
szkoly?

po - znaleid keirlika

w

POjdp do szkoly
po znalezieniu
ksiqiki.

upiec miyso
zaptacid rachunek
zjeid obiad
wstqpie do restauracji
skosie iyto
wypid kawp
zrobid kanapkp
posprzqta6 pokoj
zatelefonowad do Basi
napisad pracy domowq
odwiedzid chorego
umyd sip

wykoad sip
Do czego jest potrzebny
midelso?

geed mipso

Do osego jest potrzebna
lyika?
Do czego jest potrzebny

jeed zupp

%%delft jest
potrzebny do
jedzenia mipsa.

jeidzid

viz (smocked)?
Do czego jest potrzebny
plea?
Do czego skuiy mydlo?-

piec mipso

myd sip

Part II
Instructors

Suggested wordss

Students:

Co .pan ,robi?

gotowad obiad

Gotuj, obiad.

'Co
Co
Co
Co
Co
Co

ja robip?
on robi?
panowie robiq?
my robimy?
oni robiq?
one robiq?

pisad list
chodzid do szkoly
bamid sip
kosid tyto
oral pole
brad pieniqdze
Co pan robil wczoraj?

wyciera6 kurze w pokoju

Co ja robilem wczoraj?
Co on robil wczoraj?
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Tczoraj wycieralem kurze w
pokoju.

Co
Co
Co
Co
Co

ona robila wczoraj?
panowie robili wczoraj?
my robiliemy wczoraj?
oni robili wczoraj?
one rotay wczoraj?

ora6 w polu
gasid polar
pisad linty
kosid kyto
pieo chleb
Co pan srobik?

Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co

zacsqd noisy kurs

Zaosqlom nowt'

biro.

ja srobitem smoraJ?
on zrobit wczoraj?
ona srobika wczoraj?
panowie 'robin wesoraj?
my zrobiliimy wozoraj?
oni zrobili imoraj?
one zrobiky imoraJ?
spdinid sip do szkoky
przezipbid sip
swiedzid miasto
odwiedsid ojoa w sspitalu

Co pan srobi jutro?

mold praop
(rsucid

Co
Co
Co
Co
Co
Co

to resign,
to quit)

ja srobip jutro?
on srobi jutro?
panowie srobi jutro?
my srobimy jutro?
oni srobiq jutro?
one srobiq jutro?
sjedd dobry obiad
wsiqd brita do teatru
porno() bratu zadoid

12?

Mop praep

jutros

LESSON 66
Translation
English - Polish
Zbigniew Nowioki woke early this morning.
it was only five o'clock.

He looked at his watch;

His wife, Helena, was not in the room.

Then

he remembered (recalled to himself) that Helena was in the hospital where
their second child, a boy, had been born yesterday.

Their daughter was

at their neighbors.. Zbigniew knew that he could not see

his wife and

son before evening, but he wanted to find out right away how Helena was
feeling.

He washed, dressed and shaved quickly.

minutes he looked at himself in the mirror.

Then for a full two

He thought he should look

older and more serious than he looked yesterday morning.
the same thing when his daughter had been born.

He had thought

But in the mirror he

only saw a man who looked very young and very happy.
Zbigniew could not phone the hospital because he did not have a
telephone, so he went to the hospital by bus.
the hospital ho met Helena's doctor.

He was lucky, because in

The doctor told him not to worry.

He said that he had given Helena a shot and she had slept very well.
This morning she and her son had a very good appetite.
Zbigniew then had breakfast in a coffee shop and bought himself some
sandwiches for lunch (second breakfast).

He was singing to himself gaily

when he entered the office where he worked.

Translation
Polish - English
Urlop przeszed1 Zygmuntowi bardzo szybko.

Chodzil on ozpsto do kina,

epotykak sit z kolegami, byl tei kilka rasy na nativity.

Zygmunt musial wracad do pulku saraz po Nowym Roku.
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Zima tego roku

byka ciptka (severe), 6nieg pedal codziennie i byky dui* *rosy.

Skutba

wojekowa jednak to nie sabawa, to tei dwiczenia odbywaly sip jak swykle.

tolniersom duio czasu sajmowalo strzelanie z karabinow rpoznyCh i massy
nowych, rsucanie granatami i walka na bagnety.
"Wojna nie bpdzie czekata, at prsyjdzie lato", odpowiadal siertant
kiedy tolnierse n6wili mu, to jest im simno.

"tokniers must byd przygo-

towany do walki nie tylko w lecie, ale i w simie".
Zygmunt lubik stop.

Chad:anis po sinless, kiedy Zygmunt miak

wartownicsq, nie byto katwe, bo anieg byk duty i bylo bardso simno.

Dail Zygmunt jut jest starym tokniersem, ale dobrze pamipta swojg
pieresq *imp w wojsku i sw6j pierwszy urlop.

Mkodym rekrutom on suss*

m6wis"Nie martwcie sip, po state na pewno prsyjdzie wiosna!".

Questions
1. Co przeszko Zygmuntowi bardso saybko?
2. Dokqd Zygmunt chodzik csgsto?
3. Z kim Zygmunt spotykak

(leave)

(kino)

(koledsy)

4. Odds byk kilka racy Zygmunt?

(sabawa)

5. Dokqd musial wracad Zygmunt po Nowym Roku?
6. Jake byka sine tego roku?
7. Co padako oodzionnie?
8. Jakie byky mrosy?

(very severe)

(snow)

(big frost)

9. Csym nie jest slung wojskowa?
10. Co zajmowako dub

(pun)

(sabawa)

ozasu toknierzom?

11. Z czego strzelali ioknierze?

(shooting and throwing grenades,
close combat drill)

(karabiny rpozne i maszynowe)
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12. Czym rzucali tolniorze?

(granaty ropczno)

(hand to hand combat)

13. Jakq walk9 Cwiczyli tanierze?

14. Kiody 2olnierz musi bye przygotowany do walki?
15. Jakq port) roku lubit Zygmunt?

(zima)

16. Po czym chodzenie nie bylo katwe?

( *nlog)

17. Podczas czego Zygmunt dui° chodzin
18. Kim jest teraz Zygmunt?
19. Co przyjdzie po zimie?

(lato i zima)

(s/u2ba wartownicza)

(stary 2olnierz)
(spring)

LESSON 66
Oral - Aural Drill

Part I

1. Gdzie byli lanierze?

(strzelnica, koszary)

2. Od kogo slyszaZ starszy strzelec Nowicki, ie tolnierze byli na
strzelnicy?

(siertant Gryka)
(quite well,
quite badly)
(five direct hits,
four hits)
(tarcza)

3. Jak posuo na strzelnicy rekrutowi TrepiAskiemu?
4. no mica rekrut TrepiAski trafnych strzalow?
5. w czym mita rekrut TrepiAski trafne strzaZy?
6. Czym rzucaZ dobrze rekrut TrepiAski?

7. Kto rzuca dobrze granatem?

(grant rpczny)

(recruit TrepiAski, Cpl. Kowalski)

8. W jakiej walce nie uda/o si9 TrepiAskiemu?

(walka na bagnety)

(rekrut TrepiAski,
sieriant Gryka)
10. Czego trzeba miee dui() do klucia bagnetem? (sika, 6miczenia /pl. /)

9. Komu nie uda/o si9 w walce na bagnety?

11. Jakim ch/opakiem by

rekrut TrepiAski?

(silny, slaby)

12. Czy rekrut TrepiAski mita wpraw9 do klucia?
13. Czego brakowako rekrutowi TrepiAskicmu?
14. Z czego strzelal sieriant Gryka?
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(no)

(wprawa)

(pistolet, karabin, rewolwer)

L

15. Jakim strzciccm byt siertant Gryka?
16. Jakie postavy 6wiczyli rekruci?

(doskonaiy, dobry, sky)

(strzelecka)

17. KtOre postawy strzeleckie sq tatwe?

(standing, prone)

18. Czy postawy strzeleckie.k19czqca i siedzqca sq trudne i avows?
(yes, no)
19. Kiedy nauczyk si9 strzela6 siertant Trepiliski z ciptkiego karabinu
maszynowego?

(long ago, not long ago)

20. Gdzie majq obecnie rekruci strzelanie z karabin6wmaszynowych?
(teren, strzelnica)
21. Jakie strzelanie majq obecnie rekruci? (karabiny maszynowe, karabiny)
22. Czym byt TrepiAski w obstudze CKMu?

(celowniczy, amunicyjny)

23. Co musi znad katdy cztonek obstugi CKMu?
24. Co byko skycha6 s drugiej etrony?
25. Z czego strzelata artyleria?
26. Gdzie etrzelaka artyleria?

(all assignments)

(wybuch - pl.)

(dziata, moidzierze)
(poligon, teren)

Part II

1. Czego uczq sip rekruci na strzelnicy?
2. Z ozego strzelajq rekruci na strzelnicy?
3. Do czego utrzelajq totnierze na strzelnicy?

4. Jaki strzelec ma trafne strzaty w tarczy?
5. Kt6re postawy strzeleckie sq tatwe?

6. Kt6re postawy strzeleckie sq trudne i moczqce?
7. Czym rekruci uczq sip rzucad?

8. Czy pan rzucat granatem rycznym?
9. Jak 819 nazywa walks podczas ktOrej totnierze uiywajq bagnetu?
10. Do czego utywajg totnierze bagnetu?
11. Co totnierz musi mie6, teby dobrze klu6?

12. Do czego strzelajq podoficerowie i oficerowie z pistoletu na
strzelnicy?
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13. Czy pan strzolak z pistoletu i Jak panu poszlo?
14. Co robi celowniczy obslugi karabinu maszynowego?

15. Co robi amunicyjny obaugi karabinu maszynowego?

16. Co muszq mad wszyscy czlonkowie obaugi CKUu?
17. Czy tylko na etrzelnicy moina strzelad s karabinu maszynowego?
18. Jakie rodzaje karabinow maszynowych pan zna?
19. Co musi robid strzelec, kiedy dwiczy postai,/ strzeleckq letqcq?

20. Co musi robid atrzelec, kiedy dwiczy postawp strzeleckq siedzqcq?
21. Co musi robid strzelec, kiedy dwiczy postal,' strzeleckq stojqcq?

22. Gdzie dwiczq iolnierze strzelanie z dziak?
23. Gdzie &slant atrzelcy strzelanie s karabindw?

24. Co aychad kiedy strzela artyleria?

25. Kiedy aychad wybuchy?

LESSON 66
Homework
Part I
Translate into Polish:

1. Small boys sometimes wear sailor suite.
2. French cakes are very tasty.
3. Yesterday we learned several Polish soldiers' songs.
4. Zbigniew Nowicki is an office clerk.

Translate into English:

1. Wczoraj byk silny pUnacny wiatr i dnieg pada. Was prawdziwa
styczniowa pogoda.
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T
2. Dostalem od rodzicow rower, jako prezont imieninowy.

3. Nie bylo dosyd Iota szpitalnych, wi9c ranni leieli na kocach w korytarzu.

4. VIksiqiksch dla dzieci eq cz9sto kolorowe obrazki.

Part II
(This part is to be written if tape recorders are not available to
students. It is to be recorded on tape if tape recorders are available to students.)

Tell, in no less than forty words, what you learned from Dialog 64
about the organization and armament of an infantry company.
w

LESSON 66
Vocabulary
amunicyjny, m*
amunicyjnego, gen. s.

- ammunition bearer

amunicyjny, amunicyjna, amunicyjne

- ammunition as adj.

brak (mi)

- (I) lack, (I am) short of

celowniczy, M4
celowniczego, gen. s.

- gunner

celowniczoie, nom. pl.

a ao

ohkopak, m.

- boy

ckm (cekaem), m.
ckmu (cekaemu), gen. e.

- abbr. for heavy machine gun

czkonek, m.
czkonka, gen. s.
czlonkowie, nom. pl.

- member

dviczyd, i. (przeariozyd, p.
dwicz9
przeovicz,
dwiczy
przedviczy)

- to drill, to train

jak ci (tam) poezko?

- how did you do (there)?

klpczqcy, kl9czqca, klsoczqce

- kneeling

Ilk

1.1 a*
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00,0-770;00.000

- stabbing, pricking, sticking

klucie, n.

kluj9
lauje

- to prick, to stab, to stick

(ukkue, p.- poklu6, p.
uklujt
polaujt
polauje)
ukluje

letqcy, leiqca, leiqce

- lying, prone

mpczqcy, mlocuica, meczqce

- tiring

obsZuga, f.

- crew, operation, handling,
service
- to warn

ostrzec, p. (ostrzega6, i.
ostrzegv
ostrzegam
ostrzeie
ostrzega)
pistolet, m.
pistoletu, gen. s.

- pistol

poligon, m.
poligonu, gen. s.

- artillery range

postawa, f.

- position, attitude

postawa etrzelecka

- firing position

rzeczywiecie

- really, indeed

rzucad, i. (rzucia, p.
rzucam
rzucp
rzuci)
rzuca

- to throw, to quit

siedzqcy, siedwa, siedzqce

- sitting

silny, silna, silny
silnie

- strong
. strongly, with strength

sika, f.

- strength, force, power

sZychad (only infinitive)

- one can hear

stojqcy, stojqca, stojqce

- standing

strzaZ, m.
strzaku, gen. s.

- shot

strzelnica, f.

- rifle range

tarcza, f.

- target, shield

trafny, trafna, trafne

- to the point, pertinent
- pertinently, to Oho point

irenie
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,

trafny etrsal

- hit

wprawa, f.

- practice, experience, skill

wybuch, m.
wybuchu, gen. a.

- explosion, outbreak, eruption

.19

.13

-.
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LESSON 67

Grammar Perception Drill
IMPERFECTIVE
INDEFINITE FORM

1frequentative)

Verbs denoting motion
(and a few others

1.

Imperfective
Indefinite form
(frequentative form
answers . gdzie?

0
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P
0

\
On chodzi do
szkoZy.

0 vi104

= '0

Gdzie on chodzi?
On chodzi po parku.
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Wiwi on teraz idzie?
On teraz idzie do parku.

2.

The frequentative aspect has 3 tenses:
Present

Past

ja

chodzitom
chodzitam

ja chodzQ

Future
J8

bpdp chodzit
bvip chodzita

or
bpdp chodzi6
ja
The following verb of motion have the frequentative form:
Imperfective
frequedp.tive.

Imperfective
definite

Perfective

chodzi6

i96

p6j66

- to walk,
to go on foot

jegdzi6
jeidgp
jeidzi

jecha6

pojechad

- to go (by
vehicle),

biegad
biegam
biega

biegnet6 (biec)

nosi6
noszp
nosi

lhodzp
chodzi

to

ride

pobiegn46 (pobiec)
pobiegn9
pobiegnie

- to run

nieg6
niosp
niesie

zanie66
zaniosp
zaniesie

- to carry (in
hands, on

wozi6
voip
wozi

wieg6
wiozp
wiezie

zawieg6
zawiozp
zawiezie

- to convey,

latad
latam
late

lecie6
leop
loci

polecied
poleop
poleoi

- to fly

ptywa6
plywam
plywa

plyng6
plyt
ptynie

poplynet6

- to swim,
to float,
to sail

biegnp
biegnie

poptynie

back)

to haul (by
vehicle),
to cart,
to drive,
to ship,
to transport,
to deliver

2g12.19.00 of other verbs which have a fremuntative form:

jadad
jadam
jada

jeg6
jem

Jo

siege
zjem
zjo

13?

- to eat

3.

a/
Instructor:

Suggested verbs:

Co ty robilee w parku?
Co ty robiez w parku?
Co ty bydziesz robik
w parku?

chodzid

Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co

ty
on
ona
wy

ja robikem w parku?
on robik w parku?
ona robila w parku?
my robiliemy w parku?
my robilyemy w parku?
wy robiliocie w parku?
wy robilyticie w parku?
oni robili w parku?
one robily w parku?

Students:

ja

chodzilem w parku.
chodze w parku.
bpd, chodzik w parku.

my
oni
one

jeidzid na rowerse
biegad
wozid stoma., (inieg)

nosid narzydzia ogrodnioze
plywad w jeziorze

Require students to translate the following sentences:
The child walks already.
The child is walking now to his mother.
He usually goes to church by car.
Look Mary, Mr. Kowalski is riding in his new car.
He usually drives very fast.
The children are running around the house.
He always runs for ten minutes before breakfast.
What are you doing children? We are running to the store.
What are you carrying? I am carrying a bag of sandwiches for my
children.
Is your work hard? Oh yes, I have to carry heavy sacks of flour
to the warehouse.
My work is easier. I have to deliver the sacks of flour to the
station.
I saw him yesterday when he was transporting his furniture by car.
He is a pilot and he flies on the Warsaw-Krak6w line.
Where is Janek flying today? He is flying to Gdynia.
Do you know how to swim? Yes, and I like to swim.
Where is this boat sailing to? It is sailing to that island.
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4.

lit -.11r

The preposition

zamiast

requires the genitive case:

Instructor:

Students:

Czy pan chce kawe

Nies zamiast kawy prosz,
o herbatp.

Czy
Czy
Czy
Czy
Czy

pan
pan
pan
pan
pan

chce
chce
chce
chce
chce

mleko?
piwo?
weldke
wody?
sok wieniowy?
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LESSON 67
Dialog

(Commands and manual of arms)

A.: Antoni Trcpiriski, rekrut
Z.: Zycmunt NoTicki, st. strzelec

A.: Zmcczony jestem jak cholera.
Caly dzien maszerowaliamy z
karabinami na ramieniu.

I'm damned tired. All day we
marched with rifles (on the shoulder).

Z.: Poczekaj, przyzwyczaisz sit.

Wait, you'll get used to it.

A.: Bardzo wEltpit.

I doubt that very much. I don't
understand also why the corporal
shouts so when he issues commands.

Z.: Widocznie chce, teby wszyscy
tolnierze wykonywali zwroty
w miejscu jednoczegnie. A
jak ci idq chwyty broniq?

Probably he wants all the soldiers
to execute facing movements simultaneously. And how are you getting
along with the manual of arms?

A: Nieile.

Not badly. Only sometimes instead
of "Shoulder arms!" I do "Present
arms!" or "Order arms!". And what
kind of drills do you have now?

Z.: Cwiczymy na torze przeszkcid.

We drill on the obstacle course.
We run, we jump and we climb
obstacles.

Nie.rozumiem
tet dlaczego kapral tak krzyczy, kiedy wydaje komendy.

Czasami tylko zamiast
"Na ramig broil!" robit "Prezentuj bra!" albo "Do nogi broil!".
A jakie ty masz teraz dwiczenia?

Biegamy, skaczemy i wspinamy sit
na przeszkody.
111

A.: Czy wy macie dlugie marsze?
Z.: 0 tak.

Do you have long marches?

Czpsto maszerujemy may

a:nice grzeje, a my musimy maszerowad w nogg.
dzieri.

A.: Czy zawsze potem wracacie do koszar?

Oh yes. Often we march all day.
The sun blazes (warms) and we must
keep pace.

Do you always return to the barracks
aft erwards?

Z.: Nie. Czpsto biwakujemy
my w namiotach na dwie osoby.

No. Often we bivouac and we sleep
in two-men tents.

A.: Czy zawsze chodzicie na dwiczenia polowe pieszo?

Do you always go to field exercises
on foot?

Z.: Nie zawsze.

Czasami Wag nas

Not always.
in trucks.

cittarciwkami.
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sometimes they take lig

LESSON 67
Grammar Analysis

IMPERFECTIVE FREQUENTATIVE
(INDEFINITE) FORM
1.

Some verbs have two form of the imperfective aspect.
Imperfective
(definite) and imperfective frequentative (indefinite) forms.
Imperfective

auz;ftt

Imperfective definite

imperfective frequentative
(indefinitei

jade - to eat

jadad - to eat (habitually)

Polish verbs denoting motion (walking, flying, carrying etc.) have
as a rule these two forms of the imperfective aspect.
Imperfective askect

Imperfective definite

Imperfective frequentative
(indefinite)
jegdzid - to go (by vehiols),
to ride

jechad - to go (by vehicle),
to ride

A Immatualmaimpfinite) verb expresses the indefiniteness
or habitualness of action, and no direction of movement is s ecified
(back and forth, to and fro, about, around

Jeidzid - to go (by vehicle) habitually or in different directions
On czpsto Jegdzi do Werszawy.

- He often goes (by vehicle) (rides)
to Warsaw.
- He goes to work by car. (habitually
or back and forth).
- Now he is riding about the park.
(not habitually but in different
directions, about, around, all

On "r4dzi do prim samochodem.
On teraz jeidzi po parku.

over)

An imperfective definite verb refers to one specific motion in one
definite direction.

,jechad - to be going, to go (by vehicle) in one specific instance and

in one definite direction.

lidzialem wczoraj Janka,kiedy
jechal do Werszawy. (specific
instance and specific direction Warsaw)
142

Jodi (imperative from jechad)

- Go (by vehicle) to the right.

na pravro.

The imperfective frequentative verbs have, like all other imperfective
verbs a present, past and future tense.

jeidzilem
jeidzilam

ja

Future

Present

Past

jeidzik
jegdzila

jeidip

bpdp

jeidzisz

jeidzik
bgdziesz
jeidzika

or
jeidzid

Or
ty

jeidzileo
jeidzilad

on
ona
ono

jeidzik
jeidzita
jeidziko

jeidziliomy
jeidzikyomy

m y

jegdziliecie

wY

jeidzikysicie

oni
one

jeidzili
jeidziky

bpdzie

jeldzi

jeidzik
jeidzila

j eidzid

or
j eidzid

jegdzao
j eidzili
bgdziemy j eidziky

jegdzimy

jeidzili
bpdsiecie jegdzily

jeidzicis

bpdq

jeidtq

j eidzili

jegdzily

or
jegdzid

or
jegdzid

or
jegdzi6

The following verbs of motion have the imperfective frequentative
form:

W

Imperfective
frequentative

Imperfective
definite

Perfective

chodzi6
chodzp
chodzi

Jed

pojed

jeidzi6
jeldtp
jeidzi

jechad

pojechad

- to go (by
vehicle)

nosi6
noszp
nosi

acid

saniedd

- to carry

wozi6
wogp
wozi

wield

zawieid

- to drive,
to ship

lata6
latam
lata

lecie6

polecied

- to fly

- to walk,
to go (on
foot)
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biega6
bicgam
bicga

blew* (bioc)

pobiocn46

plywa6
plywam
plywa

Plynge

poplyng6

to run

- to swim

The above verbs are root verbs (basic verbs). A root verb is a verb
which denotes an action or a state in the most general terms. A derivative (verb) is a verb which derives from a root verb and denotes a
particular aspect (kind) of the action or state expressed by the root
verb.
Root verb
Impart.

Derivative verb

Itiperf.

Perfect.

i66

p6j66

Imperct.

Perfect.

1121111Ed

chodzi6

chodzi6

m466

to walk out, to go out

to walk, to go on foot

The derivative verbs are formed from the root verbs by adding a
,prefix (other than the one added to form the perfective aspect of the
root verb). A prefix is one or more syllable placed at the beginning
of a word to change its meaning.
e.g.:

Wy (prefix) + chodzid (to walk) a

wychodzi6 (to walk out)

Derivative verbs never have an imperfective frequentative form.
2.

The preposition Dzamiast" - instead of, requires the genitive case.

e.g.:
Zamiast kawy wypilem mleko.

- Instead of coffee I drank milk.

Note:

However, zamiast if used as an adverb doesn't require any case form
of the following noun,

e.g.:
Zamiast pociggiem pojechaZem autobusem.
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LESSON 6?
Structural Drill
Part

a/
Instructor:

Suggested words:

Students:

Co pan dzie robi ;TIM

ja - chodii6 po miedcie

Chodsp przez caky
dziei po =Jaded..

caky dzieri?

Co pan zwykle robi?
Co pan czpsto robil?
Czego pan nigdy nie
bpdzie robik?

jeidzid po mieecie
" - nosid bagate
wozid bagate
"

ja

"

latad, samolotem

" - biega6 s miejsca
na miejece
" - pkywad w j eziorze
Co ja dzid robip?

ty

chodsid po miedcie

Ty chodziss pries
clay dziezl po

miedcie.
Co Ja zwykle robip?
Co Ja czpsto robilem?
Czego ja nigdy nie

bpdp robi?

Suggested words as above

Co on dsid robi przez

on - chodzid po miedcie

caky Wog?

On dzii pries caohodzi
ky
po mieicie.

Co pan Kowalski chid robi
przez caky
Co on swykle robik?
Co ona czpsto robi?
Czego ona nigdy nie bpdsie
robika?

Suggested words as above
Co panowie dsid robiq
przez caky dziezi?

01 OF

my - chodzid pc, miedcie

Co panowie zwykle robiq?
Co panowie ospsto robili?
Czego panowie nigdy nie
bpdg robili?

Suggested words as above
de dr

Ir It

is

2

7
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My chodzimy
przez caky dzied
po

1

Co my robimy przez
caly

wy

chodzi6 po miedcie

Iffy chodzicie

pm); caky
dziel po

Co my swykie robimy?
Co my czesto robiliimy?
Czego my nigdy nie bpdziemy robili?
Suggested words as at
the beginning of the
drill

Co oni robiq przez (may

oni

chodzid po miedoie

dziesi?

Oni °hada' pries
oaky dried po
miedoie.

Co oni swykle robiq?
Co oni czpsto robili?
Czego oni nigdy nie
Nadel robili?

Suggested words as at
the beginning of the
drill

Co one dale robiq przes

one - chodsid po misdate

may sided?

One chods, dais
.po miedoie prses

may (hied*
Co one swykle robig?
Co.one czysto robiky?
Czego one nigdy nie
bpdq robily?
Suggested words as at
the beginning of the
drill

Gdzie pan teras Jo
obiad?
Gdzie ja jem obiad?
Gdzie on Jo obiad?
Gdzie ona Jo obiad?
Gdzie panowie jedzq
obiad?
Gdzie my jemy obiad?
Gdzie oni jedzq obiad?
Gdzie one jedzq obiad?

ja

Jem teraz obiad
w restauracji.

ty
on
ona

my
my
oni
one

ja
Gdzie pan swykle (czasami, czysto, od czasu do
czasu) jade obiady (jai.
dal obiady, bydzie Jadak)?

Zwykle jadam
obiady w domu*
Zwykle jadalem
obiady w domu.
Zwykle bpd9 jadal obiady
domu.
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Gdzie ja zwykle (czasami,
czysto, od czasu do czasu)
jadam obiady (past, future)?

ty

Gdzie on zwykle (czasami,
czysto, od czasu do czasu)
jada obiady (past, future)?

on

Gdzie ona zwykle (czasami,
czysto, od czasu do czasu)
jada obiady (past, future)?

ona

Gdzie panowie ( panne, paristwo)

my

zwykle (czasami, czysto, od
czasu do czasu) jadajek obiady
(past, future)?
Gdzie my zwykle (czasami,
czysto, od czasu do czasu)
jadamy obiady (past, future)?

wY

Gdzie oni zwykle (czasami,
czysto, od czasu do czasu)
jadaja obiady (past, future)?

oni

Gdzie one zwykle (czasami,
czysto, od czasu do czasu)
jadajq obiady (past, future)?

one

Part II

-

Require students to translate the following sentences;

Are you going (on foot) to the store now?
Where do you usually go (on foot) after dinner?
Are you going (by vehicle) to Krakow now?
Where do you often go (by vehicle) after school?
Janek is taking (carrying) books to his friend.
This boy carries newspapers to the store from time to time.
The plane is flying now from Warsaw to LOdi.
The plane was flying for 1 hour over the town.
Johnny ran to school because he was late today.
Johnny was running about for an hour.
Sophie is swimming towards the shore.
Sophie was swimming for two hours.
I saw Kowalski while he was transporting (by vehicle) a new bed from
the store to his house.
He delivers vegetables to the town every day.
Part III
Instructor:

Czy pan kupil szafy?

Suggested words:

pOlka

Students;

Nis, samiast
szafy kupikam

Oak,.
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Czy pan upik lako?
Czy pan kupil biurko?
Czy pan kupik krzesko?

kanapa.
stole

fotel

LESSON 67
Translation
English - Polish
Mr. Novicki's mother has not felt well lately.

because sometimes she coughed all night.

-

She often had stomach pains

(pains of the stomach) and ate very little.
day.

She could not sleep

She got (was) weaker every

Yesterday, when Joseph Nowicki was in Wieliczka, he went to doctor
Mr

Walczak and asked him to come and see his mother.
morning.

The doctor came this

Mrs. Novicki, who knew him well, was glad to see him.

She

told him how delighted she was that her son John was spending his vacation
in Niegoskarice.

Doctor Walczak likes to talk, but he had to visit

patients that day, so he told Mrs. Nowicki, that he must examine her now.
Dr. Walczak examined her throat and said that it was too red.

her blood pressure and her pulse.

He checked

Then he examined her stomach.

that she had had an operation many years before.

He knew

When he had finished,

Dr. Walczak told Mrs. Nowicki that she would have to stay in bed for,a
week.

Then he went to the kitchen where he talked with Mrs. Nowioki's

husband and eons.

He told them that Mrs. Nowicki was seriously ill.

He

said that she must sway in bed 7 or 8 days, because she is very weak,
then they must take her to the hospital in Wieliczka for a stomach Xiray.
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9

Translation
Polish - English

Dziod rokruta w koszarach zaczyna sip pobudkq o godzinie 5-ej rano.
Cwiczenia zaczynajq sip zaraz po iniadaniu.
tom maszerowa6 z karabinami na ramieniu.

Podoficerowie kaiq rekru-

Potem przed koszarami przez

kilka godzin wykonujq oni zwroty w miejscu i chwyty broniq.

Z daleka

skycha6 komondy podoficer6w: "Na ramie brod", "Prezentuj brod", "Do nogi

"Spocznij". W innym miejscu widad ianierzy, kt6rzy dwiczq postawy strzeleckie.

Niekt6rzy z rekrut6w 6wiczq postawy siedum i klp-

czqcq, a niekt6rzy postawy stojqcq i leiqcq.
znajduje sip for przeszkod.

Nad rzekq, za koszarami

Tam ianierze biegajq, skaczq przez nit-

sze przeszkody a wspinaj4 sip na wyisze. W pokudnie, rekruci brudni
i zmpczeni wracajq do koszar, myjq sip i id4 na obiad.
1330 jadel ioknierze cipiardwkami na strzelnicp.

Thm stojq tarcze,do kt6m.

rych rekruci strzelajq z karabinew z postawy leiqcej.
skorica wszyecy rekruci sq w koszarach.

Jui o godzinie

Przed zachodem

Jedli pada duly deszcztiolnie.

rze zamiaet strzelania majel wykkady i uczq sip regulaminu piechoty.

Npczqcy dzied rekruta kodczy sip apelem wieczorzym.

0 dziesiqtej wazys-

cy toknierze sq w bilkach.

Questions
1. Czym zaczyna sip dzied rekruta?

(pobudka)

2. 0 ktorej godzinie jest pobudka?

(5 a.m.)

3. Kiedy zaczynajq sip dwiczenia?

(after breakfast)

4. Komu podoficerowie kaiq maszercirad?

(rekrut)

5. Co wykonujq rekruci przed koszarami?
6. Jakie komondy skycha6 z daleka?

(facing movement and manual
of arms)
(shoulder arms, present arms,
order arms, at ease)

7. Co 6wiczq toknierze w innym miejscu?
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(firing positions)

(sitting and kneeling positions)

8. Co owiczq niektOrzy rekruci?

9. Jakie postawy dwiczq niektorzy z rekrutow?

10. Co znajduje sip nad rzekq?

(obstacle course)
(tor przeszkdd)

11. Gdzie toanierze biegajq i skaczq?

12. Przez co tanierze skaczq?

(prone position and
standing position)

(przesmkvdt)

13. Na co wepinaje sip iolnierze?

(prteszkoda)

14. Przez jakie przeszkody oni skacze, a na jakie sip wapinaje (niski,
wysoki)
15. Kiedy rekruci wracajq do koszar? (noon)
16. Co rekruci robiq przed obiadam?

(myd sip)

17. 0 ktdroj godzinie ianierze jade na etrzelnicp?

18. Czym Lanierze jade na strzelnicp?
19. Dokqd jade toknierze po obiedzie
2a. Co etoi na etrzelnicy?

(1330)

(cipiardwka)

(etrzelnica)

(targets)

21. Z czego loknierze strzelaje?

(karabin)

22. Z jakiej postawy oni strzelajq?

23. Do czego lanierze rtrzelaje?

(loteca)

(tame)

24. Kiedy wezyscy tanierze se w koezarach?

(before sunset)

25. Co robiq toZnierze kiedy deezcz pada?

(mied wykZad)

26. Zamiaet czego majq toZnierze wykkady?

(etrzelanie)

27. Czego uczq sip tanierse na tych wykkadach?
28. Czym koticzy sip dzieti rekruta?

(apel wieczorny)

29. 0 ktdrej wszyscy taniemos se w ldtkach?
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(regulamin piechoty)

LESSON 67
Oral - Aural Drill

Part I
(as hell, a bit, very much)

1 Jak byZ ampczany.rekrut Trepiriski?

(masserowad, strzelad)

2. Co robili rekruci preen caZy dzied?
3. Na csym mieli rekruoi kerabiny?

(map, plecy)

(to march, to carry
rifle)
5. Co robiZ kapral, kiedy wydawaZ komendy iolniersom? (krzyosed,

4. Do agog° przyzwyczail sip rekrut Trepireki?

movie gZotino)

6. Cs), Trspinski rosumie dlaczego keOral krzycsy, kiedy wydaje

roskasy?

(doesn't understand, doesn't know)

7. Co chce kapral, teby toZnierse wykonywali jednoosednie? (facing
movements)
S. Jakie ohwyty idk nisile TrepiAskiemu? (bra, karabin)
9. Co robi csasami Trepiriski, kiedy Jest komenda "Na rani, bra'"?
(present arms)
10. Co jessose ozaeemi robi Trepiriski na komendp "Na remit broil "?
(order arms)

11. Odzie miaZ tense owiesenia et. strselec Nowioki? (tor prseszkdd, teren)
(biegad, skakad)

12. Co robili strseloy na torte przessk6d?
13. Na oo wepinali sip strzelcy?
14. Jakie marine miaZ Nowicki?

(obstacles, mountain)
(dZugi, krdtki, mposeley)

15. Jak dZugo mueiaZ masserowad Nowicki?
16. Co °spot° grzako w dzieri?

(all day, 6 hours)

(sun)

17. Jak muszq ioZnierze ohodzid podcsas marszu?
18. Co robiq Lc:anion,e po dZugich marszaoh?

19. W csym dpiel toZnierse w °boa.?
20. Na ile oedb byZy namioty?

(to keep pace)

(biwakowad, 'raced do
kossar)

(namioty)

(for 2 persons, for 4 persons)

21. Czy *anions saw'se przyjetdiali na dwicsenia apiardwkami? (no,
on foot)

22. Dokqd toZnisrse chodsili piesso?
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(field exercises, kossary)

23. Czym czasaini woiti iolnierzy na 6wiczenia polowe?

(ciptar6wka,
sumoch6d)
24. Kogo czasarni wot4 na kiwiczenia ciOarciwkami? (tolnierze, strzelcy)

Part II
1. Jak czujel sip rekruci po dkugim marszu?

2. Co noszq tolnierze na ramieniu podczas marszu?
3. Czy motna przyzwyczaid sip do marszu z karabinom na ramieniu?
4. Kto 6wiczy z rekrutami musztrp zwartq?
5. Dlaczego podoficerowie krzyczq, kiedy wydajg komendy?
Ai A

6. Jakie chwyty broniq pan zna?
Gdzie ma tanierz karabin po komendzie "Na ramie brofi"?
S. Gdzie ma tanierz karabin po komendzie "Do nogi brofi"?
9. Jaki jest dziefil kiedy skofice bardzo grzeje?

10. Czy przyjemnie jest maszerowa6 w gorqcy dzien?
11. KtOrg nogg zaczynajq tolnierze maszerova6?
12. Kiedy toZnierze muszg maszerowa6 w nogg?
13. Co nuszg robi6 tolnierze na torze przeszkdd?

14. Przez co muszq tanierze skaka6 na torze przeszkea
15. Czy tolnierze epiq w koszarach podczas 6wiczen polowych?
16. Co robig tolnierze podczas 6wiczeil polowych?
17. W ozym spilt to/nierze na 6wiczeniach polowych?

18. Ile °sob zwykie epi w namiocie?

19. Czy tanierze muszq maszerowa6 pieszo do miejsca 6wiczeri polowych?
20. Jakimi samochodami wotq to/nierzy na miejsce 6wiczeA polowych?
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'LESSON 67

Part I
Translate into Polish;

1. Milking cows is not easy work.
,

2. After paying the bill, Mr. Walczak went.out!of the restaurant.

3. The director was busy all morning signing (Instr.) letters.
4. I get up at 6 because I need one hour for washing, shaving,
dd

dressing and making breakfast.
5. "Enough of this kissing" said Mary to her husband
.

"I must

.

finish cleaning Johnny's shoes".
6. We heard an interesting lecture about the feeding of cattle.

7. Basia could not sleep because her teeth hurt her all-night.
8. I saw that you did not believe me, and that hurt me very much.
9. Worrying never helped me.

Ad

Part II
This part is to be written if tape recorders are not available to
students. It is to be recorded on tape if tape recorders are avails
able.to students:)

a/ State from what verbs the following vorbil;nouns derive:
uczenie sip, czekanie, ubieranie sir, odwiedzanie, fotografowanie,
dojenie, aresztowanie

b/ Form 7 sentences, using one of the above listed verbal nouns in
each sentence.

LESSON 67

Vocabulary
- to run

biegad, i., freq. (biegnqd/biec, i.
biegnp
biegam
biegnie)
biega
(pobiegnqd/pobiee, p.
pobiegnp
pobiegnie)
biwakowad,
biwakujp
biwskuje

i.

- to bivouac

cholera, f.
jak cholera

cholera
- damned, as hell

chwyty broniq

- manual of arms

Do nogi broil!

- Order arms!

grzad (sip), i.
grzejp (sip)
grzeje (sip)

. to heat, to warm, to bask

(here no p.)

am-

jadad, i. freq.
jadam
jade

(je6d, i., zje66, p.
jem
zism
zje)
is

jednoczednie
jednoczesny, jednoczesna, jednoczesne
jeidzid, i., freq.

joint
jeidzi

- to eat

- simultaneously
. simultaneous
. to go (by vehicle), to ride

(jechad, 1.
jadp
jedzie)
(pojechad, p.
pojadp
poj edzie)

- command, HQ

komenda, f.

latad, i. freq. (lecied,
lecp
latam
loci
late

polecied, p. - to fly
polecp
poleci

maczerowad w nogg

- to keep pace

namiot, m.
namiotu, gen. s.

- tent

Ns ramip broil

- Shoulder arms!
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v

niede, 1. (nosid,
niosp
noszp
niesie
nosi

zanieed, p.
zaniosp
zaniesie)

. to carry, to wear

nieile
niezty, niesla, nieske

- not badly, tolerably well
- not bad, tolerable

pieezo
pieszy

- on foot
- pedestrian

Prezentuj broal

- Present arms!

przeszkoda, f.

obstacle, hurdle

przyzwyczaid (sip), p. (przyzwyczajai
(air), is
przyzwyczajp (sip)
przyzwyczajam

- to accustom

(to get used)

(819)

przyzwyczai (sip)

przyzwycsaja
,(840))

remit, n.
ramienia, gen. s.
ramiona, nom. pl.

- arm, shoulder

rozumied, i.
rosumiem
rozumie

. to understand, to see,
to get it

skakad, i.
skaczp
ekacze

(srozumied, p.
zrozumiem
zrozumie)

(ekoczyd, p.
stool,
skoczy)

to juMp

clone., n.

sun

tor, m.

- track, course

torn, gen. al.

for przeszkod

- obstacle course

weitpie, i.

- to doubt (to loose hope)

weltpip

(zwqtpid, p.
zwqtpip

wqtpi

zweltpi)

wozio, i., freq.
woip
wosi
wspinad sip, i.
wspinam sip
wspina sip

wiozp
wiesie

zawieid, p.
zawiozp
zaviesie)

(vspiqd sip, p.
wespnp sip
wespnie sip)

- to convey, to haul, to *art,
to drive, to ship, to transport

- to climb
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wykonywae,
wykonuj9
wykonuje

(71041: T.,

zakkada6, 1)
sakkadam
sakkada

Istaoty4, .p

_7!

.;o,executo, to- .perform..

iykiinam

wykona)

01ZOW.
zaloiyy

. instead of

samiast (.6 gen.)

zwrot, m.
zwrotu, gen. s.

zwroty w miejscu

. to establish, to found, to
install

"r 1:

- turn face, phrase, idiom,

- facing movements

LESSON 68
Grammar Perception Drill

CARDINAL NUMERALS
referring-to
male persons in
nominative and
accusative case

..

1.
Nominative
of numeral

Case of the noun which

Verb

foil acre the numeral

redicat e

Examples

i°neer

3rd pers. i7"-'171 byk jeden

1.

eden
dwoch

nom.-s.
gen. pl.

dwaj

nom. pl.

RI 0

.

trzech

gen. p1.

3.

.
.

.

trzej

nom. pl.

czterech

.

gen. pl.

4.

3rd pers. s.
(neuter)
pers. pl.
(masculine)

tu byko dw ch
oficerdw

3rd pers. s.. (neuter)

tubyZo trzech

3rd pers. plc
(masculine ..,
3rd pers. s...

tu .byli trzej

.

nom. pl.

3rd pers. pl.
()masculine)

=ciu

szeeciu

.

&

1-

7.

21.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

odmiu
dziewipciu
dziesipciu
jedenastu

oficerowie
tu byao czte-

rechoficerOw
tu byli esteraj oficerowie
tu jest pipoiu
oficerOw
tu byZo szesciu oficeraw

siedmiu aloe-

siedmiu

row b@dzie
IL
a
.rl -

A
C3 P-7

oficer6w

--I

..
,.:.

a el

oficerowie

%
.

czterej

5.

tubyli dwaj

W k
0

,%

.
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a 0
m a

.

dwuvastu
trzynastu
czternastu.
pigtnastu
szesnastu
siedemnastu
oeiemnastn

pima°

vs ...--

0

o
.14

P4

+,
.14

_

-

1
.

..
.

il
s.

ol.

C5

.

.

.

dziswititnastu

.

.

.

-

..

,
0 ow
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Indefinite numerals referring
to all nouns except denoting
male persons:

Indefinite numerals referring

to nouns denoting Ellt,Etram:

kilka
wiele
par!
tyle (as much, as many)
ile
kilkanaecie (from 11-19)

kilku
wielu
paru
tylu (as much as many)
ilu
kilkunastu

2.

Instructor:

Suggested words:

Ilu student& tu siedzi?

Students:

Jeden student tu
siedzi.

%laden

Ilu ianierzy ma teraz lekcjp?
Ilu concord,' jest w tea klasie?
Ilu studentdw siedziakto tu?

Ilu ianierzy mita° terns lekcjp?
Ilu oficer& bylo w tej klasie?
Ilu student bpdzie tu siedzielo?
Ilu toknierzy bpdzie miao terns
lekcjp?
Ilu oficer6w bpdzie w tej klasie?
2

3

dw6ch
dwaj

trzeoh
trzej

4

czterech
czterej

5-

19

several
many
a couple

a score (1119)
as many as yesterday
3.

Numerals referring to male persons in accusative are the same as in
nominative except:
a/ Ja widzp Jacinto studenta.
b/ dwaj, traej, czterej are used only in nominative
Instructor:

Ilu student6w pan widzi?

Suggested words:

jeden

Ilu student6w pan wczoraj
fotografowaa?
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.-

Students:

Widzp jednego
studenta.

Ilu student6w pan bpdzie
jutro uczyl?
2 - 19
several
many
a couple
11 - 19

C
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LESSON 68
Dialog

(Organization of a battalion)

A.: Adam Grzybowski
Z.: Zygmunt Nowicki

A.: Ostatni raz rozmamialidmy o
organizacji plutonu i kompanii.
Powiedz mi teraz, co wiesz o
organizacji batalionu.

The last time we ,talked about the
organization of a platoon and of
a company. Tell me now what you
know about the organization of a
battalion.

Z.: W sklad baonu wchodzq trzy kom..
panie strzeleckii oraz jedna
kompania ciptkich karabinow maszynowych i broni towarzyszqcej.

A battalion consists Qf 3 rifle
companies and one heavy weapons
company. (3 rifle companies and
heavy weapon company enter into
the composition of a battalions)

A.: Jakie jeszcze inne oddziaZy sq
w batalionie?

What other units are there in a
battalion?

Z.: Sq tam jeszcze t.zw. oddzialy
batalionowe jak np. pluton administracyjny i zaopatrzenia oraz
pluton przeciwpancerny.

There are also so-called battalion special units, for example
the HQ's and service (supply)
platoon and an antitank platoon.

A.: Czy to wszystko?

Is that all?

Z.: Nie. Jest jeszcze dtwo baonu,
kt6re skZada sip z dcy baonu
ze sztabu.

No.

A.: Z ilu ludzi snada sip sztab dcy
batalionu?

Of how many men does the battalion
commander's staff consist?

Z.: Nie wiem dokkadnie, ale jest tam
&retch czy trzech oficer6w, pipciu
podoficerow i kilku szeregowaw.

I don't know exactly, but there are
two or three officers there, 5 NCOe
and several privates.

A.; Co wiesz o organizacji puZku
choty?

What do you know about the organization of an infantry regiment?

There is also the battalion
HQ., which consists of the battalion commander and of the staff.

pie -

Z.: Pun piechoty ma dtwo, trzy baony
strzeleckie i oddziaky pulkowe.

An infantry regiment has a HQ,
3 rifle battalions and regimental
units.
.1
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A.: Jakie eq te odd zialy pukkowe?

ViLat regimental units are there?

Z.: Pluton kqcznoici, pluton sanitarny, bateria citAkich moidzie.
rzy, bateria haubic i kompania
pionierow.

Communications (signal) platoon,
medical platoon, a battery of heavy
mortars, a howitzer battery and a
regimental engineer company.

A.: Jaki odcinek frontu zajmuje

What sector of the front does a
regiment usually occupy?

zwykle pun?
Z.: To satiety od okolicznodci.
Normalnie w obronie puck zajmuje odcinek okoko dwich kilometrow.

That depends on the oircumetanceec
Usually, in defense a regiment
occupies a sector of approximately
two kilometers.

162

LESSON 68
Grammar Analysis
CARDINAL NUILERALS

referring to male
person in nominative
and accusative

Following are Por,sh cardinal numerals one to four (in the nominative case) referring to male persons:
1 - jeden is followed by a noun (denoting a male person) in
nominative limalaE.
The verb (predicate) takes the
3rd person (masculine) singular form,
e.g.:

Jeden student Aest w klasie.
Jeden student 122. w klasie.

Jeden student bqdzie uoz
siq w klasie.
2 - dwoch
3 - trzech

4 - cAersch

- One student is in the
classroom.
- One student was in the
classroom.
- One student will study
in the classroom.

are followed by a noun (denoting a male person)
in genitive plural. The verb (predicate) takes
the 3rd person (neuter) lamella form,

e.g.:

DwOch student6w Jest w klasie. - Two students are in the
classroom.
Dwach student6w by o w klasie.
Two students were in the
classroom.
Dw6ch student:5w bqdzie sic
- Two students will study
uczyto w klasie.
in the classroom.

or
2 - dwai
3 - trzej

4 - orterej

are followed by a noun (denoting a male person)
in nominative plural. The verb (predicate) takes
the 3rd person (masculine) plural form,

e.g.:

Dwaj studenci maw klasie.
Dwaj studenci bjli w klasie.

163

- Two students are in the
classroom.
- Two students were in the
classroom.

Dwaj studonci bpdet uczyli
sie w klasie.

- Tue students will study in
the classroom.

Following are Polish cardinal numerals from 5 to 19 referring

to masculine poreols
5
6
7
8
9
10

pieciu
sze6ciu
siedmiu
oimiu
is
dziewipciu
dziesieciu

11
12
13
14
15
16
17
18

jedenastu
dwunastu
trzynastu
czternastu
picAnastu
szesnastu
siedemnastu
osiemnastu

19 dziesiOnastu
The above numerals are followed by a noun (denoting a male
person) in genitive plural. The verb (predicate) takes the 3rd
person (neuter) singular,
e.g.:

Pipciu student& jest w klasie. - Five students are in the
classroom.
Pipciu student& bylo w klasie. - Five students were in the
classroom.
Pipciu student& bedzie uczylo - Five students will study
sie w klasie.
in the classroom.

The indefinite numerals kilka, pare, wiele, ty2.e (so
many), kilkana6cie (11 to 19),
and ile when referring to male
persons take -u ending: kilku, paru, wielu, tylu, kilku-

nastu and ilu,
e.g.:

Ile tu jest stolow?
Tu jest kilka stok6w.

- How many tables are here?
- There are several tables
here.

Ilu tu jest student&?
Tu jest kilku studentow.

- How many students are here?

but:

- There are several students
here.
- How many students were there?
- How many students will study
in this classroom?
- Several students will study
in this classroom.

Ilu tu bylo stadent&?
Ilu student& bedzie sie
uczyko w tej klasie,
Kilku student& bpdzie sip
uczyto wtej klasie.
or

TVA eamo student6w co

- As many students as last year
will study in this class-

* zeszlym roku bpdzie sip
uczyko w tej klasie.

room.
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The accoutive case form of the cardinal and indefinite nurnera1
referring to male poroon6 is the same as th,vneminative case form with
the following exceptions:
a,/

The accusative case of 1121 is jsctom and is followed by
a noun (denoting a male person) in the accusative
singular,
e.g.:

Widzp jednego studenta.

b/

-

I see one student.

The forms dwaj, trzej and czterej are not used in
the accusative case they are 3.ndeclinable 7
e.g.:

Widzp dwoch studentow.

-

I see two students.

LESSON 68
Structural Drill
Part I
Instructor:

Suggested words:

Ilu tu jest studentbs?

jeden

Students:

Tu jest jeden
student.
Tu jest dwoch
studentow.
Tu sit dwaj

studenci.

Ilu
Ilu
Ilu
Ilu
Ilu
Ilu

tu
tu
tu
tu
tu
tu

jest kaprali?
jest oficerOw?
byko ioZnierzy?
jest chorqtych?
byZo druiynowych?
bpdzie jerlaw?
2,
7,

3,

4,
5,
6,
9, 10, 11,

8,
12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19
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Ilu °fixer& pan zna?

1, 2

Ilu kaprali pan widzi?
Ilu golnierzy pan zatrzymal?
Ilu chortilych pan spotkal?
Ilu drugynowych pan sprawdzik?
Ilu jericow pan wz34/ do
niewoli?

3,

Znam jednego oficera.
Znam dwoch oficerow.

4,
8,

5,

6,

9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19
7,

Ilu tu byko garnik6w?

kilka

Tu byko kilku garnikOw.

Ilu tu bydzie poborowych?
Ilu tu bylo chlopak6w?
wiele
pare
kilkana6cie
tyle, co tam
(1 - 19)

Ilu listonoszow pan zna?

kilka

Znam kilku listonoszow.

Ilu meiczyzn pan spotkak
na zebraniu?
Ilu znajomych pan bpdzie
widziak jutro?
wiele
pare
kilkanaacie
tyle, co pan
(1 - 19)

Part II
Instructor:

Ile baonem pan zaopatrzyk
w chleb?
Ilu jeric6w pan zaopatrzyk
w bieliznp?
Ile pistoletow pan obejrzal?
Ile ryb pan zkowik?
Ile workow pan zakadowak?

Suggested words:
1

Students:

Zaopatrzylem jeden
baon w chieb.

2 - 19
kilka
wiele
pare
kilkana6cie
tyle, co wczoraj
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LESSON 68
MIA

Translation
English - Polish
Frank Brown was visiting Poland.

He came by boat to Gdynia where he
Then he went to Gdarisk and

met Mr. John Novicki who showed him the town.
stayed there a week.

In Gdarisk Frank rented a car because he wanted to

visit many small villages which are far from the railway stations.
In northern Poland he saw many beautiful lakes and large forests, but

he did not stay there very long because he wanted to opend several weeks
So after several days he went south.

in Warsaw.

he wanted to see the eights.

He drove slowly, because

Once, he did not notice the signpost at the

fork of the road, and went fifty kilometers in the wrong direction.
Frank took many photographs.

When he saw an old wooden bridge, people

who worked in the fields, or children in the park he immediately took a
picture.

Frank had a very good time, but the day camp when he took one

picture too many (too much).

He photographed an infantry company which

was firing new recoilless rifles.
his camera.

The'M.P.s

arrested him and took away

Frank arrived in Warsaw two weeks later than he had wanted.

He started immediately to visit the city but he did not take any more
pictures.

LESSON 68

Military Situation No.3
Dzieri r koozarach saezetZ sip pobudkq.

Po dniadaniu i apelu po-

rannym rozpoczvla sip musztra zwarta na koezarowym placu
Sieriant czyzak nam regulamin musztei zwartej.
rabinami na ramieniu lub na pasie.

0

Inni maszerowali a ka-

Najbardziej momczony byl kapral,
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ktCry wydawak komondy: "Raz, dwa, trzy, cztory, lewa, Iowa, Iowa, lewa".

"Do nogi broil","Na ramit

Inni iolalierze Ouicayli chm7ty broniv:

broii", "Prezentuj bro".

Potem zaczp1:16my zwroty w miejscu:

"W prime

zwrot" ("Right face") , "W lewo zwrot" ("Left face"), "W ty2 zwrot"

POiniej dwiczylidmy zwro

("About face"), oraz salutowanie (saluting).

Bardzo cigtkie, ale

ty w marszu (fa,;.ing movements in marching).

cie-

kawsze nit musztra zwarta byky dwiczenia na torze przeszkdd.
W nasttpnym miesietcu mielidmy dwiczenia polowe.

Po augim marszu

w peknym uzbrojeniu i oporzeldzeniu, w skoricu i w cipikim terenie biwako-

walidmy pod lasem.

Spaligmy w maaych namiotach.

Ja miakem nocrut warts

z moim przyjacielem Frankiem.. Do koezar wrocilidmy ciptardatami.

LESSON 68
Oral - Aural Drill

Part I

-

(Use appropriate wall cartoon)

Military Situation No.3

1. Czym zaczqk sip dzieri w koszarach?

(pobudka)

2. Kiedy rozpoczpka sip musztra zwarta?

(after breakfast)

3. Co rozpoczpko sip po apelu porannym?

(close order drill)

4. Gdzie byka musztra zwarta?
5. Co czytak siertant?

(koszarowy plan 6wicseA)

(manual of close order drill)

6. Co robili inni icanierze?

(maszerowad)

7. Z czym maszerowali lanierze?
8. Jak nosili toanierze karabiny?

(karabiny)

(ramie, pas)

9. Na czym loknierze noszq karabiny?
10. Kto byk najbardziej zmpczony?

168

(ramie, pas)

(corporal)

11. Co mbik kapral?

(wydawae komendy)
(manual of arms)

12. Co Cwiczyli inni to/nierze?

13. Jakie chwyty 6wiczyli io/nierze?
14. Co pOiniej dwiczyli io/nierze?

(order arms, right /left shoulder
arms)
(present arms)

15. Jakie zwroty Owiczyli toknierze?

(right /left /about face)

16. Co Cwiczyli loinierze oprOcz swot& w miejecu?
17. Gdzie byky dalsze Owiczenia?

(saluting)

(tor przeszkod)

18. Czy dwiczenia na torze przeszk6d byly ltejsze nit musztra zwarta?
(no)

19. Kiedy to/nierze mieli Owiczenia polowe?
20. Jakie to byly Owiczenia?

(polowy)

21. W czym toknierze maszerowali?
22. Jaki to byk marsz?

(pearle uzbrojenie i opormidzenie)

(long)

23. Co wtedy mocno grzalo?
24. Jaki to byk teren?

(sun)

(hard)

25. Co oni robili po dlugim marszu?
26. Gdzie oni biwakowali?
27. Gdzie toknierze spali?

(bivouac)

(near the forest)
(namioty)

28. W jakich namiotach oni spali?

(maky)

29. Czy toknierze wracali pieszo do koszar?
30. Czym toknierze wracali do koszar?

Part II

-

(nastcpny miesi$10)

(no)

(ciptarOwka)

Dialog

1. 0 czym rozmamiak Adam Grzybowski z Zygmuntem Nowiokim? (organizacja
plutonu i kompanii)
2. 0 organizacji jakiego oddzialu bcdzie mOwik Zygmunt Novicki?
(batalion)
3. Ile kompanii strzeleckich wchodzi w skkad baonu? (3 rifle
companies)
4. Jaka jeszcze kompania wchodzi w skkad batalionu? (heavy weapons
company)
5. Z jakich jeszcze oddziakOw sklada sic batalion piechoty?
(oddzialy batalionowe)
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6. Do jakich oddziak6w nalely pluton administracyjny i zaopatrzenia?
(oddaialy batalionowe)
7. Co jeszcze wchodzi, w sklad oddziakow batalionowych?

8. Z czego skkada sit dow6dztwo batalioau?

(antitank
platoon)
(dow6dca baonu i sztab)

9. Ilu oficerow jest w sztabie dcy batalionu?
10. Ilu podoficer6w jest w sztabie baonu?

11. Ilu szeregowaw jest w sztabie baonu?

(two or three officers)

(5 NCO's)

(several privates)

12. Ile batalion6w strzeleckich ma pukk piechoty?

13. Z czego skkada sit pun piechoty?

(3 rifle battalions)

(dow6dztwo pukku, trzy bataliony
strzeleckie i oddziaky pukkowe)

14. Do jakich oddziaaw nalety pluton kqcznoici?

(oddaialy pulkowe)

15. Do jakich oddxial6w nalety bateria cittkich moidsierzy? (oddsiaky
pukkowe)
16. Co jeszcze wchodzi w skkad oddziakOw pukkowych? (howitzer battery
and pioneer company)
17. W ekkad czego wohodzi pulkowy pluton sanitarny?

(oddziaky pukka's)

18. Od czego stalely dkugood odcinka front% kt6ry zajmuje pukk?
(the circumstances)

19. Jaki odcinek frontu zwykle zajmuje pun podczae obrony? (approx.
two kilometers)
20. Kiedy pukk zajmuje odcinek frontu okoko dwa kilometry?

(in the
defence)

Part III
1. Z ilu batalion6w skkada sip pukk piechoty?

(trzy bataliony)

2. Ile kompanii strzeleckich jest w batalionie piechoty? (three
rifle companies)
3. W jakim oddziale piechoty s4 trzy kompanie strzeleckie?
(batalion)
4. Mut jeszcze kompanip ma batalion piechoty?
(kompania cipikioh
karabin6w maszynowych i broni towarzyszetcej)
5. Co znaczy CKM?

(ciptki karabin maszynowy)

6. Czy straelak pan kiedy6 z CKM'u?

(yes, no)

*7. Z ilu ludzi skkada sit obskuga CKM'u?
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(few)

8. Jak nazywa sic otrzelec, ktOry celuje i strzela z CKM'u?

9. Jak nazywa sic strzelec, ktory podaje amunicj0
10. Ile dzial ma bateria haubic?
11. Kto dowodzi bateriq haubic?

(gunner)

(ammunition bearer)

(four guns)
(captain)

12. Kto dowodzi pulkiem piechoty?

(colonel)

13. Kto dowodzi zwykle batalionem?

(lieutenant colonel, major)

14. Kto dowodzi kompaniq strzeleckq?
15. Kto dowodzi plutonem strzeleckim?

(captain)

(lieutenant)

16. Z czego sklada Big dowOdztwo pukku piechoty?

(dowidca pu2ku i sztab)

17. Jakie oddzialy pulkowe pan zna? (signal platoon, medical platoon,
(a battery of heavy mortars, a howitzer battery and an enginner
company)
18. KtOry pluton zaklu&L telefony? (signal platoon)
19. KtOry pluton opiekuje sit rannymi i chorymi?
20. KtOra kompania naprawia mosty f drogi?

(medical platoon)

(enginner company)

21. Jaki odcinek frontu zajmuje oddziak w natarciu, a jaki w obronie?
(smaller, larger)
22. Czego uczq sip ganierze na strzelnicy?
23. Z czego strzelajel toknierze na strzelnicy?

24. Czy pan umie strzelaO z karabinu maszynowego?
25. Czy pan umie rzucad granatem r@cznym?
26. Ile pan mial ostatnio trafnych strzalow na strzelnicy?
27. Czy pan ma wprawp w strzelaniu z karabinu?
28. A jakim pan jest strzelcem?

29. Co saychad podczas strzelania artylerii?
30. Gdzie strzela artyleria?

(artillery range)

31. Czym pan woli byd podczas strzelania z CKM'u, celowniczym czy amunicyjnym?
32. Czy pan lubi walk@ na bagnety?
33. Jaka jest organizacja plutonu i kompanii w wojsku amerykariskim?
34. Jakie oddzialy pulkowe sq w wojsku amerykariskim?
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LESSON 68
Military Intorpreting Practico No.2
1. What is your name?
JOzef Piotrzak.
lr2. What 13 your army grade and what
typo unit did you command?

Jestem kapitanem.

DawodziZem

5-ta. kompaniq strzeleckft, 11-go

baonu, 21-go pulku piechoty.
3. How many rifle Co's comprise
a battalion?

W skZad baonu wchodzq trzy
kompanie strzeleckie.
4. What other detachments are
included in an Infantry Battalion?
OprOcz dowodztwa baonu jest tam
kompania ciptkich karabinowumm
czynowych i broni towarzyszqcej.
5. Is that all?
Nie. Sq tam jeszcze t.zw. oddziaZy batalionowe jak np. plu-

ton administracyjny i zaopatrzenia oraz pluton przeciwpancerny.
sxi

6. And of what is the Bn HQ comprised?

Dtwo baonu sklada sip z dcy
baonu i ze sztabu.

ra

7. What armament does the Hvy Wpns Co
have?

Kompania to uzbrojona jest w
cipikie karabiny maszynowe
moidzierze.
8. What weapons does the AT platoon
have?
Pluton ppanc. ma dziaaka przeciw -.

pancerne.

9. What can you tell me about the Inf
Regt organization?
Pun piechoty ma dtwo, trzy bet.
ony piechoty oraz t.zw. oddziam-

Zy punowe.
10. Of what is the Regt'l HQ comprised?
Dtwo pulku skZada sit) z dcy pulku i ze sztabu.

11. Who usually commands the Regt?
Pu/kownik.

And a Battalion?

Major albo podpuakownik.
13. What are the Regt11 units?

Pluton 4cznoeci, pluton sanitarny, bateria ciptkich mogdzierzy,
bateria haubic oraz kompania pionierow.
173

14. Where was the 21st Inf Regt
located at the moment of your
capture? (Where you were taken
into captivity?)

Wmiejscovo6ci Majdanek, na p6knocny-zachod od Sorocka.
15. Can you show me on the map the
frontage sector of (encompassed
by) the 21st Inf Regt?
Jak pan vie odcinek frontu 21 pp.
biegnie wzdkug prawego brzegu Nar.
yd.
16. Now, please show me the boundaries of the 21st Int Regt frontage sector.
Na wschodzie granica odcinka 21-go
pukku piechoty biegnie z pokudnia
na p6/noc od rzeki Bugu przez rzekp Narew, dalej przez wzgorze 157
i wzg6rze 145.
17. In what exact spot does this
boundary cross the SerockPuktusk highway?
Czy widzi pan stare okopy na wzg6rzach 157 i 145?
18. Yes. On both sides of the
Serock-Puktusk highway.

Ot61 granica to biegnie przez okopy
na tych wzgorzach.
19. What units are located on the
left of the 21st Inf Regt?
13-ty pukk piechoty, ktory wchodzi
w sklad 8-ej dywizji piechoty.
21 pp. wchodzi w skkad tej samej
dywizji.
20. And on the right?
Na pravzo od 21 pp. znajdujg sip
oddziely 10-ej dywizji piechoty.
21. Good. Please show me now the
western boundary of the 21st
Inf Regt frontage sector.

Biegnie ona rovniei z pokudnia na
polnoc przez rzekp Narew. Zaczyna
sip na pokudniu od miejscowo6ci
Zegrzynek i przechodzi przez cos
Serock- JabZonna pare kilometrow na
panocny zach6d od Parku Zegrzynskiego.
22. Where is the 21st Inf Regt
CP located?
V7 Parku Zearzyriskim koko szosy Serock-Jabkonna.
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23. And the CP of the 2nd Bn
of the 21st Inf Regt?

W Serocku przy rozwidleniu drag, po
prawej stronie drogi Serock-Majdanek.

24. Are there still some units
of the 21st Inf Regt on the
left bank of the Narew?
Talc.

W lesie na paudnie od Bugu

oraz w lesie mitidzy Narwiq a Bu.

giem, na paudnie od wzgarza 157.
25. One more question. Where is
the CP of the 3rd Bn of the
21st Inf Regt located?

Hiejsce postoju dowddcy III Baonu
jest na pdanoc od Serocka, koZo
cmentarza przy drodze Serock-Majw.
danek. Obok cmentarza jest koi-

cia.

LESSON 68
Homework
Part I
Translate into Polish:
1. Where did Jolu2ny go (on foot) today after school?

2. we went (on foot) to the post office.
3. The officer was walking about the barracks for one hour.

4. This plane flies from Warsaw to Krak6w every day.
5. Mr. Walczak will bring bread and meat by oar to Mr. Kowalski.
6. When Mr. Adameki came to the store yesterday, Mrs. Adameki was
not there.

7. Here are two officers and two secretaries, over there are five
sergeants.

8. I saw fifteen soldiers and fifteen women in the park.
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Part II
This part is not to be done if tape recorders are available to the
students.)
Rewrite the following sentences replacing the words in parentheses with
the correct Polish form and write the figures in full:

1. Ja (jechadvjeidzid - past tense) czesto do Warszawy.
2. Ja (nieid, nosid - pres. tense) ksiqtki, a on (niedd, nosid
pres. tense)

zawsze tylko zeszyty do szkoly.

3. Ten samolot (latad, lecied - pros. tense) przez pdl godziny
nad miastem.

4. (11) student& jest w tej klasie.
5. (5) student& (siedzied) i (2) etudent6w (stall).

6. (Kilkana6cie) folnierzy i (pare) cancer& bylo w kinie.
7. Widzieli6my (kilkana6cie) student& i (3) nauczyoieli.

Part III
This part is to be done if tape recorders are available to the
students.)
Record on tape Part II.

LESSON 68
Vocabulary

administracyjny, administracyjna,
administracyjne

- administrative,
headquarters as adj.

boon, m.
baonu, gen. s.

- abbr. for battalion

bateria, f.

- battery

dtwo, n.

- abbr. for headquarters,
command post
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T
front, m.
frontu, gen. s.

- front

haubica, f.

- howitzer

kilkanaElcie

- several (11-19)

kilkunastu
kilomotr, m.
kilomotra, gen. 0.

- kilometer

komp. ckm

- abbr. for Heavy weapons Co.

i br. tow.

tqcznoi6, f. (no pl.)

- contact, communication,
liaison, Signal Corps.

miejsce postoju (abbr. mi.p.)

- command post, CP

miejscovoi6, f.

- locality, place, community

na przyklad (abbr. np.)

- for example, for instance

normalnie
normalny, normalna, normalne

- usually, normally
- usual, normal

odcinek, m.
odcinka, gen. s.

. sector

oddzialy batalionowe

- battalion special units

oddzialy pulkowe

- regimental unite

okolicznog6, f.

- circumstance

OraZ

- and, as well as

organizacja, f.

. organization

pionier, mi.

- (regimental) engineer, pioneer

AY

AAP

pionierzy, nom. pl.
plac, m.
placu, gen. s.

- square, ground

plac koszarowy

- parade ground

pluton administracyjny i zaopatrzenia

- HQ and supply platoon

post6j, m.
postai*, gen. s.

- stand, stay, post
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salutowad,
salutujc)
salutuj e

- to salute

(zasalutowad, p.
zasalutujp
zasalutuje)

sanitarny, sanitarna, sanitarne

- medical

sztab, m.
sztabu, gen. s.

- staff

tak zwany, tak zwana, tak zwane
(abbr. t.zw.)

- so called

tyle (co), tylu (co)

- so much, so many; as much
(as), as many (as)

wchodzid, i. (wejdd, p.
wejd9
wchodz9
wchodzi
wejdzie)

- to enter, to come in

wchodzid w skaad

- to enter into composition,
to comprise, to be included
in

wzdaug

co

zaopatrzyd, p. (zaopatrywad, i.
zaopetrujel
zaopatrz,
saopatruje)
zaopatrzy

- to supply

zaopatrzenie, n.

- supply
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along

INDEX
OF SITUATIONS AND GRAMMATICAL PROBLEMS IN VOL.VII

Dialog

Grammar Unit

Situation

Nr.

61

In the country.

Formation of adverbs.

62

In the garden and
in the fields.

Comparison of adverbs.
How to render in Polish
the verb "to live".

63

Soldier's uniform
and equipment.

Reflexive pronouns.

64

Armament of a rifle
platoon and rifle
company.

Formation of adjectives.
Compound adjectives.

65

At the doctor's.

Formation of verbal nouns.
"Pan" with the first name.

66

At the firing range.

Formation of verbal nouns
continued.

67

Commands and manual
of arms.

Imperfective aspect frequentative form (indefinite).
Verbs of motion.

68

Organization of an
infantry battalion
and infantry regiment.

Cardinal numerals referring
to male persons in nom.
and ace. case.

1'79

'.77' 7 74

VOCABULARY TO

LESSONS

A

14m

61-68

ciemno - darkly, dark (adv.) - L.61
cipiarawka, f. - truck - L.63
cignienie, n. - pressure - L.65
CKM (cokaem) - abbr. for heavy
machine gun - L.66
cuonek, m. - member - L.66
awiczyd, i. (przedwiczy6, p.) - to
drill - L.66

administracyjny - administrative,
headquarters (HQ) as adj. L.68
amunicyjny, m. - ammunition bearer
- L.66
amunicyjny - ammunition as adj. um
L.66
app3tite - L.65
apetyt, m.
awans, m. . promotion - L.63

D

dca. - abbr. of dowadca - commander,
C.O., leader - L.64
denerwowa6 sir, i. (zdenerwowad
sip, p.)-to be nervous - L.65
doid, i. (wydoid, p.) - to milk L.61
dojrzed, p. (dojrzewad, i.) - to
ripen, to mature - L.62
dojrzewad, i. (dojrzed, p.) - to
ripen, to mature - L.62
domek, m. - small house - L.62
do nogi broil! - order arms! L.67
dowodzid, i. - to command, to have
command over - L.64
expensively - L.61
drogo
dr6b, m. - fowl, poultry - L.61
drutyna dow6dcy kompanii administration group - L.64
abbr. for Headquarters,
DTWO
command post - L.68
dziakko, n. - gun, small gun L.64
dziakko bezodrzutowe - recoilless
rifle - L.64
dziwnie - strangely - L.61

B

badad, i. (zbadad, p.) - to examine,
to check, L.65
baon, m. - abbr. for battalion L.68
batalionowy. - battalion as adj.
L.68
bateria, f. - battery, L.68
bezodrzutowy . recoilless - L.64
biegad, 1., fr. (biegnqd/biec,
pobiegnqdhobiec, p.) - to
run - L.67
biegneidAiec, i. (biegad, i., fr.
pobiegnqdhobiec, p.) - to
run - L.67
bkoto, n. - mud - L.61
richly - L.61
bogato
bojowy - combat as adj. - L.63
brak (mi) - (/) lack, (I am)
short of - L.66
broil towarzYszqoa - heavy weapons,
L.64
brudno - dirtily - L.61
brzydko - ugly (adv.) - L.61
Bug, m. - Bug river - L.68
burak, m. - beet, beetroot, L.61
bydko, n. - cattle . L.61

i.

F
front, 014

front - L.68

C

G
celowniczy, m. - gunner - L.66
chlebak, m.
haversack - L.63
chkopak, m. . boy - L.66
cholera
cholera, f.
L.67
chudo - thinly . L.61
chwyty broniq
manuel of arms - L.67
ciekawie - curiously, interrestingly
- L.61
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ganek, ra. - front porch - L.61
gardko, n. - throat - L.65
gkdvny - main, principal as adj.,
chief (adj.), head (adj.) L.63

R14

kosid, i. (skosid, p.) - to
mow - L.62

glupio - stupidly - L.61
granatnik przecivpancerny rocket launcher - L.64
gratulowad, i. (pogratulowad, p.)
. to congratulate - L.63
grubo - thickly, fat (adv.) L.61
grzad (sic), i. - to heat, to
warm, to bask - L.67

L
latad, i. fr. - to fly - L.67
lekki - light - L.62
lekko - lightly, easily L.67
leiqcy - lying, prone - L.66
luino - loosely - L.61

H

L

howitzer - L.68
haubica, f.
helm, m. - helmet - L.63

ladnie . prettily, nicely L.61
Zadownica, f. so cartridge
pouch - L.68
latwo a easily - L.61

J

jarsyna, f. - vegetable L.61
simultaneous jednocsesny
L.67
jednocsolinie - simultaneously
- L.67
jeidzid, i. fr. - to go (by

bosnodd, f.

contact, cow

munication, liaison,
Lm66
Signal Corps
meadow - L.61
f.
entrenching
aopatka, f.
tool, small spade - L.63

vehicle), to rids --667

K
marchew, f. - carrot 4. L.62
masserand i (pomasserowad
L.63
p.)
L.64
maszynowo - by machine
mas synowy
machine as adj. -

cauliflower kalafior, m.
L.62
kapusta, f. - cabbage - L.62
karabin maszynowy - machine
gun - L.64
karmid, i. (nakarmid, p.) - to
feed . L.61
keened, f. (kaszlnqd, p.) - to
cough - L.65
kasslnqd, p. (kaszled, i.) - to
cough - L.65
several (11-19) kilkanaicie
L.68
klgosqcy- kneeling in L.66
to prick,
laud, i. (Waite, p.)
to stab, to stick - L.66
collar - 1.63
koZnierz, m.
komenda, f. - command, HQ
L.67
komp. ckm. i br. tow. - abbr.
for heavy weapons Co. L.68

L.64
moans, f. - mess kit - L.63
tiring - L.66
aiejsce postoju dowddcy,
command post - CP - L.68
miejscowodd, f. - locality,
place, community
L.68
ad.dd, m. - honey - L.62
aloosarnia, f.
dairy o. L.61
stodo - young (adv.) - L.61
aadaid, i (wymidoid, p.)
to thresh
L.62
L.64
moidzierz, m. in mortar
aundur wyjdolowy
class "A0
uniform - L.63
mgcsitcy
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sup. -

N
nakarmid, p. (karmic, i.) - to food
- L.61
nakladae, i. (na/otyd, p.) - to put
on - L.63
naleted, i. - to belong - L.63
nalotyd, p. (nak/adae, i.) . to put
on, L.63
na przyklad (abbr. np.) - for example, for instance - L.68
naramiennik, m. - shoulder loop
- L.63
shoulder arms! na ramie brod!
L.67
Narew river - L.68
Miaow, f.
narzgdzie, n. - tool - L.61
nawdz, m. - manure, fertilizer L.62
niedd, i. (zaniedd, p., nosid, fr.L.27 - to carry, to take(by
hand) . L.67
niewola, f. - captivity - L.64
niezZy
not bad, tolerable - L.67
nieile
not badly, tolerably well
1.67
normalnie
usually, normally - L.68
normalny - usual, normal - L.68
nos, m.
nose - L.65
nowoczednie - modern (adv.) - L.61
npl. .4 abbr. of nieprzyjaciel enemy - L.64
0

obora, f.
cow -shed - L.62
°beluga, f. - crow, operation,
handling, service, L.66
ochronny
OD, protective, preventive
- L.63
odcinek, m. - sector - L.68
unit, detachment, outfit
oddzial, M4

- L.64
oddziaZy batalionowe - battalion
special units - L.68
oddziaky pulkowe - regimental unite L.68
odprawa, f.
briefing - L.63
off!- oh! -L.62
okolicznodd, f. - circumstance - L.68
okreliao - roundly - L.61
operacja, f. - operation - L.65
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oporzqdzenie, n. - equipment
(personal) - L.63
°rad, i. (zorad, p. - to plough
- L.61
oraz - and, as well - L.68
organizacja, f. - organization
- L.68
osobisty - personal - L.64
ostrzec, p. (ostrzegad, i.) to warn, L.66
ostrzegad, i. (ostrzec, p.) to warn - L.66
owoc, m. - fruit - L.62
owocowy - fruit (as adj.) - L.62
oznaka, f. . insignia, sign L.63

P
pacjentka, f. - patient (female)
- L.65
pas, m. - belt, sling - L.63
pas aowny - leather belt - L.63
pasieka, f. - apiary - L.62
pant) - fully, a lot - L.62
pelny - full - L.63
pieezo - on foot - L.67
pieszy - pedestrian - L.67
pipknie
beautifully . L.61
pionier, m. - (regimental)
engineer, pioneer - L.68
pietolet, in. - pistol - L.66
plac, m.
square, ground - L.68
plac koszarowy - parade ground L.68
plecy (pl.only) - the back - L.61
pluton administracyjny i zaopatrzenia
HQ and supply
platoon - L.63
'Atm, n. - lung - L.65
plug, m. - plough - L.62
pobiegnqd/pobiec, p. (biegad, i.
and fr., biegnqd/biec, i.)
- to run - L.57
poczet day kompanii - company
command group - L.64
podobny
similar - L.64
podpu/kownik, m.
Lt.col.- L.64
pogratulowad, p. (gratuloivad, i.)
- to congratulate - L.63
poligon, mei. artillery range, L.66
pomaszerowad, p. (maszerowad, i.)
- to march - L*63
posausznie . obediently - L.65

posluszny - obedient, L.65
postara,f. - positiontattitudeL.66

R

rami90. - armohouldor = L.67
thoroughbread (as adv.)
rasowo
L.61
ripcznie . hand-made - L.64
rpczny - hand (as adj.) L.64
rozumiod,i.(zrozumie60,40 - to undorstand,to see,
to got it- 67
r6inie - differently,variously.
L.61
roallypindeed
rzeczywi6cie
L.66

posta..7a strzelecka - firing

position - L.66
post6j,m.-stand,stay - L.68
povainic - seriously - L.65
serious - L.65
povatny
powie66 siQfp./3pers.s.and
pl.onlyi (powodzid siv,i.
3 pers.s.and pl.only /)- to got along,to fare,
to succeed. L.63
pers.s.
powodzi6
only/, (powied6 sir, p.

rsucadtie(rzuci60.) - to thro,
to quit - L.66
rsuoi60.(rsuca64.) - to throw,

/3 pers. s. only!) - to
get along, to fare, to
succeed - L.63
straight(adv.) a, L.61
prosto
prosty - straight - L.51
przocirpancerny - anti-tank L.64
prze6wiczy6,p.(6wiczy64.)- to drill L.66
przedmiot,m.- objective,
object,subject L.64
przedmiot natarcia - objective of attack L.64
przeszkoda,f.-obstacle .L.67
przyczepia64.(przyczepi6,p.)
to fasten to,to attach L.62
przyczopid,p.(przyczepia6,10
to fasten to,to attach L.62
agreeably,pleasently,
przyjemnio
agrocablo(as adv.),pleasent
(as adv.) - L.61
przyszy6,p.(przyszywa64.)-to sew
on - L.63
przyszywa64.(przyszy60.)-to 801,
on - L.63
przyzwyczaiC (siOp.(przyzwyczaja6
- to accustom/W,
to got used - L.67
przyzwyczaja6 /si9/1.(przyzwyczaid
/sip/p.) -to accustom /to/,
to get used to - L.6?
pszczola,f - bee - L.62
pszonica0f. - wheat - L.62
pule - L.65
puls,m.
pulkowy . regimental - L.68
punktualnie - punctually - L.61
punktualny . punctual - L.61

to quit - L.66

sadou - orchard - L061

salutora64(zasalutowado.)
- to salute - L.68
sanitarny - medical - L.68
L.66
siedzetcy - sitting
strongly,with strength.
silnie
L.66
silny - strong - L.66
silapf. - strength - L.66
skaka64.(skoczydo.) - to

jump L.67
skladad sip i.- to consist ofL.64
skoczy60.(skaka6,1.). to
jump L.67

skosido.(kosid,i.)-to mow
L.62
ekrzynia,f. - crate - L.61
crossroads skrzytowanieo.
L.64
poorlyiweakly - L.65
sZabo
weak,poor - L.65
slaby
skoliceo - sun - L.67
slownik,m. . dictionary - L.64
L.65
shichou - hearing
slychaMinfinitive only) -one can hear- L.66
smacznie - tastily - L.61
snopok,m. - small sheaf-L.62
quietly,peacespokojnie
fully - L.61
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sporo - quite a lot - L.61
spuchnitty - swollen - L.65
L.62
stajniavf. - stable
stodolapf. . barn - L.61
stojqcy - standing - L.66
foot . L.65
stopa,f.
strzaZom. . shot - L.66
strselnicaa. - rifle range L.66
sukno,n. - cloth - L.63
szczOliwie
happily,luckilyL.61
sscsuph - slim (as adv.) L.61
L.62
szeroki - wide
sseroko
side (as adv.) -L.62
sspitalon.
hospital - L.65
staff - L.68
sztabom.
szybki - quick,fast - L.65
quick,fast (as adv.)
esybko
L.65

U

uklud,p.(kZud,i.) - to prick,to
stab,to stick . L.66
ul - beehive - L.62
uprawiad,i.(uprawid,p.) - to grow
/something/oto cultivatepto
till - L.61
uprawi6,p.(uprawiad,i.) - to grow

Aomethinghto cultivate,to
till - L.61
usta,pl. - mouth,lips - L.65

usbrojenieo. - armament - L.64
uzbrojony . armed - L.64

warzywny - vegetable (as adj.) L.62
warzywoo. - vegetable - L.61
wiltpidoi.(zweitpido.) - to doubt,
/to lose hoped/ - L.67
wchodsi64.(wejido.) - to enter,
L.68
to come in
wosesny - early d L.61

beautifully,lovily
ilicsnie
(as adv.) L.61
L.61
freshly
iwieio

wejlicietn.

T
tak swany sip so called 04 (abr.

t.sw.) L.68
cheaply - L.61
tanio
targeteshield -L.66
taresa,f.
mothersin-law teiciowaff.
L.65
.fat (as adv.) -L.61
'Rust°
L.6?
track,course
tor,m.
for prseeskdd 69 obstacle course-

Ls63

wosid,i.and fr.(wiei64.,sawieg60.)
- to oonvey,to haul(by vehicle),
to drive,to transport,to cart -

LAS

L.87

accompanying 01.64
towarsyssqoy
pertinently,to
the pointtrafnie
L.66
trafny op to the
L.66
trafny strzaZ
tyle - so much,
tylu me so many,

entrance 4. L.61

wielsa64.(zwietsa60.) to tie L.62
wida6 (infipenly)w one can see.L.61
eternally,continuallywiecsnie
L.61
wieidoi.(wosida.and fr..,sawieido.)
- to convey,to haul(by vehicle),
to drive,to transport,to cart -

point pertinent-

practice,experience,
wprawa,f.
L.66
skill
to
wspitt6 sigo.(wspinad siptis)
climb .8 L.67

wspinad sig,Wwspiqd sip,p.) - to
hit et L.86
as much ei L.68
as many !, L.68

climb or L.67

wspdlnie

L61
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mutually,jointly,together-

IN

rr

wybuch, m. - explosion, outbreak,
eruption - L.66
wydoi6, p. (doi6, i.) - to milk -

zupelnie - quite, completely,
just, utterly, entirely,
altogether - L.65

L61

zupany - complete, utter -

wygodnie- comfortably - L.61
wykonad, p. (wykonywaC, i.) - to
execute, to perform - L.67
wykonywad, i. (wykonad, p.) - to
execute, to perform - L.67
wymZ6cid, p. (mMoi6, i.) - to
thresh - L.62
wyobratad sobie, i. (wyobrazid sobie, p.) . to imagine - L.62
wyobrazi6 sobie, p. (wyobratad sobie, i.) to imagine - L.63
',poke - highly, high (as adv.) - L.61
"Wu* - along (something) - L.68

L.65
zwqtpie, p. (wqtpie, i.) - to
lose hope, to doubt L.67
zwietzad, p. (wiezad, i.) - to
tie - L.62
swrot, m. - turn, face, phrase,
idiom - L.67
zwroty w miejscu - facing
movements - L.67
2

tobldek, m. - stomach - L.65

ent

zakZadad, i. (zaaoiy6, p.) . to
establish, to found, to
install - L.67
sakotyd, p. (zakZadad, i.) - to
establish, to found, to
install ei L.67

`Mf

12f

A

-

samiast - instead
L.67
saopatrzenie, m. - supply - L.68
sastrzyk, m. - injection, shot L.65
sawietd, p. (wieid, i., wozid, i.
and fr.) . to convey, to haul
(by vehicle), to drive, to
transport, to cart - L.67
shwieid, p. (starozid, i.) - to
convey, to haul (by vehicle)
to drive, to transport, to
cart - L.61
sawozid, i. (zawieid, p.) - to
convey, to haul (by vehicle),
to drive, to transport, to
cart - L.61
sbadad, p. (badai, i.) - to =sane,
to check - L.65
sdenerwowad sir, p. (denerwowad sir, i.)
- to be nervous - L.65
snder- again -.L.61
soma, p. (oral, i.) - to plough - L.61
zrobiony- made - L.63
zrozumied, p. (rozumied, i.)-to understand, to see, to get it - L.67

Vhf
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LESSON 69

Grammar Perception Drill
CARDINAL NUMERALS
referring to male
persons in nominative
and accusative
(continued)

1.
,20 dwudziestu
21 dwudziestu
22 dwudziestu
23 dwudziestur
24 dwudziestu
25 dwudziestu,

jeden
dwoch
trzech

czterech
pigciu

30 trzydziestu
40 czterdziestu
50
60
70
80

pigedziesifciu
szeiedziesiTciu
siedemdziesatsia
osiemdziesigclu

+ genitive plural
verb 3rd person
singular (neuter)

90 dziewrgaziesigciu
100 stu
200 ahistu
300 triTlifu

400 czteF5au
500
600
700
800

pigciuset
szeiciTiFt
siedmiuset
ogmiuseT--

900 dziewriauset
1000 tysi4c
2.

Instructor:

Students:

Ilu totnierzy stuty w tym oddziale?
Ilu tolnierzy stutylo w tym oddziale?
Ilu tolnierzy bgdzie sluA'y/o w tym
oddziale?
Ilu student& jest w tej szkole?
Ilu student& byto w tej szkole?
Ilu student& bgdzie w tej szkole?
Ilu marynarzy jest na tym.statku?

1

W tym oddziale sluty
dwudziestu tolnierzy.

Ilu totnierzy jest w tej
jednostce Wojska Poiskiego?
20
1000

-

1000
100000

3.

Amerykanin . an American (man)

Rosjanin - a Russian (man)

To jest Amerykanin.
Kto to jest?
ten Amerykanin
Kogo pan szuka?
U kogo pan mieszka?
ten Rosjanin
Komu pan to powiedzial?
Kogo pan odwiedzil?
Z kim pan rozmawiat?
Przy kim pan siedzial?

To jest Rosjanin.

4.

Kogo pan tam widzi?

1

-

100

Widz

jednego studenta.

student
of icer

kobieta

Co pan tam widzi?

s amochod

krowa
karabin
indyk
ubranie

5.
Require students to provide questions to the following
statements:

tolniert
Tam stoi (1 - 100)

rower
kon
dziewczyna
drzewo

lotnik.

Instructor:

Students:

Tam stoi jeden zolnierz.

Ilu zotnierzy tam
stoi?

2

-3

1

7"---
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LESSON 69

Dialog (Return from forced labor
camp)

Z.: Zbigniew Novicki
F.: Pranciszek Broda

Z.: Slyszalem od pana Galazki, to pan niedawno wrocit do kra.
ju z Rosji?
F.: Tak jestyproszo pana. Przez dziesio6 lat bytes w obozie
pracy przymusowej i dopier() miesiac temu mnie
Z.: Jak pana zdrowie?
F.:

Czy pan jut odpoczati?

0

tat czujo sio jut duto lepiej.
dziesio6 kilo.

Przybylo mi na wadze

Z.: Czy w obozie by/ 06d?
F.: of zesztym roku w moim obozie czterdziestu kilku wioiniow
umarlo z glodu.
Z.: Ilu Polak 6w byto

z panes w tym obozie?

F.: Czterystu pio6dziesiociu.
Czesi I Rosjanie.

Opr6cz Polak 6w byli tam Wogrzy,

Z.: Czy wszyscy Polacy z tego obozu wr6cili z panes do kraju?
F.: Siedemdziesiociu nas wr6cilopa reszta musi czeka6 na wolnoU
do wiosny.

Z.: Ilu z

tych witini6w przyjechalo do Warszawa?

P.: Trzydziestu trzech wicini6w I dwadzieicia dwie witiniarki.
Pamiotam dokiadnie, bo jechaliimy od granicy polskiej w

tym

sway,* wagonie.

5

LESSON 69

Grammar Analysis

CARDINAL NUMERALS
referring to
male persons
in nom. & acc.
(continued)

1.
The compound cardinal numerals (two or more digits),
referring to male persons, formed by the combination of
twenty, thirty, forty, etc. with one are followed by nouns
in the genitive plural. The predin-te verb takes the 3rd
person (neuter) singular form,

Czterdziestu jeden studentow
bylo w klasie.
Stu jeden studentow jest
w klasie.

- Forty-one students were
in the classroom.
- One hundred one students
are in the classroom.

The compound cardinal numerals (two or more digits),
referring to male persons, formed by the combination of
twenty, thirty, forty, etc. with two, three and four are
rendered in Polish by dwudziestu Ti5ch, dwudziestu trzech
and dwudziestu czterech. The foiiiiaRaj, trzej and czterej are not used in compound numerals"
umerals,
.g,:

Trzydziestu czterech studentow - Thirty-four students went
pojechalo do Warszawy.
to Warsaw.
The following are Polish cardinal numerals referring to
male persons 20, 30, 40, 50 etc. up to 1000.

20 dwudziestu
30

trzydziestu

40 czteYTEFFfu
50 pigtdziesicciu

60 szegtdziesnciu
70 siedemdziesigc_ia
80 osiemdziesigclu
90 dziewigtdziesigciu

100 stu

200
300
400

dwustu
trzystu
czterystu

500
600
700
800
900

pigciuset
szegciuset
siedmiuset
ogmiuset

1000

6

dziewiFiuset
tysi4c

The above numerals are followed by a noun (denoting a
male person) in genitive plural. The predicate verb takes
the 3rd person (neuter) singular. If a figure has three or
more digits, either all numerals can be declined or only
numerals representing the last two digits.
1752 students

-

tysi4c siedemset piOdziesigciu dwoch

student&
tysi4c siedmiuset piOdziesiociu dwoch

or

student&
941 students

-

dziewig6set czterdzieqs jeden studen-

t&

dziew4ciuset czterdziestu jeden stu-

or

dent&
604 students

.

or

sze66set czterech student&
szeLciuset czterech student&

e.g.:

Ten pulk ma trzy tysi4ce piOset
sze66dziesicciu pi@ciu zolnierzy.
2.

.

This regiment has 3565
men (soldiers).

Masculine nouns ending in -anin are declined as follows:
Amerykanin - an American

Rosjanin - a Russian

Singular
Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Instr.
Loc.(o)

Amerykanin
Amerykanina
Amerykaninowi
Amerykanina
Amerykaninem
Amerykaninie

Rosjanin
Rosjanina
Rosjaninowi
Rosjanina
Rosjaninem
Rosjanini e

Plural
Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Instr.

Loc.(0)

Amerykani e

Rosjanie
Rosjan
Rosjanom
Rosjan
Rosjanami
Rosjanach

Amerykan6w
Amerykanom

Amerykan&
Amerykanami
Amerykanach

7

LESSON 69

Structural Drill
Instructor:

Suggested words:

Tu idzie dwudziestu tolnierzv.

20

Ilu to idzie 2oInierzy?

Students:

Ilu 2olnierzr poszlo do
kina?
Ilu student& uczy sig
jgzyka polskiego?
Ilu zolnierzy zginglo?
Ilu Zolnierzy kuie sig?
Ilu tolnierzy pan widzial
wczoraj w restauracji?
Ilu student& pan ma?
21, 22, 23, 24
25, 26, 27, 28
29, 30, 31, 32
33, 34, 35, 36
37, 38, 39, 40
41, 42, 43, 44
45, 46, 47, 48,
49

Zginglo pigedziesigciu
2olnierzy.

50

Ilu iolnierzy zgingIo?
Ilu 2olnierzy bgdzie
tam walczylo?
Ilu student& wyjechalo?

Ilu student& mial ten
nauczyciel?
Ilu 2olnierzymial ten
of icer?

51,
56,
60,
70,
80,
90,

Ilu f'olnierzy tam

53,
58,
65,
77,
86,
95,

52,
57,
62,
73,
84,
93,

54
59
68
79

89
99

Tam walczylo
stu tolnierzy.

100

walczylo?

Ilu student& wyjecha to?

Ilu student& uczy
sig w tej szkole?
8

101,
105,
130,
170,
Instructor:

102,
106,
140,
180,

103, 104
110, 120
150, 160
190
Students:

Suggested words:

Dwustu zolnierzy maszerowalo
na manewry.

200

Ilu zolnierzy maszerowalo na manewry?

Ilu zolnierzy wyjechalo
na urlop?
Ilu student& uczy si.
w tej szkole?
203, 210, 220
222, 230, 235
244, 250, 300

400

Ilu student& jest

W tej szkole jest
pivciuset studen-

500

w tej szkole?

tow.

Ilu zolnierzy mieszka
w tych koszarach?

Ilu zolnierzy ma ten
pulkownik?
Ilu zolnierzy pan widzial na manewrach?
501,
525,
666,
888,

Kto (co) tam jest?

502,
533,
700,
900,

505,
555,
777,
999,

509
600
800
1000

2

Tam jest dwoch
studentow.
Tam s4 dwie kobiety.
Tam 84 dwa psy.

Tam s4 dwie kro-

Ivy.

Tam s4 dwa karabiny.
Tam s4 dwie ksi4tki.
Tam s4 dwa piora.
4,

3,
10,

15,

21,
50,
125,
333,
555,
777,

24,
70,
200,
400,
600,
800,
9

5,
19,

8

20,
30
100
300
500

25,
85,
222,
444,
666, 700
888, 999

Students:

Suggested words:

Instructor:

Kto jechal samochodem?

Amerykanin jechat samochodem.

Amerykanin
Rosjanin

Kogo pan szuka?
Komu pan si@ przygl4da?
Kogo pan widzi?
Z kim pan wczoraj
rozmawial?
0 kim pan mowi?
Drill word Amerykanin and Rosjanin in plural.

LESSON 69

Translation
English - Polish
Zygmunt Nowicki has been in the army for a few months
now.

During his service his parents visited him often,

because he could not leave camp during the time when he was
a recruit.

But now he has become a Pfc. and occasionally

goes to (visit) his parents.
Zygmunt's mother has not been feeling well lately.

She

often has headaches and backaches, and so, next week she is
going to the doctor so he can X-ray her lungs.

The doctor

examined Mrs. Nowicki and told her that her lungs are healthy,
but that she has high blood pressure, and her heartbeat is
not normal (heart does not work normally).

Because of this,

Zygmunt has been coming home often recently in order to be
with his mother.
J

Zygmunt was doing well (to fare, to succeed) in the army.
10

4

He completed (finished) NCO Academy (school) and was promoted
Lt. Michalak,

(received a promotion) to private first class.

the platoon leader, says of Zygmunt, that he is a good soldier.
Zygmunt always has many hits on the target because he is a good
shot.

In the army Zygmunt made (has) many good friends (col-

leagues), with whom he often goes to the movies or to the
E

coffee shop after duty hours (exercises).

The barracks, in

which Zygmunts regiment is (located), are new.

In each (one)

barracks building there is one battalion, that means three
rifle companies and one heavy machine gun company.

Translation
Polish - English

a0

Sieriant Adamski dostal rozkaz od dowodcy kompanii, zeby przejge rzekg i rozpoznao teren nieprzyjaciela.

Do-

wodca kompanii, kapitan jaworski, pokazal sieriantovi Adamskiemu na maple, w ktorym miejscu ma on przejLe rzekg.

Sier-

Zant Adamski wyznaczyl najlepszych zolnierzy z plutonu na patrol rozpoznawczy.

Patrol rozpoznawczy by/ uzbrojony w gra-

naty, pistolety i karabiny.

Siertant mial odprawg z tolnie-.

rzami, na ktorej sprawdzil uzbrojenie patrolu i powiedzial
zolnierzom,jak maj4 wykona6 zadanie.

Patrol przeszedl rzekg

Patrol szedl tylko migdzy

wieczorem pod oslon4 krzakow.

drzewami i krzakami, Zeby go nieprzyjaciel nie mogl zobaczye.
,e

Po pewnym czasie sierzant zatrzymaI patrol.

Nastgpnie pier-

Zant wspi4I sig na drzewo i zacz4l patrze6 przez lornetkg polow4 na drogg w dolinie.

Na drodze zobaczyl on 20 czolgow,

11

ktore jechaly w kierunku r7eki.

Dalej 7obac7y1 on stanowiska

W nocy patrol wrOcil do kompanii.

artylerii i okopy piechoty.

Sier2ant Adamski natychmiast zloty' meldunek z rozpoznania
dow6dcy kompanii.

Kapitan Jaworski wyslal informacje ze-

brane przez patrol do dow6dztwa dywizji.

Dow6dc4 dywizji

dal dow6dcy plutonu rozpoznawczego rozkaz wykonania lot6w
rozpoznawczych.

Po chwili dwa samoloty rozpoznawcze wy-

startowaly z lotniska.

Zrobily one fotografie stanowisk

artylerii, czolgow i okopow piechoty.

Zdjgcia to zostaly

1r

wyslane do dowodztwa artylerii.

Questions

1. Co dostal sierzant Adamski?

2. Od kogo dostal sierzant Adamski ro7ka7?
3. Co mial przejgo sierzant?
4. Co mial rozpoznat sierzant Adamski?

5. Czyj teren mial rozpo7nac sierzant?
6. Kto mial przejga rzekg?
7. Jak nazywal sig dow6dca kompanii?
8. Co pokazal kapitan Jaworski sierzantowi?
9. Na czym on mu pokazal przejgcia przez rzekg?
10. Jakich Aolnier7y wyznac7y1 sierzant Adamski?
11. Na co on wyznac7y1 najleps7ych Zolnierzy?
12. W co byl uzbrojony patrol?
13. Co mial sierzant 7 Zolnierzami?

12
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14. Co sierzant sprawdzil na odprawie?
15. Co powiedzial sierzant iolnierzom na odprawie?
16. Kiedy patrol przeszedl rzekg?
17. Pod oslon4 czego patrol przeszedl rzekg?
18. Migdzy czym szedl patrol?
19. Kto nie mOgl zobaczye. patrolu?

20. Kto zatrzymal patrol?
21. Na co wspi41 sig sierzant?
22. Przez co petrzyl sierzant?
23. Na co on patrzyl?
24. Gdzie byla ta droga?
25. Co zobaczyl sierzant na drodze?
26. Ile czolgOw on zobaczyl?
27. W jakim kierunku jechaly czolgi?
28. Co jeszcze zobaczyl sierzant?
29. Kiedy patrol wrocil do kompanii?
30. Komu sierzant zloiyl meldunek?

31. Jaki meldunek on 71041?
32. Do kogo wyslal informacje kapitan Jaworski?
33. Komu dal .rozkaz dow6dca dywizji?

34. Jaki lot musialy wykona6 samoloty?
35. Co zrobil pluton rozpoznawczy?
36. Co sfotografowaly samoloty rozpoznawcze?
37. Dok4d zostaly wyslane zdjgcia?

13
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LESSON 69

Reading Text

W 1940 roku NKWD wTwiozlo do Rosji wiele tysigcy Polakow, a migdzy innvmi Franciszka Brodg.
sial stan4e przed komisj4 poborow4.

Tydzien potem byl on jut

w 45 pulku piechoty w maIym miegcie w Rosji.
cach Broda ucieki z wojska.
nogci.

musowej.

Po kilku miesi4-

Niestety nip by/ on dlugo na wol-

Nastgpne dziesige lat spgdzil on w oboziepracy przyGdv Brodg zwolnili z obozu pojechal on do Warszawy.

Diugo w Polsce jednak nie zostal.
do Berlina.
Black.

Tam Broda mu-

W lecie 1953 roku uciekt on

Po przybyciu do Berlina rozmawia/ z podporucznikiem

Kiedy podporucznik Black dowiedzial sig, ze Broda s/u-

2)71 w wojsku radzieckim, prosil go, teby mu powiedzial wszyst-

ko, co wie o organizacji piechoty radzieckiej.

Tak wigs Black

dowiedzial sig od Brody, to radziecka dywizja piechoty jest to

wielka jednostka, ktora ma trzy puiki piechoty, batalion saperow, batalion 14cznogci, artylerig dywizyjn4, pulk czoIgem i
dziat samobietnych.
oraz slu2by.

Poza tym dywizja ma kompanig rozpoznawcz4

Dywizj4 zwykle dowodzi general dywizji.

Ma on

sztab i tak zwan4 kwaterg glown4 i kompanig kwatery glOwnej,

w ktorej s4 rotni specjaligci, ktOrzy przygotowuj4 rotne materialy dla swego dow6dcy.
innych jednostek.

pulk piechoty.

Dywizja sama mote walczye bez pomocv

Mniejsz4 jednostk4 od dywizji piechoty jest

Pulk piechoty ma trzy bataliony piechoty, ba-

terig haubic i baterig moidzierzy, oraz pluton I4cznogci.
Pulkiem dowodzi pulkownik lub podpulkownik.

On ma w dow6dz-

twie pulku kilkunastu ludzi, ktorzy pomagaj4 mu w pracv.

14

Nastgpnq jednostkq mniejszq od pulku jest batalion.

Bata-

Eon ma trzy kompanie strzeleckie i jednq kompanig karabi.
now maszynowych.

Kompania KM jest skrotem na kompanig ka-

rabinow maszynowych.

Poza tym batalion ma kompanig moi.

dzierzy, dwa plutony przeciwpancerne, pluton administracyj.
ny i zaopatrzenia oraz dowadztwo.
nazywa sig w skrocie pluton ppanc.
dzi major.

Pluton przeciwpancerny
Zwykle batalionem dowo-

Baon jest skrotem na slowo batalion.

jut wiemy, te po baonie idzie kompania strzelecka.
Ras

Daley
Kompa-

nia strzelecka ma trzy plutony strzeleckie i pluton karsbinew maszynowych, albo jak sig zwykle moul pluton KM.
Kompaniq dowodzi zwykle kapitan.
drutyny strzeleckie.

Pluton strzelecki ma trzy

Dcq plutonu zwykle jest porucznik al-

bo podporucznik, czasami chorqty albo nawet starszy sierzant.

DruZynq dowodzi drutynowy, ktory jest w stopniu plu-

tonowego albo kaprala.

Na koniec Broda powiedzial podpo-

rucznikowi Black, ze jego dane nie sq dokiadne, bo jut wiele rzeczy zapomnial.

See Chart on page 203

Questions

1. Kiedy NKWD wywiozlo wiele tysigcy Polakow?
2. Kogo takie wywiozlo NKWD migdzy innymi?
3. Przed jakq komisj4 musial tam stan46 Broda?
4. Gdzie byl Broda tydzieli poiniej?

5. Co zrobil Broda po kilku miesi4cach?
6. Czy dlugo byl na wolnoAci?

7. Gdzie spgdzil on nastgpne dziesige lat?
8. Dok4d pojechal Broda, gdy go zwolnili?
9. Jak dlugo zostal on w Polsce?
1t

Dok4d uciekl Broda w roku 1953?

11. Z kim on tam rozmawial po przybyciu?

12. 0 co prosil Bro4 podporucznik Black, kiedy sig do.
wiedzia/, 2e Broda slutyl w wojsku?
13. Jak4 jednostk4 jest dywizja piechoty?
14. Ile pulkow piechoty ma dywizja piechoty?

15. Co jeszcze ma dywizja piechoty oprocz pulkow piechoty?
16. Co poza tyni .na jeszcze dywizja piechoty?

17. Proszg powiedziee jeszcze raz, co ma dywizja piechoty.
18. Kto dowodzi dywizjq?
19. Co ma do pomocy dca dywizji?

20. Kto jest w kwaterze glownej?
21. Co robiq ci specjaliAci?
22. Przy czyjej pomocy mote dywizja sama walczye?
23. Jak sig nazywa jednostka mniejsza od dywizji piechoty?
24. Ile batalionow piechoty ma pulk piechoty?

16

25. Co ma pulk piechoty oprocz batalionOw piechoty?
26. Kto dowodzi pulkiem?
27. Kogo ma d-ca puiku w dow6dztwie?
28. Co robiq ci ludzie?
29. Jaka jednostka jest mniejsza od puiku?
30. Ile kompanii strzeleckich ma batalion?
31. Ile kompanii K.M. ma batalion?

32. Co jest jeszcze w batalionie oprocz kompanii strzeleckich
i kompanii K.M.?

33. Jak sig nazywa w skrocie pluton przeciwpancerny?
34. Kto dowodzi batalionem?
35. Jakie jest inne slowo na batalion?
36. Ile kompanii strzeleckich ma baon piechoty?
37. Ile kompanii K.M. ma baon?
38. Kto dowodzi kompania?
39. Ile drutyn strzeleckich ma pluton?

40. Kto mote by

d-c4 piutonu?

41. Kto dowodzi druZyn4?

42. Co powiedziai Brodapodporucznikowi na koniec?

17

T
LESSON 69

Oral . Aural Drill
Part I

.

Dialog

1. 0 czym slyszal p. Nowicki?

2. Kiedy p. Broda wrocil do kraju?
3. Dok4d wrocil p. Broda?

4. Sk4d wrocil p. Broda do kraju?

5. Czy to byla prawdavco pan Nowicki slyszal od p. Ga/uki?
6. Jak dlugo p. Broda byl w Rosji?
7. Gdzie w Rosji byl p. Broda?
8. W jakim obozie byl p. Broda?
9. Kiedy zwolnili Brodg z obozu?
10. Jak jest ze zdrowiem p. Brody?

11. Komu przybylo na wadze?
12. Ile kilogramow przybylo na wadze panu Brodzie?
13. Jak czuje sig teraz pan Broda?

14. Czy w obozie bylo co jest?
15. Co sig stalo z wiginiami z powodu glodu?
16. Ilu wiginiow umarlo z gIodu?
17. W ktorym obozie umarlo czterdziestu kilku wiginiow?
18. Z jakiego powodu umarlo tak wielu wiginiow w obozie p. Brody?

19. Ludzie z jakich krajow byli w tym obozie?

20. Ilu bylo Polak& w tym obozie?
21. Ilu Polak& wroci/o z p. Brodq do Polski?
22. Co musi robie reszta wiginiow?

18
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23. Na co musz4 czeka6 wiginiowie do wiosny?
24. Jak diugo bgd4 musieli wiggniowie czeka6 na wolno66?
25. Ilu wiginiow przyjechalo do Warszawy?
26. Ile' wiggniarek przyjechalo do Warszawy?

27. W czym jechali wiginiowie i wiginiarki?

Part II - General Questions
(Polska)

1. Z ktorego kraju jest duo wiginidow w Rosji?

2. Kiedy ci wiginiowie byli w Rosji?

(during the war)

3. Gdzie byli ci wiggniowie w Rosji?

(obozy pracy przymusowej)

4. Jak d/ugo bylo wielu wiginiow w obozach pracy przymusowej?
(for fifteen years)
5. Po jakim czasie zwolniono wiginiow?

(pigtna6cie lat)

6. Dok4d wrocili zwolnieni wiginiowie?

(kraj)

(the released prisoners)

7. Kto wrocil do kraju?

8. Co robili wiggniowie po przyjegdzie do kraju?

(odpoczywa6)

9. Co bylo w obozach pracy przymusowej w Rosji? (hunger)
10. Czy pan wie, z jakiego powodu ludzie umierali w obozach
pracy przymusowej?

(g16d)

11. Jaki jest czlowiek, ktory je bardzo malo?

(skinny)

12. Jaki jest czlowiek, ktory je bardzo duto?

(fat)

13. Co stanie sic z czlowiekiem, ktory nie bgdzie mial
zupelnie jedzenia?
14. Czego nie ma w Rosji?

(umrze6)

(wolno66)

19

15. Na co ludzie czekajq w Rosji?

16, Ile jest Or roku?

(freedom)

(four seasons)

17. Jakie pan zna pory roku?

(spring, summer, autumn, winter)

18. Czym pan mote pojecha6 do Polski?

(statek, samolot)

19. Czym jedzie sib szybciej, statkiem czy samolotem? (samolot)

20. Ile pan waty?

(60 kg, 70 kg, 80 kg)

21. Czy w Monterey przybylo panu na wadze?

(yes, no)
4

22. Ile kilogram& przybylo panu na wadze w Monterey? (5 kg,
10 kg)

23. Czy pan waty tyle samo, co przed przyjazdem do Monterey?
(the same, more, less)

41.

'I
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LESSON 69

Homework
Part I

Translate into Polish:

1. There are twenty-one men in this factory but only twelve
women.

2, Five hundred soldiers were in the barracks.
3. Two hundred soldiers entered the town this morning.

4, In the Polish army there are now two hundred fifty
thousand soldiers.

5. I have eight hundred books in my house.

6. Two students were in the classroom but they went away
half an hour ago.

7. Several students came too late to school today.
8. I know these two doctors very well.
Part II
as part is not to be done if tape recorders are available
to students.)

Rewrite the following sentences replacing the figures in
parentheses in full:
1. (15) 2oinierzy zachorowalo w zeszlym tygodniu.
2. (50) kaprali dostalo awans,
3. (155) drzew bylo w tym ogrodzie.

4. (155) student& jest w tej szkole.
5. (200) ksi42ek le2y na stole.

6. (200) podoficer& jest w tym
7. (700) ol&kow wczoraj sprzedalem.
8. (700) oficerow bralo udzial w ewiczeniach.

21

Part III
his part is to be done if tape recorders are available to
the students.)

Record on tape Part II,

LESSON 69

Vocabulary
artyleria dywizyjna

-

division artillery

Czech, m.
Czesi, nom. pl.

-

Czech (male)

dywizyjny, dywizyjna,
dywizyjne

-

division (as adj.),
divisional

dzialo samobietne

-

self-propelled gun

general, m.

-

general (military rank)

glad, m.
glodu, gen. s.

-

starvation, hunger

jednostka, f,

-

unit, individual

kompania kwatery glownej

-

HQ company

kwatera glowna

-

headquarters (division & up)

material, m.
materialu, gen. s

-

material, cloth, texture

meldunek, m.
meldunku, gen. s.

. message, report (written
or verbal)

podporucznik, m.

-

Czechs:5w, gen. pl,

and lieutenant

przybyO, p. na wadze (komug)
- to gain weight
przybywao, 1. na wadze (komug)
Rosjanin, m,
Rosjanie, nom. pl.

.

Russian (man)

samobiefty, samobietna,
samobietne

-

self-propelled

saper, m.

-

engineer (army only)

22

skrot, m,
skrOtu, gen, s.

abbreviation, shortening

uciec, p. (uciekae, i.
ucieknv.
uciekam
ucieknie
ucieka)

. to run away, to escape

ucieklem - past tense
umrzee, p; (umierae, io
umrg
umieram
umrze
umiera)

- to die (people only)

umarlem - past tense
wags, fo

- weight, scales

wagon, mo
wagonu, gen. s.

- car (railroad)

Wggier, m.
Wggra, gen. so
Wggrzy, nom. plo

- Hungarian (man)

wielki, wielka, wielkie

- great, large

wigzien, m.
wiggnia, gen. s.
wiginiawie, nom. pl.

- prisoner (man)

wiggniarka, fo

- female prisoner

zwolni6, p. (zwalniae, 1.
zwolnig
zwalniam
zwolni
zwalnia)

- to release,'to discharge,
to set free, to fire, to be
excused from, to dispense
with, to relieve

23

LESSON 70
Grammar Perception Drill
DECLENSION
CARDINAL NUMERALS
(except numerals
referring to mixed
sex group)
1.

2.

jeden
jedna
jedno

-

declined like an adjective

Nom, & Acc.

Gen.

dwoch
dwa
dwie
dwa

dwu
dwu
or
or
dwoch dwom

(male pers.)
(all other masc.)
(feminine)
(neuter except
children and
mixed sex group)

Nom. & Acc.
36

4.

Gen.

trzech (male pers.)
trzy
(all other)

Dat,

Instr.

Loc.

dwu

dwu
or
dwoch

or

dwoma
(dudema, f.)

Instr.

Loc.

trzech

trzech trzem trzema

Dat.
Gen.
Instr.
Loc.
czterech czterem czterema czterech

czterech (male pers.)
cztery
(all other)
Nom. & Acc.

5.

Dat.

Gen.

Dat.

Instr.

Loc.

pigciu

pigcin (male pers.)
pigO
(all other)

_U.

jedenastu

11.

jedenastu (male pers.)
jedenagcie (all other)

21.

dwudziestu jeden (m.pers.)
dwadziegcia jeden (all other)

dwudziestu

jeden

22.

dwudziestu dwoch (m.pers.)
dwadziegcia dwa
(all other)
dwadziegcia dwie
-dwoch
dwadziegcia dwa

dwudziestu

dwu

23.

or

-dwom

-dwoma

dwudziestu trzech(m.pers.)
dwudziestu
.dwadziegcia trzy (all
trzech trzem
trzema
other)

24

-dwOch

trzech

All other cases

Nom. & Acc.
Ilu, wielu, paru, kilku
Ile, wiele, pare, kilka

ilu, wielu, paru, kilku

kilkunastu
kilkanaLcie

kilkunastu

kilkudziesieciu
several tens
kilkadziesi4t

kilkudziesieciu

kilkuset
kilkaset

kilkuset

several
hundreds

--

1.

Instructor:
..
ba

Suggested numbers:

Ilu tam bylo
2olnierzy?
Ile tam bylo
karabinow?
Ile tam bylo
kobiet?
Ile tam bylo
taksowek?
Ile tam bylo
ubran?

Students:

Tam byl jeden
zolnierz.

1

2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10
kilku, kilka, paru, pare
11 - 19

kilkunastu, kilkanaLcie

20 -25
26 - 100
kilkudziesieciu,

kilkadziesiqt
100 - 1000
kilkuset, kilkaset
wielu, wiele
Ilu olnierzy oni
znajq?
Ile karabinow oni
sprawdzili?
Ile kobiet oni sfotograFowali?
Ile taksowek oni
sprzedali?
Ile ubran oni kupili?

Oni znaj4 jednego zoinierza.

1

2, 3

-

1000

25

Ilu wiginiow nie ma na
wykazie?
7 ilu karabinow oni
strzelaj4?
Do ilu kobiet oni

1

Jednego
ma no wykazie.

nie

wyslali list y?
Od ilu szof oni ma j4

klucze?
Ilu krzesel oni potrzebuj4?
2, 3 - 1000

Ilu studentom wolno sig
tu uczy6?
Ilu pistoletom pan sig
przygl4dal?
Ilu osobom on wynaj4I
mieszkanie?

1

Jednemu studentowi
wolno sig tu uczy6.

2, 3 - 1000
1
Ilu (iloma) studentami
oni sig zaopiekowali?
Ilu (iloma) samochodami
on juz jeidzil?
Z ilu (iloma) sekretarkami
oni rozmawiali?
Ilu (iloma) cigtarowkami
oni przywieili wggiel?
2, 3 - 1000

Oni sig 2aopiekowali
jednym studentem.

O ilu studentach on mewl'?

On mown o jednym stu-

1

dencie.

W ilu pokojach s4 meble?
0 ilu dobrych sekretarkach
pan slyszal?
W ilu restauracjach wolno
pic piwo?
W ilu miastach oni byli?
2, 3 - 1000
2.

Ar
Po - each (distributive meaning)._

+ locat. - one each
acc.

.g.:

Oni dostali po jednyill (loc.) jabiku (loc.)
Oni dostali
pigaracc.) jablek Tien. pl,)

26

- more than
one each

Instructor:

Suggested numbers:

Po ile ksi4tek oni
dostali?

i

Po ile zdan oni majq
napisat?
Po ile 7lotych on
bierze za kilo jablek?
Po ile groszy 7a jajko
ona piaci?
Po ile groszy za slowo
piaci to gazeta?
Po ilu studentow wychodzi
z klasy na egzamin?
Po ile maszynistek pracuje
przy katdym stole?

2 - 10

27

Students:

Oni dostali
po jednej
ksiqtce.

1

16,

Coq

Ma,
-ts

28

LESSON 70

Dialog (Organizing an out guard)
K.: Kulik, podporucznik
Z.: Zygaunt Novicki, kapral
K.: Novicki! Nasz pluton zostal wyznaczony na plac6wkg numer 2.
Wasza drutyna przygotuje umocnienia i stanowiska dla CKM6w
i wyAle patrole.

Z.: Panie poruczniku, meldujg, to moja drutyna nie ma pelnego
stanu. Z dwunastu ludzi jest tylko dziewieciu.
K.: Co sit stab) z tymi trzema?
Z.: Jeden jest w areszcie, a dwoch zaneldowabo sig do lekarza.
K.: Co im jest?
Z.: Nie wiemtpanie poruczniku.
czen.

Doktor zwolnil obydwoch od 6vi-

K.: Jakie rozkazy wydacie tym dziewigciu ludziom?
Z.: Trzem katg kopa6 gniazdo dia karabinu aaszynowego, a szeiciu ludzi wyilg w dutch patrolach.
K.: To dobrze. Ja wyznaczg czterech strzelc6w z innej drut,ny
do odbioru meldunk6w radiowych. BO% oni pelnili skutbg po
dwoch na zmiang.

Z.: Jakie zadanie mayi otrzyma6 patrole?
K.: Rozpozna6, czy most na Pilicy zostal podminowany i ubezpieczy6 placowki od planocy.
Z.: Rozkaz panie poruczniku.
K.: Zameldujcie swojemu siertantowi, to wyjetd*am teraz na
przesluchanie jeac6w, bo tiumacze jut na mnie czekaj4.
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LESSON 70

Grammar Analysis

DECLENSION OF CARDINAL NUMERALS
referring to all kinds of nouns
(except mixed-7ex group)
The numeral _Tien, jedna, jedno is declined like an
adjective. It must agree in gen er and case with the noun
it qualifies.
dwa - two

Male yersons

All other
masc. nouns

Feminine

Neuter

Nom.

dwoch
(+gen.pl.)
dwaj
(+nomeple)

dwa
(+nom.pl.)

dwie
(tnom.pl.)

dwa
(+ nom.pl)

Gen.
Dat

dwu or dwoch (+geneple)
dwu or dwom ( +dat.pl.)
Feminine

Neuter

dwie
(+acc.pl.)

dwa
(+acceple)

M. (all

M. pers.

BITers)

Acc.
Instr.
Loc.

dwoch

dwa

(4.accepl.)

( +acc.pl.)

dwu
dwu

or
or

dwoma (f. also dwiema)
dwoch (+ locepl.)

(+instr:P1.)--

obydwa - both

The word obydwa - both has exactly the same forms and
is declined the same weirri the numeral dwa (in the nominative
obydwa] is more of,.en used than obydwoch).
three

Crl
ztFerry

Nom.

Gen.
Dat.
Acc.
Instr.
Loc.
.

M2122212221

All others

trzech, czterech
trzej,
czterej

trzy, cztery

t rzec h,

trze m,
trzech, czterech

t rzem a,

trzec h,

czterech
czterem
trzy, cztery
czterema
czterech
30

2i1C

Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Instr.
Loc.

-

five

Male persons

All others

pigciu

pigs

pigciu
pieciu

pigciu

PiC6

pigciu(pigcioma)

pigciu
dwadziegcia jeden

-

twenty one
twenty two

All others

Male persons,

Nom.

dwudziestu jeden, dwoch

Gen.
Dat.
Acc.

dwudziestu jeden,
dwudziestu jeden,
dwudziestu jeden, &Rich

Instr.
Loc.

dwudziestu jeden,
dwudziestu jeden,

dwadziegcia jeden, dwa,
dwie
dwoch
dwu (dwom)
dwadziegcia jeden, dwa,
dwie
dwu (dwoma) (f dwiema)
dwu (dwoch)

All other numerals are declined according to the preceding
patterns,
e.g.:

Szukam trzydziestu pigciu
studentow.
Mowilem o siedemnastu studentach.
Dalem ksiOki stu siedemdziesigciu ogmiu studentom.

- I am looking for 35 students.
I was speaking about 17
students.
- I gave books to 178 students.
-

If a figure has three or more digits, either all numerals
can be declined or only numerals representing the last two
digits,
e.g.:

Opiekowalem sig tysiacem
sze6ciuset czterdziestu
(czte73137stoma) dziZirigciu
(dziewigcioma) wiginiami.

-

I took care of (one) thousand
six hundred forty-nine prisoners.

or

Opiekowalem sig tysi4c szegeset czterdziestu dziewigciu
wiginiami.
31

Indefinite numerals kilka, pare, wiele, kilkanagcie,

kilkadziesi,t (several te7g7kilkaset777Ver117170173F)
and the interrogative ile are declined the same way as
cardinal numerals.

Male persons
Nom.
Gen,
Dat.
Acc.
Instr.
Loc.

ilu, kilku, paru, wielu, kilkunastu (of icerow)
(oficerft)
H

tt

ft

ft

ft
If

H

H

H

tt

H

H

H

tt

H

H

,T

H

(of icerom)

(oficerow)
(oficerami)
(oficerach)

All others
Nom.
Gen,
Dat,
Acc,
Instr.
Loc.

ile, kilka, pare, wiele, kilkanaLcie
ilu, kilku, paru, wielu, kilkunastu
tt

tt

ft

ft

ft

ile, kilka, pare, wiele, kilkana6cie
ilu, kilku, paru, wielu, kilkunastu

(stol6w)
(stolow)
(stolom)
(stolow)
(stolami)
(stolach)

The preposition
requires the locative case when
exptLssing the idea 6fdistributing objects (or assigning
people) among several persons and giving one object to each,
.g.:

On dal nam ko jednym jabiku.

- He gave an apple to each
of us (one a piece),

The preposition po requires the accusative case when
expressing the idea Ofdistributing objects (or assigning
people) among several persons and giving more than one
object to each,
e.g.:

On dal namo dwa jabika.

- He gave two apples to
each of us,
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LESSON 70

Structural Drill
Suggested words:

Instructor:

Ilu tu,jest oficerow?

Students:

Tu jest jeden

1

oficer.
Ile
Ile
Ile
Ile
Ile

tu
tu
tu
tu
tu

jest
jest
jest
jest
jest

koni?
kobiet?
ksiactek?

dzieci?
krzesel?

2- 100
Ilu iolnierzy tu stoi?

2

Tu stoi dwoch
zolnierzy.
Tu stoj4 dwaj
zolnierze.

Ilu zoinierzy tu stoi?
Ile kobiet pracuje
w tej fabryce?
Ile krzesel jest
w tym kinie?

5 - 1000
Ilu tolnierzy pan
potrzebuje?

2

Potrzebujg
dw6ch Zolnierzy.

Ilu koni pan potrzebuje?
Ilu sekretarek pan potrzebuje?
Ilu ksi4tek pan potrzebuje?

Ilu krzesel pan potrzebuje?
1

Ilu tolnierzom kucharz
dal obiad?

- 1000

1, 2

Kucharz dal
jednemu tolnierzowi
obiad.

Kucharz dal
dwu tolnierzom
obiad.

Ilu studentom pan to
powiedzial?
Ilu koniom pan sig przygl4dal?
Ilu kobietom pan to obiecywal?
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Ilu ksiatkom pan sig
przyglqdal?

3- 1000
Ilu uczniami pan sig
opiekowal?

Opiekowalem sig
dwu (dwoma) UC7niami.

2

Nad ilu domami latal
samolot?
Migdzy ilu drzewami
stoi ten dom?

-

atx

1000

a-

O ilu to/nierzach
pan mOwi?

Mowig o dwu tolnierzach.

2

O ilu koniach mygli
pan Kowalski?
O ilu krowach on mowi?
Na ilu stolach letaly
ksiatki?

le
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3 - 2000

Czy Janek i Bolek
poszii do szkoly?
Czy Zosia i Marysia
poszly do szkoly?
Czy pan chce czerwone
krzeslo, czy zielone?

both

Czy pan szuka Janka,
czy Bolka?
Czy pan szuka Zosi,
czy Marysi?
Czy pan przygl4da sig
Jankowi, czy Boikowi?
Czy pan przygi4da sig
bialemy psu, czy czarnemu?
Czy pan widzial w kinie
Boika, czy Janka?
Czy pan widzial w kinie
Zosig, czy Marysig?
Czy pan widzi bialego
psa, czy czarnego?
Czy pan rozmawial z Jankiem,- czy z Boikiem?
Czy pan rozmawial z Zosi4,
czy z Marysia?
Czy pan opiekuje sig czar-

Tak, obydwaj poszii
do szkoly.
Tak, obydwie poszly
do szkoly.
Chcg obydwa krzesla.

IA

nypsem, czy bialym?
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Czy pan mowi o Janku, czy
o Bolku?
Czy pan mowi o Zosi, czy
o Marysi?
Czy pan mowi o bialym
psie, czy o czarnym?

al,

Po ile nabojow dostali
±olnierze?

1 -20

Zoinierze dostali
po jednym naboju.
Zolnierze dostali
po dwa naboje.

Ilu tu jest studentow?

kilka

Tu jest kilku studentow.
Tu jest kilka koni.
Tu jest kilka sekre-

Ile tu jest koni?
Ile tu jest sekretarek?

tarek.

Ile tu jest krzesel?

Tu jest kilka krzesel
pare, wiele,
kilkanaicie

Kogo (czego) pan szuka?

kilka, pare,
wiele, kilkanaAcie (student, koil,

sekretarka,
krzeslo)

a a

a

Komu (czemu) pan sib
przygl4da?
Kogo (co) pan widzial
w kinie?
Z kim pan wczoraj
rozmawial?
Czym sib pan opiekowal?
0 kim (o czym) pan
mowi?

#
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LESSON 70
Translation
English - Polish

The train was going fast, but not fast enough for young
doctor Kawecki.

He had not wanted to go to a small village

far from Warsaw, but now he thought that he never wanted to
see Warsaw again.
at p

It was a beauti-

Last night he had gone to the Nowickis.

ful, warm evening so he had wanted to take Zosia to the park.
He had wanted to tell her that he loved her.
the Nowickis* apartment was full of people.

When he arziired,

Mrs. Nowicki

and a neighbor were talking about children and the price of
food,

Zygmunt Nowicki was telling his uncle about new weapons

his regiment had received and Zosia was sitting on the couch
near - very near, Frank Brown.
this.

Andrew Kawecki did not like

He took a chair and sat down near them.

Frank was

"If your country is so

telling Zosia about his country.

-.

beautiful and you are so happy there, why are you spending
so much time in Warsaw, Frank?"

asked Zosia,

"My car is in

front of the houseInsaid Frank"Letts drive to the park and
I will tell you why.,/

Andrew was very angry.

thing to tell you, Zosia" he said.

"You can tell me tomorrow"

answered Zosia."You are not going to America."
out with Frank.

"I have some-

Then she went

She did not know that Andrew was going away

for three months and Andrew did not tell her.
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A

Translation
Polish - English

OW a

Daleko na pO/nocy Rosji kilkuset wiginiow jedne& z
to°

obozOw pracy przymusowej robilo drogg.
41,

Droga to byla niko-

mu niepotrzebna, ale praca przy niej trwala ju2 od kilku lat.
Wedlug planow miala to by6 doskonala, nowoczesna szosa.

A"
a

Na pOlnocy Rosji zima trwa osiem miesigcy, mrozy s4 bardzo duke i gnieg pada prawie bez przerwy.

Poza tym wiginio-

A

wie nie mieli ani zadnych narzgdzi, ani materialow.
dziwnego, ze praca szla bardzo wolno.

Nic wigc

Podczas krOtkiego lata

moina bylo zrobiE kilkaset metrow drogi, po dlugiej zimie
znOw trzeba bylo cal4 robotg zaczynao od pocz4tku.

W obozie tym bylo siedmiuset szeAOdziesigciu dziewigciu wiginiow,
i Polacy.

Oprocz Rosjan byli tam Czesi, Wggrzy

Niektorzy Polacy byli w tym obozie dziesige,

a nawet pigtnaacie lat.

Ostatnio zaczgli przybywa6 Wggrzy,

ktOrzy byli aresztowani w listopadzie 1956 roku.

Na wiosng 1957 roku niektOrzy Polacy zostali zwolnieni
i wrOcili do kraju,
Questions

1. Co robilo kilkuset wiginiow?
2. Gdzie wiginiowie pracowali?
3. Jacy to byli wiginiowie?

4. Jak diugo trwala juz praca?
5.
6.

Jaka to miala by6 szosa?
Jak diugo trwa zima na panocy
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Rosji?

7. Jakie sq wtedy mrozy?

8. Czego nie mieli wiciniowie?
9. Jak szla praca?
10. Ile drogi mogli wiciniowie zrobio latem?
11. Co trzeba bylo robiO na wiosnc?
12. Ilu wiciniow bylo w obozie?
13. Kto tam byl oprocz Rosjan?
14. Jak diugo byli w obozie niektorzy Polacy?

15. Kto zaczql przybywao ostatnio do obozu?
16. Kiedy oni byli aresztowani?
17. Kiedy niektorzy Polacy zostali zwolnieni?

LESSON 70
Reading Text

Podstawowq jednostkq w artylerii jest dzialon.

Dzia.2

Ion skiada sic z dziala, ciqgnika i z obsiugi dziala.

wodca dzialonu nazywa sic dzialonowy.

kapral.

Dow6dcat dzialonu jest

Pluton artylerii skiada sic z dwoch dzialonow.

Plutonem dowodzi podporucznik lub porucznik.
lerii ma zwykle dwa plutony.
lerii.

ogniowe.

Do-

Bateria arty,

Kapitan dowodzi bateriq arty-

Dow6dca baterii wydaje ze swego stanowiska komendy
Komendy ogniowe podaje sic do baterii przez radio

lub telefon.

W artylerii s4 r62ne rodzaje dzial jak: arma-

ty, haubice i moidzierze.

Armata ma dosy6 dlugq lufq, a

haubice i moidzierze majq kreitsze lufy od armat.

W artyle-

rii sq uZywane rotne rodzaje granatow, jak np, granaty zwy.
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dit

kie, przeciwpancerne.

Dywizjon artylerii skiada sig ffwykle

dywizjon artylerii.
z trzech baterii.

nik lub major.

Dywizjonem artylerii dowodzi podpulkow-

Nastgpn4 jednostk4 wigksz4 od dywizjonu

artylerii jest pulk.
artylerii.

Wigksz4 jednostk4 od baterii jest

Pulk skiada sig z trzech dywizjonow

Pulkiem artylerii dowodzi pulkownik.

jednostki posiadaj4 wlasn4 artylerig.

Wielkie

Dywizja piechoty,

ktora jest wielk4 jednostk4, ma rowniei wlasn4 art ylerig dywizyjn4.

Artyleria dywizyjna ma:

dwa dywizjony artylerii

lekkiej, dywizjon moidzierzy, dywizjon artylerii przeciwlot.

niczej (dyon plot) i dywizjon artylerii przeciwpancernej
(dyon ppanc).

Oprocz tych jednostek w artylerii dywizyjnej

.jest jeszcze bateria dowodzenia.

Dow6dca artylerii dywizyj-

nej ma stopien generala brygady.

Bateria dowodzenia, ktora

nazywa sig rowniet bateria sztabowa, pomaga dow6dcy artyle -.
rii w dowodzeniu artyleri4 dywizyjn4.
See Chart on page 18'

questions

1. Co jest podstawm4 jednostk4 w artylerii?
Z. Z czego skiada sig dzialon?
3. Jak sig nazywa dow6dca dzialonu?

4. Czym dowodzi dzialonowy?
5. Jaki stopiefi wojskowy ma dzialonowy?

6. Z ilu dzialon6w skiada sig pluton artylerii?
7. Ile pluton6w ma bateria artylerii?

O
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8. Kto dowodzi bateri,?
9. Jaki stopien wojskowy ma dow6dca baterii?
10. Kto wydaje komendy ogniowe?
11. Sk4d wydaje dow6dca baterii komendy ogniowe?
12. Jak podaje sig komendy ogniowe do stanowiska baterii?
13. Jakiego rodzaju dziai utywa artyleria?
14. Jak4 lufg ma armata?
15. Jakie lufy ma j4 haubice i moidzierze?

16. Od czego haubica i moidzierz maja krertsze lufy?

17. Jakimi granatami strzela artyleria do czolgow?
18. Ile baterii ma dywizjon artylerii?
19. Kto dowodzi dywizjonem artylerii?

20. Jaka jest nastgpna jednostka, wigksza od dywizjonu
artylerii?

21. Jaki stopien wojskowy ma dow6dca pe/ku artylerii?
22. Z ilu dywizjonow skiada sig pulk artylerii?
23. Co posiadaja wielkie jednostki piechoty?
24. Jaka artylerig posiada dywizja piechoty?
25. Ile dywizjonow artylerii lekkiej zwykle jest w artylerii
dywizyjnej?
26. Ile dywizjonow moidzierzy ma artyleria dywizyjna?
27. Jaki jeszcze rodzaj artylerii ma artyleria dywizyjna?
28. Ile dywizjonow artylerii przeciwiotniczej jest zwykle

w artylerii dywizyjnej?
29. Ile dywizjonow artylerii przeciwpancernej wchodzi w
skiad artylerii dywizyjnej?
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30. Jak4 jeszcze jednostkc ma artyleria dywizyjna?
31. W czym pomaga bateria dowodzenia dow6dcy artylerii dywizyjnej?

32. W jakim stopniu jest dow6dca artylerii dywizyjnej?

LESSON 70

Oral - Aural Drill
Part I - Dialog

1. Z kim rozmawial podporucznik Kulik?

2. Dok4d zostai wyznaczony pluton podporucznika Kulika?
3. Na kt6r4 placowkc zostal wyznaczony pluton?
40 Co ma przygotowa6 drutyna kaprala Nowickiego?
5. Dla kogo przygotuje drutyna umocnienia?
6. Kogo musi wys/a6 drutyna?
Dok4d musi wysta6 druZyna patrole?

8. Czyja drutyna musi wysta6 patrole?
9. Czego nie bylo w drutynie kaprala Nowickiego?
10. Jaki byl pelny stan drutyny?
11. Jaki jest obecnie stan drutyny?

ao Gdzie byl jeden strzelec z drutyny kaprala Nowickiego?
13. Do kogo zameldowali sic dwaj inni strzelcy?
14. Ilu ludzi nie bylo w drutynie?

15. Kogo lekarz zwolnil od ewiczea?
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16. Od czego lekarz zwolnil dwoch ludzi?
17. Co kazal robi6 kapral Nowicki trzem ludziom?
18. Co musieli kopa6 trzej ludzie?
19. Dia jakiej broni musieli kopa6 ludzie gniazdo?

20. Ile patroli wyAle kapral Nowicki?
21. Ile ludzi on wyAle na patrole?
22. Ilu strzelcow wyznaczyl podporucznik Kulik?
23. Do odbioru czego wyznaczyi czterech strzelcow podporucz-

nik Kulik?
24. Do odbioru jakich meldunkow wyznaczyi podporucznik
Kulik strzelcow?

25. Ilu strzelcow bedzie pelnilo slutbc jednoczeinie?
26. Na ile zmian bgd4 peinili slutbc strzelcy?

27. Jakie rozpoznanie musialy wykona6 patrole?
28. Co moglo by6 podminowane?
29. Co musialy ubezpieczy6 patrole?
30. Z ktorej strony musialy patrole ubezpieczy6 placowki?
31. Na jakiej rzece by/ most?
Part II - General Questions
1. Kiedy zwykle s4 manewry?

(jesien)

2. Jakie 6wiczenia maj4 tolnierze podczas manewrow? (combat
training)
3. Czym ubezpiecza pulk piechoty post6j? (plaawki)
4. Podczas czego ubezpiecza pulk post6j placowkami? (owlczenia bojowe)
5. Kiedy jeszcze ubezpiecza pun post6j? (during the war)

6. Jaki oddzial jest zwykle wyznaczony na plaawkv?
(platoon)
7. Dok4d wysyla pulk patrole podczas manewr6w? (no man's
land)
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(rozpozna6 teren)

8. Jakie zadanie maja patrole?

9. Ile drutyn jest w polskim plutonie piechoty? (three
rifle squads)
10. Kto zwykle podminowuje mosty? (engineers)

11. Dokad ida tanieize, kiedy

chorzy?

(szpital)

12. Od czego zwalnia doktor chorych tolnierzy?

(6wiczenia)

13, Dokad idzie tolnierz, ktory nie wykona rozkazu? (areszt)
14. Co musz4 robi6 toinierze, zeby przygotowa6 okopy? (to dig)
15. Co muszq kopa6 tolnierze?

(trenches)

16. Czym kopia tolnierze okopy?

(lopatka)

17. Czego utywaja zolnierze, teby widzie6 dobrze cel? (lornetka polowa)
18. Kto pomaga piechocie podczas wojny? (artillery)
19. Z czego strzela artyleria?

20. Jakie rodzaje dzial pan zna?

(dziala)

(armata, haubica, moidzierz)

LESSON 70
Homework
Part I

Translate into Polish:
1. Mrs. Kowalski says that she has a lot of
trouble with
her three sons; but Mrs. Drozd has four
sons and two

daughters, so what should she say?
2. I knew both of your brothers and I liked them both very
much.

3. Corporal Nowicki went on patrol with five
soldiers.

4. I told Mr. Karpowicz from the Red Cross everything
(what) I could about the two hundred and fifty
men,
who were with me in the forced labor camp.
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5. "I need three pairs of shoes, two suits, five shirts and
twelve ties," said Johnny to his father.
6. Bolek went to the beach with several boys and a couple
of girls.

7. Uncle John brought a box of cakes and he gave the children
one each.

8. The teacher gave three pencils to each of the students.
Part II

This part is to be written if tape recorders are not available
to students. It is to be recorded on tape if tape recorders
are available to students.
Rewrite the following sentences replacing the words in parentheses with the correct Polish form and write the figures in
full.
1. Uie znam (those two) marynarzy.

2. Napisalem do (five students), teby kupili t4 ksiUkc,
3. Ta nowa sekretarka podoba sic wszystkim (four) dyrektorom.

4. (With how many women) rozmawiai pan na imieninach Tadzia?
5. Siedzialem w kinie micdzy (two privates),
6. (To how many) kolegow napisale6 listy?
7. Napisalem listy (to many students).

LESSON 70

Vocabulary
areszt, m.
aresztu, gen. s.

-

stockade, jail

bateria dowodzenia

-

HQ battery
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prime mover, tractor

ciagnik, m*

ciunika, gen, S.
co panu (dat.) jest?

-

what is the matter with
you, what's wrong with
you

dywizjon (abbr.: dyon),
dywizjonu, gen. s.

-

artillery battalion,-wing
or group (air force)

dzialon, m.
dzialonu, gen, s.

- gun section

dzialonowy, m.
dzialonowego, gen. s.

- gun section leader

gniazdo, n.

-

- to dig (to excavate)

(wykopae, p,
wykopig
wykopie)

kopa6,
kopig
kopie

nest, emplacement

.obydwoch
obydwaj

-

both

obydwa
obydwie
pelniel
pelnig
peini

i.

- to perform, to do, to
accomplish, to fulfill

(wypelnie, p.
wypelni
wypelni)

pelny stan

-

full strength

Pilica, fo

Pilica river (central
Poland)

plocemka, f.

out guard

podminowany, podminowana,
podminowane

-

przedpole, n.

- no man's land, foreground

przesluchae, p, (przesluchiwae,

-

i.

przeslucham
przes lucha

przesluchujg
przesluchuje)
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undermined

to interrogate

przesluchanie, n.

-

stan, m.
stanu, gen. s,

- state, condition, shape,
(numerical strength of
military unit)

t/umacz, m.
tlumacza, gen. S.

- interpreter, translator

interrogation

ubezpieczyo, p. (ubezpiecza6, i. - to secure, to protect,
ubezpieczg
ubezpieczam
to insure
ubezpieczy
ubezpiecza)

umocnienie, n.

-

umocnie, p. (umacniak, is
umocnig
umacniam
umocni
umacnia)

- to fortify, to consolidate

wyznaczony, wyznaczona,
wyznaczone

- assigned, appointed

wyznaczy6, p. (wyznaczae, i.
wyznaczg
wyznaczam
wyznaczy
wyznacza)

- to assign, to appoint

zadanie, n.

.

zmiana, f,

- change, shift

zostae wyznaczony

- to be assigned
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fortification, entrenchment,
consolidation

mission, task, problem,
duty

Lesson 70A
Grammar Perception Drill
IN

Part I
In

Tu pracuje jeden tlumacz.
Ilu tlumacz6w to pracuje?

Suggested words:

Student ss

Tu pracuje jeden taumacz.

1
2-25

kilku
paru
wielu
kilkunastu
kilkudziesipciu
kilkuset
Te narzpdzia sit dla
jednego robotnika.
Dla ilu robotnikOw sit
to narzpdzia?

1

Te narzpdzia sq dla jedne.
go robotnika.

2-25
kilku
paru

wielu
kilkunastu
kilkudziesipciu
kilkuset

On pokaza/ ten traktor
jednemu gospodarzowi.
Ilu gospodarzom on pokazal
ten traktor?

Oni wzipli jednego to/nierza do niewoli.
Ilu toanierzy oni wzipli
do niewoli?

1
2-25

kilku
paru
wielu
kilkunastu
kilkudziesipciu
kilkuset

On pokazal ten traktor
jednemu gospodarzowi.

1
2-25
kilku
paru
wielu
kilkunastu
kilkudziesipciu
kilkuset
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Oni wzipli jednego garde.
rza do niewol*.

Instructor:

Lekarz zaopiekowa/ sic
jednym rannym.
Ilu rannymi lekarz SiQ
zaopiekowa/?

Suggested words:

Students:

1

2-25
kilku
paru

Lekarz zaopiekowa/ sic
jednym rannym.

wielu
kilkunastu
kilkudziesicciu
kilkuset

Podporucznik meldawa/
o jednym chorym
O ilu chorych jelicach
podporucznik meldowel?

1

2-25
kilku
paru
wielu
killimastu

Podporucznik meldawal
o jednym chorym jeficu.

kiAudziesicciu
kilkuset

Part II

W tym biurze pracuje
jedna kobieta.
Ile kobiet pracuje w
biurze?

1

W tym biurze
j edna kobieta.

Frzed fabryket stoi j edna
ciciarowka.
Ile ciciarciwek stoi przed

fabrykg?

Na pace stoi jeden s/ownik.
Ile siownikow stoi na pOlce?
W tym worku jest jedno jab/ko.
Ile jablek jest w tym worku?
2-25
kilka
pare
wi el e

kilkana6cie
kilkadziesiqt
kilkuset
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pracuje

Instructor:

Suggested words:

Sekretarka wyslala do
jednego studenta list.

Students:

Sekretarka wysZala do
jednego studenta list.

1

Do ilu students:5w sekretarka

wys/aka list?
Sekretarka wysiala do
jednej pacjentki list.
Do ilu pacjentek sekretarka
wys/a/a list?

On jeszcze nie nakarmil
jednej krowy.
Ilu krow on jeszcze nie

nakarmin
On jeszcze nie nakarmi/
jednego indyka.
Ilu indykOw on jeszcze

nie nakarmin
On sig nauczy/ jednego
polskiego slowa.
Ilu slOw on sig nauczy/?
2-25

kilka
pare
wiele
kilkanaecie
a.

kilkadziesiett

kilkaset
41.

Kowalski polyczyl jednemu

1

koledze ksiEttki.

Kowalski polyczyk jednemu
koledze

Ilu kolegom Kowalski
potyczyl ksigiki?
Basia polyczy/a jednej
dziewczynie
Ilu dziewczynom Basia
poiyczy/a ksietiki?
Zosia data ziarna jednej
kurze.
Ilu kurom Zosia dala
ziarna?
2-25

kilka
parg
wi el e
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Instructor:

Suggested words:

Students:

kilkanaacie
kilkadziesiqt
kilkaset

On kupil jednego
indyka.
Ile indykow on kupil?

On kupi/ jednego indyka.

1

Janek zlowik j ednq rybg.
Ile ryb Janek zxowi x?

Kowalski zasadzi/ jedno
drzewo.
Ile drzew Kowalski zasadzia?
Janek zapisal jeden adres.
Ile adresow Janek zapisan

On chorawal przez jeden
dzi en.

Przez ile dni on chorawai?
2-25
kilka
parg

wiele
kilkanaacie
kilkadziesiqt
kilkaset

1
Dow6dca kazak zawiei6
toknierzy jednq ciggar6wkil.
Ilu cigiar6wkani kaza/
dawadca zawieg6 ganierzy?

Dowadca kazai zawieg6
2o/nierzy jednq cigiarawkEt.

Doktor zaopiekowa/ sig
j ednym rannym.

Ilu rannymi doktor sig
zaopiekowal?
On rozmawial z jednym
studentem.
Z ilu studentami on

rozmawian
2-25
kilka
parg
wi el e
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it4,200641..,

Instructor:

Suggested words:

Students:

kilkana6cie
kilkadziesiqt
kilkaset

or.
)

On wToci/ do domu po
jednym dniu.
Po ilu dniach on wro.
ei/ do domu?

1

On wroicia: do domr,

po jednym dniu.

r

Podporucznik zameldowa/
puikownikowl o jednym
$ zeregawcu.

0 ilu szeregowcach pod,
porucznik zameldowal

pukkownikmi?

2-25
kilka
pare

wiele
kilkanaecie
kilkadziesigt
kilkaset

I

4
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1

4

Li
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LESSON 70A
Dialog (Briefing with the Company
Commander)

K.: Kulesza, kapitan
S.: Soko/owski, porucznik

K.: Panie poruczniku,
podczas marszu.

pariski pluton bpdzie ubezpieczal nasz batalion

S.: Rozkaz panie Kapitaniel
czterech ludzi.

Meldujp, le maj pluton ma tylko dwudziestu

K.: Co sip steal() z resztq?

S.: Podczas natarcia na wzgorze 303, pipciu ludzi by/o rannych, a trzech
nieprzyjaciel wziq do niewoli.

K.: Wiem cos o +ym. Wczoraj podczas tego natarcia nasz batalion mial
czterdziestu szeiciu rannych. A co pan zrobik ze swoimi rannymi?
S.: Wys/a/em ich do szpitala polowego.

K.: Wobec tego, bpdzie pan mia/ przydzielonych osimiu ludzi z drugiego
plutonu.

Se: Jakie zadanie ma nasz batalion?

K.: Niech pan popatrzy tu, na mapp.
pa/nocnym brzegu rzeki?
S.: Widzp panie kspitanie.

Czy pan widzi wied Bia/a Wola na

Czy batalion ma stqd odmaszerowad do tej wsi?

'OW

L

K.: Tak jest. Przy Bialej Woli batalion zatrzyma sip i bpdzie czeka/ na
III batalion, ktOry zajmie stanowiska wyj6ciowe do natarcia.
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LESSON 70A
Structural Drill
Part I

Instructor:

Suggested words:

Ilu pacjentOw jest w szpi- 1
talu?
Ile pacjentek jest w szpLtalu?
Dla ilu pacjentow sq te
lekarstwa?
Dla ilu pacjentek set te
lekarstwa?
Ilu pacjentom da/ doktor
zastrzyki?
Ilu pacjentkom da/ doktor
zastrzyki?
Ilu on przyjql pacjentaw?
Ile on przyjelk pacjentek?
Ilu pacjentami opiekuje sig
doktor Kolankowski?
Ilu pacjentkami opiekuje sig
doktor Kolankowski?
O ilu pacjentach on mowin
O ilu pacjentkach on mowil?
2-1000
many
a couple
several
kilkunastu
kilkudziesigeiu
kilkuset

Students:

Jeden pacjent jest
w szpitalu.

b/
Ile koni bylo na /gee?
1
Dla ilu koni jest ten
owies?
Ilu koniom oni dali je66?
Ile koni kupi/o wojsko?
Ilu korimi opiekowak sig
pan Kowalski?
O ilu koniach napisa/
pu/kownik meldunek?
Ile krem jest w oborze?
Dla ilu krow jest to obora?

Jeden kori by
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na /4ce.

Instructor:

Suggested words:

Students:

Ilu krowom trzeba dad
pie?
Ile krow wydoi/y te kobiety?
Ilu krowami opiekowal sig
p. Kowalski?
0 ilu krowach on mciwil?
2-1000
many
a couple
several
kilkunastu
kilkudziesipciu
kilkuset

Jednej krowie trzeba
dad pie.

Ile wolnych lOtek jest
w tym szpitalu?
Ilu loi ek potrzebuje
ten szpital?
Ilu lOikom on sip

W tym szpitalu jest

1

jedno wolne /Ono.

przygletdal?

Ile bitek on kupil
do szpitala?
Nad ilu Rigkani by/y
nazwiska pacjentem?
W ilu laikach lei eli
ranni?
2-1000
many
a couple
several
kilkunastu
kilkudziesipciu
kilkuset

Part II

Kto nauczy/ sip dzia
lekcji?
Dla kogo sq. te ksiqiki?
Komu on dawaZ lekcje?
Kogo nauczyciel wys/a/
do domu?
Kim on sip interesuie?
0 kim on napisa/ list?

obydwaj uczniowie
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Obydwaj uczniowie
nauczyli sig dzii
lekcji.

unr

Instructor:

Kto tu by/?
Dla kogo sq to
prezenty?
Komu pan kupi/
kwiaty?
Kogo odwiedzil
p. Nowak?
Z kim rozmawia/a
pani Kulska?
0 kim on myeli?

Suggested words:

Students:

obydwie siostry

Tu byIy obydwie siostry.

1-20

Rekruci dostali po jednym papierosie.

Fart III

Po ile papierosow
dostali rekruci?
Po ile koszul dostali
rekruci?
Po ile jab/ek dostali
rekruci?

LESSON 70A
Translation
English - Polish

1. Kowalski lived in a small locality ten kilometers to the north of
Warsaw.

He went to Warsaw every day by car with four men who worked

in his office.
2. Usually two soldiers carried the machine' gunobut today the

sergeant

saw that Jab/oAski carried it alone.
3. When corporal Nowicki arrived at the Ci of tale 2nd Bn. only 3 men

were there, and two of them were seriously wounded.
4. Four mentarmed with pistols,entered the room and told 1,_rs. Alczak

to give them her husbandls briefcase.
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5. last -Ionth 1-:;ne Hungarians died in the forced labor camp.

70 we71:hed the boys ever: week.

After six weeks 12 boys out of

15 had gained weight.
7. jher captain liysocki came to the obstacle course six men were jumping
over low obstacles,
climb

three were trying, without great success, to

a high obstacle and several others were running about the

course.

S. Bui-orski has fourteen employees and six secretaries in his office.

His two sons also work with him.

S. Tadeusz saw four men fram the medical platoon) who were carrying
to the trenches two heavily wounded soldiers from the signal corps.
jd

4,

Translation
Polish . English

Obydwaj synawie paristva

Turskich wrOcill z Varszawy na vi e6 do domu

rodzinnego. SIDON oni wakacje u rodzic6w.

Starszy syn Janek ma 20 lat

i chodzi na uni "iersytet. Llodszy syn Stag ma 16 lat i jest w liceumo
41.

Stasiem przyjechal na wakacje j ego kolega szkolny Franek Adamczyk.

Ze
Franek

zupe/nie nie zna nracy na wsi, ale chgtnie poraza, jak umie.
Janek
2yto.

Turski, ktory bgdzie gospodarzem, pokaza/ Frankowi jak sic kosi

Potem Janek poszed/ z Frankiem do stajni i obory.

osiem koni i dwa irebaki.
kilka tygodni.

VI stajni staZo

Jeden irebak ria/ trzy miesielce, a drugi tylko

'.1 oborze bylo dvana6cie krow i cztery cielaki

Po poludniu Janek ze Stasiem poszlivrpole i pomagali kosi6 lyto
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i wiqzaC

snopki.

Ludzie praccmaii szybko na polu, bo chcieli skoriczy6

pracg przed zachodem slorica.

Pcni Turska przygotowala kolacjg dla ealej

rodziny i czekala, ai wszyscy wrOcil z pola do domu.

ko, migso, chleb i maslo.

Na kolacjg by/o mle.

Pani Turska wiedzia/a, le po pracy wszyscy

bpdtit mieli dobry apetyt.

.

ro

fa

Questions

1. Kto wool/ z Warszawy do domu?
2. U kogo spgdzet oni wakacje?

3. Jak dlugie wakacje mai% synowie paristwa Turskich?

4. Ile lat mia/ Janek?
5. Co robil Janek?

P

6. Ile lat mial Stae?
7. Co robil Stae?
8. Kto przyjecha/ na wakacje ze Stasiem?

xf

9. Czy Franek znal pracg na wsi?

10. Co robil Franek?
11G Kim bpdzie Janek?
12. Co pokaza/ Janek Frankowi?

13. Dokqd poszedl

Janek z Frankiem?

14. Ile koni sta/o w stajni?
15. Ile grebakOw stab) w stajni?

16. Ile miesigcy mial jeden irebak?
17. Ile tygodni mia/ drugi irebak?
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if

18. Ile krem by/o w oborze?
19. Ile cielakow by/o w oborze?
20. Dokqd poszli Janek ze Stasiem po poludniu?
it

21. Co robili Janek ze Stasiem na polu?
22. Dlaczego ludzie pracowali szybko w polu?
23. Kiedy ludzie chcieli skoriczy6 pract?

24. Co przygotowala pani Turska?
25. Dla kogo przygotowaka pani Turska kolacjt?
26. Na kogo czeka/a pani Turska?
27. Co bylo na kolaojt?

I
I

28. 0 czym viedziala pani Turska?

LESSON 70A

I

Reading Text
Stefan Kownacki jest inlynierem i przez kilka lat pracowa w "Hucie

Wolno66" w Katowicach;

I

jego zona, Maria, byla maszynistkq w biurze

Paristwawego Domu Towarowego, a dzieci Andrzej, Janek i Jadzia chodzily

jeszcze do szko/y.
Kilka miesitcy temu inlynier Kownacki dowiedziak sit przez Zwietzek

Inlynieraw, ze mole dostad lepszq pilot w fabryce broni pod Warszawa.
Pani Kownacka chcia/a zostad w Katowicach z dzie6mi do korica roku szkol.
nego, wigs Kownacki pojechal sam do Warszawy.

by/o dostah mieszkanie,
wany dom na przedmieaciu.

jednak

.

WWarszairie bardzo.trudno

udao mu siql

winajt46

maZy nieumeblo-

Zaraz po wymajvciu wys/a1 telegram do iony,.
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teby mys/a/a zaraz meble kolejq i zamieszkala przez miesiqc z dzieemi
u te6ciowej.

W czerwcu Janek pojecha/ nad morze, na ob6z szkolny, a pani Kownacka
.0

z Andrzej em i Jadzial. do Warszawy.

Dom, ktory jej mtlt w Warszawie wynajell

mial ()grad, ktorym nikt doteid sig nie zajmowa/.

Pani Kownacka zdecydo-

wale. posia6 przed domem kwiaty a za domem posadziC trochg jarzyn.

obieca/ kupi6 jej narzgdzia do pracy w ogrodzie.
la sig bardzo, ie w kuchni jest dui() szaf i

te

II

Pani Kownacka ucieszy-

wobec te&so bgdzie miaka duo

miejsca na naczynia kuchenne, jak r6wniet, na talerze, filizanki, szklanki
i kieliszki.

Andrzej nie by/ z rodzicami w Warszawie d/ugo, bo jut w lipcu dostal
wezwanie do wojska.

Czternastego lipca stanal/ przed komisj4. poborowq

a tydzieri potem by/ rekrutem w 40 pp.

od Warszawy.

kilkadziesititt kilometrOw na, wschOd

Poniewal przed z/oteniem przysiggi nie mog/ dosta6 prze-

pustki, rodzice i siostra starali sip odwiedzaa go czgsto.

Jednej nie-

dzieli pojechali ori samochodem, ktory potyczy/ im znajomy.
jak to czasem jest w Polsce
wiatr.

w

lecie by/o bardzo zimno i by

Pani Kownacka powatnie sig przezigbi/a.

Tego dnia,

silny

Na drugi dzierl kaszlala

bez przerwy i mia/a wysokEt gorqczkg, wigc pan Kawnacki zatelefonowaI po

doktora.

Lekarz zbada/ p/uca i same pani Kownackiej, obejrzal gardlo,

sprawdzi/ puls i cignienie krwi.

Potem dal jej zastrzyk, zapisa/ lekarstwo

i powiedzia/, ze bgdzie musiala lete6 przez kilka dni w /62ku. Kama jej
przyj66 za dwa tygodnie na przeewietlenie plus.

Kownackiemu, teby nastgpna wczasy spgdzi/ z
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Lekarz poradzi/ panu

on w garach.

.

Questions

1. Jaki jest zaw6d 5tefana Kownacki ego?

2. Jak nazywa si@ miasto w ktorym znajduje si9 huta "Wolnoe6"?
3. Gdzie pracowala pani Kownacka?
4. Ilu sync:4 a ile corek mieli Kownaccy?

5. Jak nazywa/y sib dzieci Kownackich?

6. Przez kogo intynier Kownacki dowiedzia/ siy o lepszej pracy w Warszam.
wi e?

7. Z kim Kownacki pojecha/ do Warszawy?
8. Co udalo si9 wynajel6 Kownackiemu?

9. Kiedy Kownacki wyslaa telegram do iony?
10. Co on napisal w telegramie?
11. Kiedy Janek pojechal na oboz szkolny?
12. Gdzie by/ ten obOz?
13. DokEld pojecha/a pani Kownacka?

14. Kto pojecha/ z paniq Kownacki. do Warszawy?

15. Co by/o kolo domu, kt6ry wynaj4/ p. Kownacki?

16. Co p. Kownacka chcia/a posia6 pried domem?
17. Gdzie ona chciala posadzi6 jarzyny?
18. Co p. Kownacki obiecal kupie 2onie?
19. Czego bylo duio w kuchni?
20. Dlaczego pani Kownacka ucieszyla siv z tego?
21. Na co p. Kownacka bgdzie mia/a dosy6

miejsca?

22. Co dostal Andrzej Kownacki?

23. Kiedy Andrzej dostal wezwanie do wojska?
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24. W jakim miesitiou Andrzej dosta/ wezwanie do wojska?
25. KtOrego lipca on stanell przed Kornis,* Poborow4?

26. W ktorym pu/ku Andrzej by
27. Gdzie by

rekrut em?

40 pp.?

28. Czego rekrut Kownacki nie mogl dostaC przed z/oieniem przysini?
29. Kto stara/ sit) czysto odwiedzad Andrzeja?

30. Czyim samochodem pojechali rodzice Andrzeja?

31. Jaka byla pogoda w dniu kiedy oni pojechali odwiedzi6 Andrzeja?
32. Czy pani Kownacka byla zdrawa na drugi
33. Co doktor zbada/?
34. Co lekarz powiedzial pani Kownackiej?
35. Co doktor kazal pani Kownackiej?
36. Co lekarz poradzil pani Kawnackiej?

LESSON 70A
Oral . Aural Drill

Part I - Dialog
1. Kto z kim rozmawia w tym dialogu?
2. Jaki stopieri wojskowy ma Kulesza?
3. Jaki stopieri wojskowy ma Sokolowski?

4. Jaki rozkaz otrzymal porucznik Sokolowski?
5. Co Sokolowski powiedziall kiedy otrzymal ten rozkaz?
6. Co zameldowal porucznik kapitanowi?

7. Ilu lanierzy by/o rannych w plutonie Soko/owskiego?
8. Ilu tolnierzy nieprzyjaciel wziell do niewoli?
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9. Ilu rannych bylo w calym batalionie?
10. Dokqd Soko/awski wyslai swoich rannych?

11. Z ktemego plutonu otrzyma Soko/owski o6miu ludzi?
12. Ilu ludzi bgdzie przydzielonych do plutonu Sokolowskiego?
13. Co kapitan pokazywal Sokolowskiemu na mapie?

14. Gdzie lazy wie6 Biala Wola?
15. Na ktorym brzegu rzeki znajduje sig to wie6?
16. Dokqd batalion ma odmaszerowa6?
17. Gdzie ma sip zatrzyma6 batalion?

18. Na kogo bgdzie czeka/ batalion Kuleszy i Sokolawskiego?
19. Co zrobi trzeci batalion we wsi Biala Wola?

Part II - General Questions

1. Kiedy pan zosta/ wyznaczony do Wojskowej Szko/y Jgzykaw?
2. Jakie zadania mole mied tiumacz?
3. Co motna znalei6 w gniazdach na wiosng?
4. Kiedy ludziom przybywa na wadze?
5. Jaki jest najwygszy stopieri wojskawy?
6. Jaki jest najniiszy stopieri oficera?

7. Czym pan waiy mqkg?
8. Z ilu wagonow sk/ada sip

zwykle pociqg towarowy?

9. Jakie jednostki wojskowe pan zna?
10. Jak nazywajq sig kobiety, ktOre znajdujit sig w wigzieniu?

11. Jak nazywaj4 sip mpiczygni, ktorzy znajdujq sig w wigzieniu?
12. Jakie sq skrcity na slowa:

batalion, dawodca, dowodztwo, na przyk/ad,

tak zwany.
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13. Co cztsto roanie wzdiui drogi albo szosy?

14. Jakie polskie komendy pan zna?
15. Czy w nocy wida6 sIoAce?
16. Co zwykle trwa krdcej,

jecha6 samochodem do szkoIy, czy ige pieszo?

17. Co iolnierze robiq na strzelnicy?
18. Jak sip nazywa strzelnica, na ktOrej strzela artyleria?
19. Gdzie zwykle leiq chorzy?
20, Jak sip nazywa matka iony?
21. Czym pan sit cztsto denerwuje?

LESSON 70A
Homework

1. I do not doubt that you will soon get used to this climate.
2. JOzef warned Tadzio that work on a farm is very tiring, but the boy
said that he was strong and not afraid of work.

3. After the explosion, we saw the gunner lying several meters from his
machine gun.

Two members of the crew were running toward him.

4. The man was seriously wounded in the stomach and his pulse was already very weak.

The doctor gave him a shot before the operation.

5. Bolek saw a nest in (on) the tree behind the hospital; climbed up the

tree, and took four eggs out of the nest.

6. The FO, whom I interrogated this morning, told me, through the interpreter, that the two bridges on the Narew River are undermined.
7. Ten engineers were digging trenches, and about twelve others were
quickly fortyfying our positions.
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8. "You should always set (give) a good example to your three younger

brothers", said hrs. Bednarski to her son.

Part II.

This part is to be written if tape recorders are not available
to students. It is to be recorded on tape if tape recorders are available.
Answer the following questions:

1. Co pan wie o organizacji pu/ku piechoty?
2. Czego uczy sig rekrut podczas pierwszych tygodni w wojsku?
3. Jak lekarz bada pacjenta?

ir

0
4
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LESSON 71
Grammar Perception Drill
CARDINAL NUMERALS
referring to mixed
sex group

Nominative & Accusative case

1.

1

2
3

4
5
6

7
8
9

10

jedno dziecko
dwoje ( +gen.pi.) dzieci, ludzi, drzwi, oczu, rk
It
it
it
It
It
troje
I
tt
tt
It
It
czworo
tt
tt
tt
It
It
pigcioro
tt
tt
tt
It
It
szegcioro
tt
tt
tt
It
It
siedmioro
tt
tt
tt
It
It
ogmioro
II
1I
tt
11
tt
dziewigcioro

dziesigcioro

t

tt

tt

It

It

kilkoro
11.

I1

oboje (+nom.pl. or s.) Janek i Zosia, rodzice, paastwo Kowaiscy
11
tt
obydwoje "
"
2.

Instructor:

Ile dzieci jest urt*

Suggested words:

1

domu?

2

I)

Ile ludzi to mieszka?
Ile dzieci bylo w tym
domu?
Ile dzieci bgdzie chodzito do tej szkoly?
Ile dzieci on ma?
Ile dzieci on uczy?
Ile dzieci on uczyl?
Ile dzieci on bgdzie
uczyi?
Ile ludzi pracuje na
tym gospodarstwie?

2 - 10
several
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Students:

Jedno dziecko
jest teraz w
tym domu.
Dwoje dzieci
jest teraz
w tym domu.

Ile r4k (oczu) ma czlowiek?
3.

Czlowiek ma dwoje r4k.

2

Declension of cardinal numerals referring to:
a/ children
b/ mixed sex groups (people)
c/ some objects which usually exist in pairs (eyes, hands)
Numerals

Nom,
Gen.
Dat,
Acc.
Instr.
Loc.

dwoje,
dwojga,
dwojgu,
dwoje,
dwojgiem,
dwojgu,

czworo
czworga
czworgu
czworo
czworgiem
czworgu

dzieci
dzieci
dzieciom
dzieci
dzieci/dzieemi
dzieciach

Ia-74.11t

I

Numerals
Nom,
Gen.

Wt.

Acc,
Instr.
Loc.

kilkoro
kilkorga
kilkorgu
kilkoro
kilkorgiem
kilkorgu

pigcioro,
pigciorga,
pigciorgu,
pigcioro,
pigciorgiem
pigciorgu,

a/
Instructor:

dzieci
dzieci
dzieciom
dzieci
dzieci/dzieemi
dzieciach

Suggested words:

Ile dzieci tu
siedzi?
Ilu dzieci dOktor
jeszcze nie zbadal?
Ilu dzieciom nauczyciel dal zeszyty?
Ile
ona umyla?
Ilu dzieemi ona sic
opiekuje?
0 ilu dzieciach ona
mowila?

Students:

1

Jedno dziecko tu
siedzi,

a

1 - ID
kilkoro

b/
Numeral

Noun

Nom, pboje, obydwoje rodzice (nom,p1.), Zosia i janek (nom.s.)
Gen. obojga, obydwojga rodzicow (gen.pl.)
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Dat.
Acc.
Instr.
Loc.

obojgu, obydwojgu rodzicom (dat.pl)
oboje,
obydwoje rodzicow (acc.pl.)
obojgiem, obydwojgiem rodzicami (instr.pl. or gen.pl.).
obojgu, obydwojgu rodzicach (loc.pl.)

Instructor:

Suggested words:

Students:

Kto byl w kinie?

oboje, obydwoje

(Oni) oboje byli w kinie.
(Oni) obydwoje byli w
kinie.
(Ich)

Kogo nie bylo
wczoraj w szkole?
Komu ona obiecala
cukierki?
Kogo on zna?

(Im)

Kim on s4 inte-

(Ich)
(Nimi)

resawal?
0 kim Zosia mowi.

(Nich)

La?

Kto z nas ma pie.
ni4dze?
Kto z was ma pie.
niqdze?
Kto z nich ma pieniqdze?

Oboje made pieni4dze.

Do kogo z was on
pisal?
Do kogo z nich on
pisal?

On pisal do nas obojga.

Oboje mamy pieni4dze.
Oni oboje maj4 pienikdze.

Komu z was on pogratulowal?
Komu z nich on za-

p/ad/2
Kogo z was on wyznaczyl do tej pracy?
Kogo z nich on ubezpieczyl?

Kim z was on s4 zainteresowal?

Kim z nich on s4 zaopiekowal?

Irzy kim z was ona
siedziala?
0 kim z nich on mowil?
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LESSON 71

Dialog (Conversation about children).
N.: Nowicka Helena
K.: Kowaiska

sqsiadki

N.: Widzg, ze pani suszy dzig duo bielizny.
K.: Tak. Syn z ton4 przyjechali z trojgiem dzieci i mialam
wigksze pranie.

N.: Czy na diugo przyjechali?
K.: U nas bgda4 krotko. Zostawiq tu dzieci i oboje pojadq
do Wroclawia odwiedzio rodzing.

N.: Rano wiuzialam troje wnuczqt pani.
ci!

Jakie to kadne dzie-

K.: Synowa dba o ich zdrowie i diatego ladnie wygl4daj4.
N.: Ona musi mieo sporo roboty. Wiem ile jest pracy i kiopotu z dzieemi, chociat sama mam dotychczas tylko dwoje.
K.: Klopotow nigdy nie brak. Dzig rano najstarszy wnuk
spadi ze schodow i skaleczyl sig w kolano.

N.: Wyobratam sobie, jak trudno da6 sobie radg z czworgiem
albo pigciorgiem dzieci.
K.: Ma pani racjg, zwlaszcza jeili to sag chlopcy.

N.: Tak, dziewczynki s4 przynajmniej czyiciejsze i grzeczniejsze.
K.: No, ale my tu rozmawiamy, a czas ucieka. Muszg skonczye wieszanie tej bielizny i zaczqO gotowak kolacjg,
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LESSON 71
Grammar Analysis
CARDINAL NUMERALS
referring to mixed
sex group. Dual
form.

Cardinal (and indefinite) numerals when referring to
children, mixed sex groups and some objects which usually
e)11-17r33 pairs, have special forms:

or

Oboje,

2 dwoje
3

4
5
6
7

obydwoje

- both

two

-

8

troje
czworo
Pigcioro
szegcioro
siedmioro

9

10

(referring to two persons
of different sexes)

ogmioro
dziewiqcioro
dziesiccioro
kilkoro - several (1-10)
(11-19)
kilkanagcioro

Numerals higher than ten are seldom used in the above
form.

Those numerals are declined as follows:

Noun

Numeral
dwoje,
Nom,
dwojga,
Gen.
dwojgu,
Dat.
Acc.
dwoje,
Instr. dwojgiem,
Loc.(o)dwojgu,

troje
trojga
trojgu
troje
trojgiem
trojgu

dzieci
dzieci

kilkoro
kilkorga
kilkorgu
kilkoro
kilkorgiem
kilkorgu

(gen.pl.) 3rd pers. s. n.
(gen.pl.)

dzieciom (dat.p1)
dzieci

(acc.p1,)

dzieciidziemi (gen./instr.pl.)
dzieciach (loc.p1,)
Noun

Numeral
czworo,
Nom.
czworga,
Gen.
czworga,
Dat,
czworo,
Acc.
Instr. czworgiem,
Loc.(o)czworgu,

Verb

Verb

(gen.pl.) 3rd pers. s. ne
dzieci
(gen.pl. )
dzieci
dzieciom (dat.pl.)
(acc.pl.)
dzieci
dzieci/dzieemi (gen./instr.pl.)
dzieciach (loc.pl.)

Oboje and obydwoje are declined like dwoje with the
exception that in the nominative case they are followed by a
noun in the nominative plural and the verb is in the 3rd pers.
Plural (past tense, masculine form),
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e.g.;

Obydwoje or oboje rodzice (now,
pl.) pojechali (3rd pers, pl.)
do kogciola.

-

Both parents went to
church.

The following are the forms of the word both - in the
nom. & acc. case,
Male persons

All other
masc. nouns

Feminine
---

obaj (nom. only)
obu (acc. only)

oba

obie

_

Neuter
rexcept
children)
oba

Mixed sexj.roup (dual)
oboje

Oba is declined like dwa.

Oba, obie, obydwa, obydwie cannot refer to two different
objects,

St6I i krzesio s4 zielone.

.

The table and the chair
are both green.

They can refer only to two objects of the same kind,
e.g.:

Oba stoly s4 zielone.
Oba krzesla 54 zielone.

.
.

Both tables are green.
Both chairs are green.

Cardinal and indefinite numerals presented in this lesson
are always used when referring to children. They also can be
used w en referring to nouns like: ludzie (mixed sex groups),
e.g.:

Ile ludzi pracowalo w polu?

- Pi cioro ludzi ;pracowalo

Ilu ludzi pracowalo w polu?

-

w po u.
Five people (both men and
women) worked in the fields.
Pi ciu ludzi pracowalo w
po u.
Five people (men only)
worked in the fields.

The above numerals are also used when referring to
nouns like: drzwi, schody, oczy, roce,
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e.g.:

W tym pokoju jest dwoje drzwi.

There are two doors in
this room.

Katdy cz/owiek ma 2wykle dwoje
oczu i dwoje rqk.

- Every human being has
usually two eyes and two
hands.

Numerals presented in this lesson are also often used
in the following construction:
Nas bylo czworo.

Ile was tam bylo?
Haw many of you were there?

There weir= of us (both
men and women).
- Was bylo tr.ct)je.
There were three of you
(both men and women).

Ile nas tam bylo?
How many of us were there?

Ich bylo pigcioro.
There were five of them
(both men and women).

Ile ich tam bylo?
How many of them were there?
but:

Ilu was tam bylo?

Nas bylo czterech (men
only).

Ile was tam bylo?

Nas bylo cztery (women
only).

LESSON 71
Structural Drill
Instructor:

Suggested words:

Ile dzieci bawl sig
w pokoju?

Jedno
sig w
Dwoje
sig w

1

2
Ile
sig
Ile
sig
Ile
Ile

dzieci bawilo
w pokoju?
dzieci bgdzie
w pokoju?
ludzi jest na
ludzi bylo na

Students:

sig

bawilo
platy?
platy?
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dziecko bawi
pokoju.
dzieci bawi
pokoju.

Ile
Ile
Ile
Ile

ludzi bgdzie na platy?
tu jest drzwi?
tu jest oczu?
tu jest r4k?
1 -

kilkoro

vev4481.

Ilu dzieci nie bylo
w szkole?

,444..114

1

2

Jednego dziecka nie
bylo w szkole.
Dwojga dzieci nie
bylo w szkole.

Dia ilu dzieci s4 te
cukierki?
Dia ilu ludzi s4 te
ubrania?
Ilu ludzi doktor jeszcze
nie zbadai?
Ilu drzwi tu nie ma?
Ilu oczu on nie ma? (1,2)
Ilu r4k on nie ma?

V

1 - 10
kilkoro

Ilu dzieciom dal pan
ciastka?

1

2

mw
Ase

am

Ilu dzieciom kupi pan
ksi4tki?
Ilu dzieciom matka daje
pie?
Ilu ludziom on da gazetg?
Ilu ludziom damy papierosy?
Ilu drzwiom on sig przygl4da?
Ilu oczom on sig przygl4da?
Ilu rgkom on sig przygl4da?
1 - 10
kilkoro

Ile dzieci chciaiby pan
mie6?

1

2
oft

40.

Dalem ciastka jednemu dziecku.
Dalem ciastka dwojgu
dzieciom.

Ile
Ile
Ile
Ile
Ile
Ile

dzieci matka Impie?
ludzi on widziai?
ludzi pan zna?
drzwi ma ten dom?
oczu pan ma? (2)
(2)
r4k pan ma?
1 - IO

kilkoro
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Chciaibym mie6 jedno
dziecko.
Chciaibym mie6 dwoje
dzieci.

Z ilu dzie6mi on pojechal
na wycieczkc?

1

2

On pojechal z jednym
dzieckiem na wycieczkg,
On pojechal z dwojgiem
dzieci na wycieczkg,

Z ilu dzieemi on sic bawl?
Z ilu ludimi pan rozmawial?
Z ilu ludimi on sic spotyka?
Nad ilu drzwiami wisi lampa?
Ilu oczami pan widzi?
I1u rckami pan to zrobil?

r--

1 - 10
kilkoro

Przy ilu dzieciach on siedzi? 1
2

On siedzi przy jednym
dziecku.
On siedzi przy dwojgu
dzieciach.

O ilu dzieciach matka mowita?
O ilu ludziach pan slyszal?
O ilu oczach on mowi?
Przy ilu drzwiach stoj4
krzesla?

1- 10
Kto byl w domu?

oboje,
obydwoje
rodzice
paristwo Nowak

Oboje rodzice byli w domu.

Czy Janek i Zosia
byli w kinie?
Czy panstwo Nowak
s4 w skiepie?
Kogo nie bylo w domu?

Obojga rodzicow nie bylo
w domu.

Czy pan szuka Janka,
czy Zosi?
Czy pan szuka pana
Nowaka, czy pani
Nowak?

Komu on kupil dom?

On kupil dom obojgu rodzicome

Czy ona data psa Zosi,
czy Jankowi?
Czy on przygl4da sic
panu Nowakowi, czy pani
Nowak?

is
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Kogo on kocha?
Czy on widzi Janka, czy ZosiO
Czy ona zna pane Nowaka, czy
pania Nowak?

On kocha oboje rodzicow.

Z kim ona sib spotyka?

Ona spotyka sic z obojgiem
rodzicow.

Czy on jedzie do Krakowa
z Zosiq, czy z Jankiem?
Czy on je obiad z panem,
czy z pania Nowak?
On mOwi o obojgu rodzicach.

0 kim on mowi?
Czy on siedzi przy Janku,
czy przy Zosi?
Czy on mygli o panu,Nowaku,
czy o pani Nowak?

LESSON 71
Translation
English - Polish

An infantry regiment is composed of three rifle bat talions.

Each rifle battalion has 3 rifle companies.

The

training of a rifleman usually lasts about sixteen weeks.

During those four months riflemen learn firing (the firing
at the firing range), grenade throwing and hand-to-hand
combat.

To fight with a bayonet requires much strength

4

The recruits, however, are

and is therefore very tiring.

usually young and strong boys who need this kind of exercise.

The training at the firing range includes the drill
the standing, prone, sit-

of firing positions which are:
ting and kneeling positions.

The kneeling and sitting

positions are the most tiring and difficult,

Machine gun

crews are trained during machine gun operations in the
field.

Every member of the machine gun crew, whether gun-

ner or ammunition bearer, must know well all the functions
77

connected with machine gun firing.

Pfc out of a recruit.

It takes time to make a

Military exercises are very tiring

for boys who lack practice in them, but only through continuous exercising can they become good soldiers.

Translation
Polish - English
Zly to byl dzien dia kaprala Nowickiego.

Pluton, do kto-

rego naletala jego drutyna, zostal wyznaczony na placowkg.

Porucznik zawolal kaprala Nowickiego i wyznaczyl tolnierzom
jego drutyny rotne zadania.

Jednak drutyna Nowickiego mia-

la o czterech tolnierzy mniej, gdyt pobili sig oni wczoraj
o dziewczyng.

Dziewczyna ta, Marysia Zabek, byla bardzo ladna i lubila
chlopcow w mundurach.

Dlatego co wieczor miala randkg z to/.

nierzem, oczywi6cie co wieczor z innym.
dziewczyna i tolnierze byli szczgiliwi.

Przez dlugi czas

Raz jednak Marysia

zapomniala o tym, te we wtorek wieczor ma randkg z Michalem

Tyszka. To tez kiedy zadzwonil do niej Janek Drozd, zaprosila go tet na wtorek.

Ale rowniet we wtorek Wiadek 2aba i Ja-

nek Makowski mieli przepustki i Wladek chcial zapozna6 Janka
z Marysia.

Wieczorem spotkali sig wszyscy u Marysi.

Wszys-

cy czterej sa w szpitalu.

Porucznik byl bardzo zly na Nowickiego, te drutyna nie
ma pelnego stanu.
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Questions
1. Jaki to byl dzien dla kaprala Nowickiego?

2. Jaki oddzial zostal wyznaczony na placemke
3. KtOry pluton zostal wyznaczony na placOwkc?
4. Kogo porucznik zawolal?

5. Co porucznik wyznaczyl zolnierzom?
6. 0 ilu tolnierzy bylo mniej w drutynie Nowickiego?
7. Dlaczego w drutynie bylo o czterech zolnierzy mniej?
8. 0 kogo pobili sic 2olnierze?
9. Jaka byla Marysia Z4bek?
10. Jakich chlopcow ona lubila?
11. Co ona miala co wieczor?

12. Czy ona miala randkc zawsze z tym samym tanierzem?
13. Jacy byli zolnierze?

14. 0 czym Marysia zapomniala?
15. Kiedy ona zaprosila Drozda?
16. Na kiedy ona go zaprosila?
17, Co Wiadek i Janek mieli we wtorek?
18. Co Wiadek chcial zrobi6?

19. Gdzie spotkali sic wszyscy?

20. Gdzie s4 obecnie wszyscy-czterejT
21. Jaki byl porucznik?

22. Dlaczego porucznik byl zly?
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LESSON 71
Reading Text

Michal Kowalski przyjechal wczoraj z ton4 i trojgiem dzieci do Warszawy, teby odwiedzie swoich rodzicow.

Pan Kowalski

chcial take zobaczy6 sig ze swoim kolega, ktory pracowal w
Ministerstwie Obrony Narodowej.
byl zmgczony po podreity.

Dzig Kowalski wstai poino, bo

Kiedy on rano wybiegi z domu, zauwa.

ty/, ze autobus wlagnie odjechal z przystanku.

Kiedy pan Ko-

zobaczyl na zegarku, ze bylo

walski przyszedl na przystanek

pigtnaLcie po Osmej i bgdzie musial czeka6 p61 godziny.
8.45 przyjechal nastgpny autobus.

Pan Kowalski wsiadl do auto-

busu i zaj4l miejsce w tyle przy oknie.
jazdy

pan Kowalski wysiadi.

obok roZnych sklepow.

Po dziesigciu minutach

Kiedy szedl ulic4, przechodzil

Przed sklepami staly kobiety i

dzieci, ktore ogl4da/y wystawy sklepowe.

Na wystawach byly

rotne ubrania, aparaty fotograficzne i lornetki polowe.
przejgO przez ulicg

0

w dutym miegcie

sig zielone gwiatlo.

Zeby

trzeba czekaO, at zapali

Na ulicach dutego miasta jest duto samo.

chodow, autobusow i tramwajow.

Pan Kowalski czekal razem z

innymi ludimi na zielone gwiatlo.

Kiedy gwiatla zmienily sig

z czerwonych na zielone, pan Kowalski przeszedl na drug4 strong ulicy.

On nie znal dobrze tego miasta, diatego tet musial

zapytae milicjanta, kt6r4 drog4 trzeba igá do Ministerstwa
Obrony.

Mil^jant kazal mu igo na lewo, potem skrgcio na pra.

wo i znow ig6 na lewo.

Po chwili Kowalski nie pamigtal tego,

co mu mown milicjant.

Zdecydowal wigc, ze najlepiej pojechaO
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taks6wk4.

Po zatrzymaniu pierwszej taks6wki, kt6r4 zobaczyl,

pan Kowalski powiedzial szoferowi, ze bardzo sic gpieSZy i po.
dal mu adres biura, w ktorym pracowal jego kolega.
j

Po paru

minutach jazdy pan Kowalski przyjechal do Ministerstwa punktu-

alnie o godzinie dziewi4tej

Questions
1. Z kim Michela Kowalski przyjechal do Warszawy?
2$. Dlaczego on przyjechal do Warszawy?

3. Z kim chcial sic zobaczy6 Kowalski?

4. Gdzie pracowal kolega Kowalskiego?
5. Dlaczego Kowalski wstal dzig poino?
6. Kiedy wstal dzisiaj rano p. Kowalski?
7. Kto wstal za poino?

8. Sk4d wybiegi pan Kowalski?

9.

Co on zauwatyl, gdy wybieg/ z domu?

10. Co odjechalo z przystanku?
11. Sk4d odjechal autobus?

12. Ktora byla godzina, kiedy pan Kowalski przyszedl na
przystanek?
13. Na czym zobaczyi on godzinc?

14. Jak diugo musial czeka6 p. Kowalski?
15. Na co on musial czeka6 p61 godziny?
16. Kiedy przyjechal nastcpny autobus?
17. Co przyjechalo o 8.45?

18. Co zrobil p. Kowalski, kiedy przyjechal autobus?
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19. Kto wsiadi do autobusu?

20. Gdzie p. Kowalski zaj4I miejsce w autobusie?
:al. Przy czym on zaj4l miejsce?

22. Co zrobii p. Kowalski pc) dziesigciu minutach?

23. Kiedy on wysiadi?
24. Obok czego przechodzil p. Kowalski?
25. Kto stal przed skiepami?
26. Co ogletdaiy kobiety i dzieci?

27. Co bylo na wystawach skiepowych?

28. Co trzeba zrobi61 ieby przej66 przez ulicy w duZym
mieLcie?

29. Na co trzeba czekat?
30. Czego jest duio na ulicach w duZym mie6cie?
31. Z kim czekal p. Kowalski na zielone LwiatIo?
32. Jakie bylo iwiatio, kiedy pan Kowalski czekal?
33. Co on zrobii, kiedy bylo zielone 6wiatto?
34. Na ktor4 strong ulicy przeszedl p. Kowalski?
35. Czego nie znal dobrze p. Kowalski?
36. Dok4d on szedi?

37. Kogo zapytal o drogc p. Kowalski?
38. Co kazal mu zrobi6 milicjant?
39. Ile razy musial skrgci6 p. Kowalski?
40. Czy p. Kowalski pamigtal, co mu mowit milicjant?

41. Co zdecydowal p. Kowalski?
42. Ktor4 taksemkg on zatrzymal?
43. Czyj adres podai p. Kowalski szoferowi?
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44. Kto spieszyl sir?
45. Dok4d przyjechal punktualnie p. Kowalski?
46. 0 ktorej godzinie on przyjechal do Ministerstwa?

LESSON 71
Oral - Aural Drill
Part I - Dialog

1. Czyj4 s4siadk4 byla pani Nowicka?

2. Co suszyla pani Kowaiska?
3. Czego suszyla duto pani Kowaiska?

4. Kiedy pani Kowaiska suszyla duo bielizny?
5. Kto przyjechal do pani Kowalskiej?
6. Z kim przyjechal syn?

7.

Jakie pranie miala pani Kowaiska?

8. Na jak diugo przyjechali syn z ton4?
9. Kto zostanie u pani Kowalskiej?
10. Dok4d pojad4 syn z synow4?
11. Po co pojad4 do Wrociawia syn z synow4?
12. Ile wnucz4t pani Kowalskiej widziaia pani Nowicka?
13. Jakie by/y wnuczcta pani Kowalskiej?
14. Kto dba o zdrowie wnucz4t pani Kowalskiej?
15. Kto wygl4dal ladnie?

16. Kto musi mie6 sporo roboty?

17. Przy kim jest duo pracy?
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18. Z kim jest wiele klopotow?
19. Ile dzieci ma pani Nowicka?
20. Skald spadl najstarszy wnuk pani Kowalskiej?

21. Kiedy spadi ze schodow najstarszy wnuk p. Kowalskiej?
22. W co skaleczyi sic wnuk p. Kowalskiej?
23. Z kim jest trudno dao sobie radg?
24. Z kim jest trudniej daO sobie radg?
25. Z kim jest Iatwiej (Jae sobie radg?

26. Jakie s4 dziewczynki?
27. Co musi skoticzye pani Kowalska?

Part II - General Questions
1. Po czym suszy sic bielizng?

(pranie)

2. Podczas jakiej pogody moina suszy

bieliznc?

(ladna
pogoda)

3. Ile dzieci pan ma?

4. Czy pan zawsze mieszkal w miegcie?
5. Na czym pracuj4 ludzie na wsi?

(wieg)

(gospodarstwo)

6. Gdzie ludzie zwykle ma jai wiccej dzieci?

7. Kiedy pan wstaje?

(wschod slofica)

8. Jak dingo ludzie pracuj4 w polu?

9. Co trzeba karmiO na wsi?

(from sunrise until
sunset)

(domestic animals)

10. Jakie pan zna zwierzyta domowe?
11. Gdzie stoja krowy?

(obora)

12. Gdzie stoja konie?

(stajnia)

13. Gdzie pan robi zakupy?

(krowa, kon)

(miasto)

14. Dokqd pojedzie pan na zakupy ?.

(Warszawa)

15. Z kim pan pojedzie na wakacje?

(dzieci)

16. Z iloma dzieemi pan pojedzie na wakacje do Warszawy?
(troje dzieci)
17. Co chce pan pokaza6 dzieciom?
18. Czym pojedzie pan do domu?

(Warszawa)

(pociag)

19. Gdzie mieszkal pan w San Francisto?

20. Co pan zjadi rano?

(hotel)

(breakfast)

21. Co pan je na iniadanie?

(ham and eggs)

2Z. Co pan pije na &niadanie?

(kawa)

23. Dokad poszedl pan i paaska Iona z dzie6mi po iniadaniu?
(skiep z ubraniem)
24. Co kupil pan tonie i dzieciom?
25. Co kupii pan dia siebie?

(several pairs of
stockings)

(three shirts)

LESSON 71
Homework
4

Part I

Translate into Polish:
1. The Nowickis had four children and two grandchildren.

2. Both his parents were boin in Warsaw.
3. The Kowalskis came to this country with two small
children.
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lir

4. When Bednarski entered the classroom, Mary was still
there with several children.

5. There are three doors in this room.
6. Eight curious eyes were looking at the new teacher.
7. "How many of you (men) worked last summer?"

"Five of

us worked on a farm, and seven in a factory;?
8. "How many of you (boys and girls) were there?"

"There

were six of us at home."
Part II
(This part is to be written if tape recorders are not available to students. It is to be recorded on tape if tape
recorders are available to students.)

Put words in parentheses in the correct Polish form:
1. (Eight) dzieci (went) do szkoly.

2. Te ubrania s4 dla (five) dzieci.
3. Dalem ciastka (to several) dzieciom.

4. (How many) dzieci pan widzi?
5. Pojechalem na wycieczkg (with two) dzieomi.
6. Nauczyciel mowil o (four) dzieciach.

7. (How many)

pasaZerow wysiadlo w Niegoslawicach?

Pigcloro.

LESSON 71
Vocabulary
brak, m.
braku, gen. s.

-

lack, deficiency, want

chociai

-

although, though, even
though, at least

czas ucieka

-

time is flying

86

clean, neat, net(profit), pure
- clean (as adv.), neatly

czysty, czysta, czyste
czysto

-

da6 sobie radg

- to manage, to have under

control
C

dba6, i. (no p. here)
dbam
dba

- to care about, to mind,

dotychczas

- till now, yet-

dziewczynka, f.

-

grzeczny, grzeczna, grzeczne

- well-mannered, good, polite,

to heed

little girl; "baby"
nice

- politely

grzecznie

A

Ito

kolano, n.

- knee

milicjant, m.

- policeman, militiaman

przynajmniej

- at least

przystanek, m.
przystanku, gen. s.

- (the) stop

schody (pl. only)
schodow, gen. pl.

- stairs

- to injure (oneself), to cut
skaleczy6 (sig) , p. (kaleczy6
isig/Ii.
(oneself)
kaleczg
skaleczg (sig)
/sig/
kaleczy
skaleczy (sic)

isle)

PHA

wri

At

suszy6, i. (wysuszy6, p.
suszg
wysuszy
suszy
wysuszy)

- to dry

synowal f. (declined like
an adjective)

- daughter-in-law

szofer, m.
szoferzy, nom. pl.

- chauffeur, driver
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(the) hanging

wieszanie, n,

-

wieszaa, i. (powiesic, p.
powieszg
wieszam
powiesi)
wiesza

- to hang (transitive only)
(to hang something)

wnuczgta, nom. pl.
wnuczqt, gen. pl.

-

grandchildren_

wnuk, m.

-

grandson

Wroc law, m.

-

Ikroclaw (city in southwestern Poland, formerly
Breslaw)

Wroclawia, gen. s.
wybiegaO, i. (wybiegn4e/Wybiec
wybiegam
wybiegng
wybiega
wybiegnie)

wybieglem

-

- to run out

past tense

wystawa, f.

-

exhibition, show, display

wystawa skiepowa

-

window display

zwlaszcza

-

especially
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LESSON 72
Grammar Perception Drill
FIGURES IN POLISH
Part I

What is this figure?
Jaka to jest cyfra?
This is a one.
To jest TaTilika,

2
3

-

4
5

7 (7)
8
9

-

10

-

dwojka
trojka
czworka
pi4tka
szostka
siodemka
Osemka
dziewi4tka = (dziewi4t#+ka)
dziesi4tka = (dziesi4t+ka)

etc.

.
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-

setka

= (set*+ka)

etc.

O

-

zero

Instructor:

Jaka to jest
cyfra?
Co on napisal?

Zamiast jakiej
cyfry on napisal
dwojkc?
Nad jak4 cyfr4 on
napisal to slowo?
Przy jakiej cyfrze
stoi dwojka?

Suggested numbers:
1

Students:

To jest jedynka.
On napisal jedyn-

4.

1-9
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Part II

/calibers of guns
The above forms are used to express -Arnumbers of streetcars

4-military formations
automobile gears, etc.

Instructor:

Jakie to jest dzialo?

Suggested numbers:

Students:

To jest stopiatka.
Widzialem tam
stopiatke.
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Jakie dzialo pan tam
widzial?
Jakie macie dziala w
baterii?
Z jakich dzial oni
strzelaja?
0 jakich dzialach oni
mOwia?

75, WI 220, 270
Jakim tramwajem pan
jedzie do szkoly?
Do jakiego tramwaju
ona weszla?
Z ktOrego tramwaju
on wysiadl?

Jade jedynka do

1

szkoly.

2 - 40

Jak oni maszerowali?

2

Oni maszerowali
dwOjkami.

3-6, 8, 10, 12

Require students to use words for the second, third and fourth
gear in the sentence below:
Ja teraz jade jedynka.
Ja jade na jedynce.
Instructor:

Czy pan poszedl sam
do kina?

Suggested numbers:

2

Students:
Nie. Poszliimy
we dwOjke.

3 - 5

Jaka to jest karta?
Jak, karte pan zagral?

2

To jest dwOjka.
Zagralem dwOjke,

3- 10
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dam...FA

-

.

LESSON 72
Dialog (Organization of Artillery)
Z.: Zygmunt Nowicki, kapral w piechocie
M.: Marian Wasilewski, kanonier
Z.: Cieszg sic, ze dosta1e6 urlop.
w artylerii?

Jak ci sig powodzi

M.: Nieile. Jestem kanonierem w 3-ej baterii pierwszego dywizjonu.

Z.: Czy organizacja artylerii jest taka sama jak u nas,
w piechocie?
M.: Mniej wigcej. W artylerii podstawow4 jednostkq jest
dzialon, ktory sklada sig z dziala i z obsiugi dziala.

Z.: Jaka jednostka w artylerii odpowiada kompanii w piechocie?

M.: Kompanii w piechocie odpowiada bateria artylerii. W
skiad jej wchodzi dow6dca baterii, dwa plutony i sekcja amunicyjna.
Z.: To u was jest system dwojkowy, nie tak jak w piechocie
trojkowy.
M.: Czggciowo masz racjg. Jednak od baterii w gore marry
system trojkowy. Trzy baterie tworz4 dywizjon, a trzy
dywizjony pulk artylerii.
Z.: A z jakich dzial strzelacie?
M.: Pierwsze dwa dywizjony ma j4 armaty, trzeci zai ma haubice.

Z.: Jaki jest kaliber waszych armat?
M.: My manly armaty kalibru 76 mm (siedemdziesi4tki szostki)
Haubice s4 kalibru 122 mm (sto dwudziestki dwojki).

Z.: A jak przewozicie dziala z miejsca na miejsce?
M.: 2ierwszy i drugi dyon ma j4 dziala samobietne, a trzeci
dyon haubic ma ciuniki.
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LESSON 72
Grammar Analysis
In Polish there are special names for each of the
numerical symbols,
.g.:

1 is called jedynka (a one)
dwOjka (a two)
"
2 "
trojka (a three)
"
"
3
czwOrka
"
4 "
pi4tka
"
"
5
szostka
"
"
6
siodemka
"
7
"
osemka
"
8
"
dziewiqtka
"
"
9
zero
0 "
"

All other names of figures are formed by dropping the
last vowel of the ordinal numeral and adding the ending -ka,

de

.g.:

dziesiqty - dziesiqtka
The above names of figures are declined like feminine
nouns ending in -ka,
.g.:

I didn't write a five.

Nie napisalem
Jaka to jest cyfra?
What is it?
To jest pi4tka.
It is a five.

V

Those forms are also used to express calibers of guns,
numbers of streetcars, capacities of bottles containing
alcoholic beverages, military formations, value of playing
cards, denomination of money (currency and coins), the
designation of automobile gears (1st, 2nd, 3rd), etc.,
g.:

W tej baterii sq cztery stopi4tki i dwie stopi&dziesi4tki.

-
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In this battery there are
4 105's and 2 150Is.

4.

Numbers with three or more digits have only the last
two digits declined,
e.g.:

They are shooting 105's.

Oni strzelaja ze stopiatek.
On pojechal do kina piatka.

-

He went to the movies on
the "5" (Streetcar #5).

On wypil setkq wodki.

-

He drank a hundred cubic
centimeters (bottle) of
vodka.

Oni maszerowali czworkami.

-

They marched by 4's (four
abreast).

On zagral dziewiatkc.

.

He played a nine (i.e.
cards).

Mam w portfelu dwie piatki,
jednq dziesiatkg i trzy
dwudziestki.

- I have in the wallet

Pod gorg powinieneg jechaa
dwojka albo jedynkq.

-

Uphill you should drive in
second or first (gear).

Graligmy we czworkc w golf a.

-

We played golf in a four.
some.

Oni zawsze chodz4 me dwedke.

.

They always walk as a twosome.

2 fives, 1 ten and 3
twenties.

Adjectives can be formed from dw64ka, troika and czworka,
.g.:

dw6jka

dwojkowy, dwojkowa, dwojkowe

Piechota ma system trojkowy.

-
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The infantry has a triangular system.

LESSON 7Z

Structural Drill
Part I

Instructor:

Suggested words:

Jaka to jest cyfra?
2

Jaki tu chodzi tramwaj?

Students:

1
- 9

To jest jedynka.

10

Tu chodzi dziesi4tka.

11 - 25

Jakie to s4 dziala?

40
40 - 150

Jakiej cyfry pan jeszcze
tu nie napisal?

2

To s4 czterdziestki.
Ja jeszcze nie
napisalem dwojki.

1 - 9

Jakiego tramwaju pan
szuka?

10 - 35

Jakiego kalibru dziala
ten pu/k potrzebuje?

40- 150

Ktorej cyfrze pan sig
przygl4da?

3.

1

Przygl4dam sig
trojce.

- 9

Ktoremu tramwajowi pan
sig przygl4da?

10 - 35

Ktoremu d.zialu pan sig

40 - 150

przygl a?
Jak4 cyfrg pan tu widzi?

4
1 - 9

Jaki tramwaj pan tu widzi?

10 - 35

Jaki kaliber dziala
pan tu widzi?

40 - 150

Migdzy ktorymi cyframi
s4 slowa?

2 - 3
1 - 4
5 - 6
- 8
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Tu widzg czworkg.

Migdzy dwojk4 a
trojk4 s4 slowa.

KtOrym tramwajem pan

10-

35

40

150

jeidzi?

Jakim dzialem pan sic
interesuje?
Jakie tu stojq dziala?

-

40

Tu stoja czterdziest.
ki,

40 - 150
Z jakich dzia/ strzela
artyleria?

40

Artyleria strzela z
czterdziestek.

40 - 150
Jakie dziala pan zna?

40

40
Jakimi dzialami pan
sic interesuje?

Znam czterdziestki.

- 150

40

Interesujc sic
czterdziestkami.

40 - 150
0 jakich dzialach
pan mowi?

40

Mimic o czterdziestkach.

40 - 150
Part II
Instructor:

Suggested words:

Students:

ktOrego pan sic
urodzil?

20,11,1920

Urodzilem sic dwudziestego lutego
tysiu dziewiceset
dwudziestego.

Kiedy pan tu przy.
jechal?

12.I.1952
18.111.1912

Kiedy on umarl?

30.V. 1888
20.1V .1901
21.111.1636

1.VII.1902
501111.1772
10 . IX .1900

23.X. 1952
25 .XI .1950

21.XII .1957

W ktOrym roku to sic
stalo?

To stalo sic w roku
tysi4c dziewicoset
trzydziestym szOstym.

w 1936

" 1872, 1951,
" 1957, 1900,
" 1902
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LESSON 72
Translation
English - Polish
1,

Both Mr. and Mrs. Nowicki went with their three children
on a vacation to a lake which was high in the mountains
of southern Poland (among the high mountains of the southern
part of Poland),

2.

An entire battalion of the 36th Infantry Regiment has been
marching in a southerly direction for several days now (already since several days).

Although the soldiers were tired,

they walked 50 km.a day.
3.

The third battalion, with two companies of the second
battalionlwill defend a short sector of the front between
the two small rivers which flow from north to south.

4.

The platoon leader ordered 20 soldiers to dig an emplacement
for machine guns on the left bank of the river during a
clear night.

5.

The enemy noticed our soldiers and began to fire at them
with their artillery which was placed (had positions) in a
forest a few kilometers from our front.

6.

A few dozen (several tens) men out of the whole company
were wounded and the C.O. had to send them to the field
hospital which was a few kilometers from the front.

7.

Corporal Nowicki was unable to handle his men, because he
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r

was very young and had in his squad some old soldiers
who had already been at (on) the front for a long time.
8.

One of the soldiers from the second platoon of the third
company caused a disturbance and the M.P.Is took him to
the stockade.
4,

LESSON 72
Reading Text
(based on I.M.S. #4)
Nazywam sig Zygmunt Nowicki.
piechoty.

Jestem kapralem w 15 pulku

DziL bylem ze swoj4 drutyn4 na strzelnicy.

Moi

zolnierze po opanowaniu postaw strzeleckich.oraz celowania i
ladowania dzii byli na ostrym strzelaniu z karabinowe
laliimy do tarcz z odlegloici 100 m.

Strze-

Jeden z moich zolnierzy

mial bardzo dobre wyniki. Mal on kilka trafnyeh str7alow i na.
wet dwa w samym Lrodku tarczy.

Ja mialem jeszcze lepszy wynik,

bo pige strzatow w irodku tarczy.
my walkg na bagnety.

Dzii po poludniu 6wiczyliA-

Mam w drutynie jednego bardzo silnego

zolnierza, ktory pokiul caly worek.

Podczas walki na bagnety

instruktorem naszym byl sierzant Adamski.

Poza tym sierzant

Adamski pokazal mojej drutynie pierwszy raz, jak trzeba rzue

cat granatami rgcznymi.

Jutro bgdg 6wiczyt ze swoj4 drutyn4

postawy strzeleckie, to znaczy: postawg stoj4c4, siedz4c4, klgcz4c4 i let4c4.

W tym samym czasie czggO plutonu bgdzie strze-

lala z pistoletow.

W nastgpnym tygodniu pojdziemy na manewry.
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Tam bgdziemy mie1' strzelanie razem z kompani4 cig2kich ka.
pf

rabinow maszynowych i broni towarzysz4cej.

Niedaleko od na.

szej strzelnicy jest poligon artyleryjski.

Tam czgsto odbywaj4
I

sic strzelania z dzial i mo;Idzierzy.

pojadg na urlop.
rodzicami.

W kilka dni po manewrach

Man kilkanagcie dni urlopu, ktore spgdzg z

Rodzice s4 ju2 na wczasach nad morzem.

Urlop bg-

dzie przyjemny, bo wiem, 2e w tym czasie nad morze przyjetdta
auto ladnych dziewczyn.

Rok szkolny skoticzyl sig i wiele lad -

nych dziewczyn b0zie nad morzem.

eo wczasach wrocg do puIku.

jeszcze nie wiem, czy zostang w wojsku i pojdg do szkoly of icerskiej, czy wrOcc na uniwersytet, aby skoliczyo prawo.

Ja

chcg wrocie na uniwersytet, ale kapitan, moj dowodca radzi
mi zosta6 w wojsku.
szych latach.

Teraz nie wiem, co bgdg robil w najbli2-

Podczas wczasow bgdg rozmawial o tym z rodzi-

cami, a take z jedn4.moj4 dobr4 znajom4, ktora tet bgdzic
nad morzem.

Ona w tym roku skonczyla liceum i zdaje mi sic,

2e te2 chce pojge na pram).

Po urlopie powiem dowodcy kompa-

nii czy zostang w wojsku, czy dalej bgdg sic uczyl.
Questions

1. Gdzie stuzyl Zygmunt Nowicki?

2. W jakim rodzaju broni on sluZyl?
3. Jaki stopieli wojskowy mial Nowicki?

4. Gdzie on byl a drulyn4?
5. Czyi zolnierze opanowali postawy strzeleckie?
6, Czego jeszcze nauczyli sic zolnierze Nowickiego?
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OS V

se:*

7. Gdzie oni byli po opanowaniu postaw strzeleckich?
8. Z czego strzelali zolnierze?
9. Do czego oni strzelali?
10. Z jakiej odlegloici strzelali zolnierze?
11. Jakie wyniki mial jeden z zolnierzy?
12. Gdzie byly dwa strzaly tego tolnierza?
13. Ile strzalow mial Nowicki w irodku tarczy?
14. Co 6wiczyli zolnierze po poiudniu?
15. Jakiego toinierza ma drutyna Nowickiego?
16. Kto poklut cat)? worek?

17. Czym pokiut worek ten tolnierz?
18. Kim byt. sierzant Adamski podczas 6wiczenia walki na
bagnety?

19. Czym uczyl rzuca6 zoinierzy sieriant Adamski?
20. Z kim bgdzie 6wiczyt kapral Nowicki postawy strzeleckie?
21. Jakie postawy strzeleckie kapral bgdzie 6wiczy/ z totnierzami?

22. Z jakiej broni bgdzie strzelala czga plutonu?
23. Kiedy pojdzie drutyna na manewry?
24. Z kim oni bed4 mieli strzelanie podczas manewr6w?
25. Blisko czego jest poligon artyleryjski?
26. Z jakiej broni odbywaj4 sig strzelania na poligonie?

27. Kiedy Nowicki pojedzie na urlop?
28. Z kim Nowicki spgdzi urlop?

29. Gdzie s4 jego rodzice?
30. Gdzie spgdzaj4 rodzice Nowickiego wczasy?
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31. K

t

w tym czasie przyjetdta nad morze?

32. Dokqd wroci Nowicki po urlopie?
33. Gdzie kapitan radzi Nowickiemu zosta6?
34. Dokad pojedzie Nowicki, jezeli zostanie w wojsku?
35. Co bgdzie studiowal Nowicki, jeteli wroci na uniwersytet?
36. 2 kim bgdzie rozmawial Nowicki o swoich planach?
37. Z kim jeszcze bgdzie rozmawial o tym Nowicki?
38. Kiedy powie Nowicki dow6dcy kompanii o swoich planach?

LESSON 72
Oral - Aural Drill

Part I - Dialog
1. 2 czyjego urlopu cieszyl sig kapral Zygmunt Nowicki?
2. Gdzie sluty/ kapral Nowicki?
3. Kim by/ Marian Wasilewski?
4. W ktorej baterii slutyl kanonier Wasilewski?

5. W ktorym dywiTjonie artylerii slutyl kanonier Wasilewski?

6. Jak mu sig powodzilo w artylerii?
7. Czy organizacja artylerii byla taka sama jak w piechocie?
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8. Kogo spytal o organizacjg artylerii ka,)ral Nowicki?

9. Czym jest dzialon w artylerii?
10. Z czego skiada sig dzialon?

11. Z czego jeszcze skiada sig dzialon?

12. Jakiej jednostce w artylerii odpowiada kompania piechoty?

13. Ile plutonow jest w baterii?
14. Co jeszcze wcbodzi w skiad baterii?

15. Czy kapralowi Nowickiemu zdawalo sic, le w artylerii
byl system dwojkowy?
16. W jakim rodzaju broni byl system trojkowy?
17. Czy w artylerii jest system tr6jkowy?

18. Jaka jednostka w artylerii ma zwykie system
trojkowy?

19. Ile baterii tworzy dywizjon artylerii?
20. Ile dywizjonow artylerii tworzy plait?

21. Z jakich dzial strzelat jeden dywizjon pulku kanoniera Wasilewskiego?

22. Z jakich dzial strzelaly dwa dywizjony pulku Wasilewskiego?

23. Jakiego kalibru byly armaty?
24. Jakiego kalibru byly haubice?
25. Jakie dziala ma j4 dwa dywizjony pulku kanoniera Wasilewskiego?
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26. Czym sac przewotone dziala dywizjonu haubic?

Part II - General Questions
1. Cody pan wieljak nazywa sic podstawowa jednostka w artylerii?
(gun section)

2. Kto dowodzi dzialonem?

(gun section leader)
(2 gun sections)

3. Ile dzialonow ma zwykle pluton artylerii?

(gunner)

4. Jak nazywa sic kanonier, ktory celuje?

5. Jak nazywa sic podstawowa jednostka w piechocie? (squad)
6. Kto dowodzi drutyn4?

(squad leader)

7. Jaki stopien wojskowy ma zwykle dzialonowy?

(kapral)

8. Jaki stopieh wojskowy ma dow6dca plutonu artylerii?
(porucznik)
9. Kto dowodzi bateri4?

(captain)

10. r4 czego sluzq ci4gniki artyleryjskie?

11. Kto dowodzi dywizjonem artylerii?
12. Kto dowodzi pulkiem artylerii?

(przewotenie dzial)

(major)

(colonel)

13. Gdzie uczq sic totnierze artylerii strzelat z dzial?

.(poligon)

14. Gdzie uczq sic ±olnierze piechoty strzelae z karabinow?
(strzelnica)

15. Jakiej funkcji w piechocie odpowiada dzialonow, w artylerii?

(drutynowy)

16. Kto wydaje komen&y ogniowe dla baterii?

(dzialonowy)

17. W jaki sposob s4 podawane komendy ogniowe do stanowiska
baterii?

(radio i telefon)

18. W czym pomaga artyleria piechocie?

(bitwa)

19. W jaki sposob pomaga artyleria piechocie?
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(ogien)

20. Jakiego koloru mundury riosz4 tolnierze wojska polskiego?
(ochronny)

21. Na czym noszq 2olnierze polscy odznaki rodzaju broni?
(koinierz)

LESSON 72
Military Interpreting Practice #3
1. Who are you?

Jestem kapitan gwiderski.
2. To what type of unit are
you assigned?
Jestem przydzielony do dowodcy artylerii dywizyjnej.
3. Do you know the organization of the divisional
artillery?
Organizacja naszej artylerii
jest mniej wiccej taka sama
jak amerykafiska.

4. From the reports I see
that you have battalions
and regiments.
Tak jest. Nasz dywizjon ma
3 baterie, to jest tyle, co
wasz batalion.

5. Is your regiment made up
of three battalions?
Tak, w organizacji nie ma
repinic.
Jest rftnicalw
sprzocie.
6. What type of guns do you
have?

Mamy armaty, haubice i moidzierze.
7. What is the caliber of
these guns?

Mamy dziala kalibru 75 mm,
100 mm, 105 mm, 155 mm i
230 mm.
8. Is your artillery selfpropelled?

Nie, uzywamy rownie2 ci4gnikers.
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9. Besides the divisional
artillery, are there
other artillery units?
Tak, jest jeszcze artyleria,
ktora nale2y do korpusu.

10. What's the name of the
smallest artillery units?
Najmniejsz4 jednostk4 jest
uzialon, potem pluton, bateria i dyon.

11. What is the composition
of the gun section?
W dzialonie jest jedno dzialo,
jeden ci4gnik i obsiuga dziala.
12. i -low many guns are usually

in the battery?

W baterii s4 dwa plutony po
dwa dziala, razem cztery.
13. Who is in command of a
battery and a battalion
of artillery?
Bateri4 dowodzi kapitan, a dyonem major.

14. Can you tell me something
about the atomic artillery?
W korpusie jest kilka baterii,
ktore moo strzelaa pociskami
o glowicy atomowej.
.6. How far behind the infantry
are the gun emplacements?
W obronie linia ogniowa artylerii jest dosye daleko za piechot4.

16. Is the artillery observer
with the battalion or with
the infantry company?
On zwykle jest przy dowodcy batalionu.
17. How long does the service
in the artillery last?

Tak samo jak w innych rodzajach
broni - 2 lata.
18. Where are the recruits
trained?

Rekrutow szkoli sib w puikach
artylerii.
19. Did you see the artillery
in operation (action)?
Tak, widzialem oddzialy artylerii podczas manewrow i w
akcji.
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20. When have you seen artillery
in operation (action)?

W akcji widzialem artylerig
podczas natarcia piechoty na
most na WiLle.
21. Are you speaking of the
battle south of Warsaw?
Tak, bylem tam przez caly
czas bitwy.

LESSON 72,

Homework
Part I

Translate into Polish:
1. I"know--125 mm guns very well.

2. We usually go to school on the "9" (streetcar #9).

3. This regiment needs 105 mm artillery pieces.
4. Soldiers are marching two abreast.
5. Students are marching four abreast.
6. Two children went to the garden.

They were over there

for one hour.

7. Mr. & Mrs. Walczak came to this town with four small
children.

.8. Two men worked for 10 hours in this factory.

Part II
This part is to be written if tape recorders are not available
to students. It is to be recorded on tape if tape recorders
are available to students.
Rewrite the following sentences replacing figures in parentheses in full:
1. Czekam na tramwaj.

Nie mogg dlutej czekaO na ("40") , po-

jadg ("25").
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2. Nie ma obslug przy (75 mm guns).

3. Mam prezenty ala (two) dziewczyn i (two) ch/opcOw.
4. Idg do kina z (three) kolegami.
5. Matka czekala w poczekalni doktora z (3) dzieci.
6. (2) moich braci jest w wojsku, a (1) jest w szkole.
7. Czekam na moje (3) siostry i (3) braci.

LESSON 72,

Vocabulary
action, operation, stock,
share

akcja, f.

.

armata, f.

. gun, cannon
atomic, atom (as adj.)

atomowy, atomowa, atomowe
celowao, i. (wycelowae, p.
wycelujg
celujg
wyceluje
celuje
celowanie, n,

- to aim

-

aiming
figure, cipher

cyfra, f.

czegciowo

-

partly, partially, in part

czOciawy, czOciowa,
czOciowe

-

partial, fragmentary
war head

glowica, f,

instructor, m.
instruktorzy, nom. pl.

-

caliber

kaliber, m,
kalibru, gen. s.

kanonier, m.
kanonierzy, nom. pl.

instructor

- gunner, cannoneer
corps, trunk (of the body)

korpus, m.
korpusu, gen. s.
1C8

milimetr, m. (abbr. mm)
milimetra, gen. s.

- millimeter

obserwator, m.
obserwatorzy, nom. pl.

- observer

odbywao sic, i. (odby6 sic, p. - to take place
1st person not used
odbcdzie sic)
odbywa sic

odlegloR., f.

- range, distance

opanowanie, n.

- mastering, capturing, taking

opanowae, p. (opanowywae, i.
opanowujc
opanujc
opanowuje)
opanuje

w

possession of, controlling
- to master, to capture, to
take possession of, to
control

ostry, ostra, ostre

- sharp, harsh

ostre strzelanie

- firing live ammunition

pocisk, m.
pocisku, gen. s.

-*shell, projectile, missile

poklu6, p. (k1u6, i.
klujc
poklujc
pokluje
kluje)

- to puncture, to stab, to

przewozi6, i. (przewiei6, p.
przewiozc
przewo2c
przewiezie)
przewozi

- to transport, to truck, to

raport, m.
raportu, gen. S.

- report, written account

sekcja, f.

- section

sprzct, m.
sprzctu, gen. s.

- equipment, utensils

prick, to stick

44,

444

haul

- system, method

'system, m.

systemu, gen. s.
4.4

0* w

444

441.

S

szkoliO, i. (wyszkoli6, p.
wyszkolc
szkolc
wyszkoli)
szkoli

- to train

tworzye, i. (stworzye, p.
stworzc
tworzy
stworzy
tworzy

- to make, to create, to form

109

1

wynik, m.
wyniku, gen. S.

- tcore, result

zero, n.

- zero

I
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LESSON 73

Grammar Perception Drill
FRACTIONS.
NUMERALS &
ADJECTIVES
COMBINED

0

A lb

Part I

73

a/

A

half

1
7
-

p61 (numeral)

polowa,

f. noun

f
declinable

1

indeclinable

can refer to inanimate nouns in singular only
as subject or direct object only

po/owa -

can refer to all nouns in all cases singular and
plural.

.g.:

P6/ worka cukru (gen, s.)
kosztuje pig6 ziotych.
,
II

- Half a sack of sugar costs

five zlotys.

Zjadlem polowg jabika (gen.) - I ate half of an apple.

s

A T,

Zjadlem po/owe jablek (gen.
pl.)
Po/owa student& (gen.)
w tej klasie nie umiala
czytao po polsku.

- I ate half of the apples.
-

Half of the students in
that class didn't know
how to read Polish.

61tora qualifies masculine and neuter nouns
indeclinable
11.

-.1"--Ap6/torej/ipatory qualifies feminine nouns
f

indeclinable

5)

111

Instructor:

Suggested words:

Ile jabiek zostaio
w tym pudeiku?

poi

Students:

P6I jabika zosta.
to,

polowa

Ile jablek pan
sprzedai?

V3iowa jabika
zostala.

polowa, p61

Ile fun-tow jablek

pan kupil?

b/
Fraction

Noun

1 (cardinal, f.)

Verb

gen.s.or pl.

ordinii

singular
(past tense
n. or f.)

f.nom.s.
1

3

jedna

cardinal
f.

Instructor:

trzecia

jabika

ordinal

f
gen.

Ibylo zepsute
(jabiek)1Lbyli zepsuta

t
t
S. (gen.
pl.) s.n.or
f.form

f.

Suggested words:

Ile jablek bylo
zepsutych?

1/4

1

1

1

59 61 79

Students:

Jedna czwarta
jablek bylo ze.
psute (byla zepsuta)
1

1

89

79 1759

1

c/
Fraction

Noun

2, 3t 4 or 22, 23, 24, etc.
Ordinal f. nom. pl.

gen. S.
or pl.
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Verb
singular
(past tense
neuter form)

e.g.:

2 = dwie trzecie
3

23 = - dwadzieLcia trzy trzydzieste centymetra.
3v

Instructor:

Ile centymetrow ma
ten pocisk?

Students:

Suggested words;

Ten pocisk ma
dwadzieicia
dwie trzydzieste centymetra.

22

33

53

64

73

0.83, 0.92

d/
Fraction

Noun

5- up, except 22,23,24 etc.
ordinal f. gen. p1.

gen.s.
or pl.

Verb
singular
(past tense
neuter form)

.g.:

5

= - pige siodmich

g= dwadzieicia pigs czterdziestych trzecich centymetra,

t

Instructor:
Ile centymetrour
ma Lredniba
(diameter) tej
lufy?

Suggested words:

Students:

6

rednica tej

7

lufy ma szeA4
siodmych centymetra.

15
13
14
12
zit IT, EU, Z'S,
1.

20 21

25

56

37, 37, Mc mr,
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e/
Summary
1

nom. s.

Numerator
. Cardinal, f.
Ordinal, f.
Denominator

2, 3, 4, 22, 23, 24 etc. + gen. s.
or pl.
nom. pl.

5 up (except above)
zsa 211'4

Require students to read aloud the following fractions:
1

1

2, 39
5

5

IZ,

1

1

1
1
72 3.9 -69

5

6

48, TU,

1

1

1

T, T, 4, 4

9

12

21, 17,

3

3

19

62

49,

TZ,

9

3

3

3

39 79 TU9 37,

4

4

a5", 7,

4

4

47

TU9

/it/ 4,1 71,302k,
11 12 13 14 21
2
3
4
9
5
6
7
8
M, 3C5, MI TO, TG, 15, TC5, 35, 5, 75, 7C, 2C5, 315,

22

377,

25

0.10, 0.05, 0.15, 0.25

f/
Both numerator and denominator are declined
Instructor:

Suggested words:

jak4 czc66 zarobkow
wydaje pan na miesz.
kanie?

1

7

Jakq czc66 zarobkow
pan wydaje na jedzenie?
jak4 cz06 zarobkow pan
wydaje na ubranie?
Jak4 cz0o zarobkow pan
wydaje na lekarstwa?
jak4 czcg6 zarobkow pan
wydaje na gaz?
jak4,czga6 zarobkow pan
wydaje na gazety i ksi4tki?
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Wydajg

Students:
zarobku
poiawg
na mieszkanie.

Jak4 czciO zarobkow pan
wydaje na piwo i wodkg?
Jak4 czcg zarobLow pan
wydaje na podrote?
Jak4 czgge zarobkow pan
wydaje na samochod?
Jak4 czci6 zarobkow pan
wydaje na kino?
Use fractions from Part I, e/
Part II
Compounds:

cardinal numeral+adjective

.g.:

Karabin dwudziestomilimetrowy.
1
2
3
4

jedno.
dwutrzy.
cztero- and up -o-

Instructor:

Twenty millimeter rifle.

jednomilimetrowy
dwumilimetrowy
trzymilimetrowy
czteromilimetrowy
pigccEpilimetrawy
Suggested words:

Jaki to jest samochod?

1 osoba

Jaki to jest silnik?
Jakie to jest dzialo?
Jaki to jest samochod?
Jaki to jest karabin?
Jakie to jest mieszkanie?
Jaki to jest dom?
Jaka to jest maszyna?
(engine)

1
1
1
1
1

(-a,
(-ad
(-a,
(-a,
(-a,

-e)
-e)
-e)
-e)
-e)
Students:

To jest jednoosobowy samochod

cylinder
cal (inch)
silnik
milimetr
pokoj

1 pictro (story)
1 konny (HP)

Jakiego samochodv pan
jeszcze nie widzial?
Jakiego
jeszcze
Jakiego
jeszcze
Jakiego
jeszcze
Jakiego
jeszcze

-

Nie widziatem
jeszcze samochodu jednoosobowego.

silnika pan
nie widzial?
dziala pan
nie widzial?
samolotu pan
nie widzial?
karabinu pan
nie widzial?
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Jakiego mieszkania pan
jeszcze nie widzial?
Jakiego domu pan jeszcze
nie widzial?
Jakiej maszyny pan
jeszcze nie widziai?
Ogl4dalem samochod jednoosobowy.

Jaki samochod pan ogl4dal?

Jaki silnik pan oglqdal?
Jakie dzialo pan ogl4da1?
Jaki samolot pan oglqdaI?
Jaki karabin pan oglqdal?
Jakie mieszkanie pan ogl4dal?
Jaki dom pan ogl4dal?
Jakq maszyng pan ogl4dal?
Jakie: samochodem pan sig
interesowal?
0 jakim samochodzie pan
mowil?
Use pattern as above.

Part III

Expression:
10 kilometrow na godzing (acc.) . 10 kilometers an hour.
Instructor:

Suggested words:

Jak prgdko jedzie
teraz ten samochod?

5

Students:

On jedzie pig
kilometrow na
godzing.

Jak
ten
Jak
ten

prgdko leci teraz
samolot?
prgdko jedzie teraz
poci4g?

Ile razy na dziefi (tydzien, miesi4c, rok)
pan bierze to lekarstwo?

6 - 100

!,

i
A

V*

4-
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LESSON 73

Dialog (Checking car in the
repair shop)
A.: Andrzej Kawecki, lekarz
M.: Mazurek, wiaficiciel warsztatu samochodowe go
A.: Cog sig stab

z moim wozem, panie Mazurek.

M.: Zaraz zobaczymy. (Po chwili)
torze, sprzggio spalone.

Nic dziwnegotpanie dok-

A.: Niemolliwel

Pewnie trzymal pan nogg na peM.: Tak jest, prosze
dale sprzggia, alba jechai pan diugo na dwojce.
A.: Teraz rozumiem. Moja znajoma uczyia sig jeldzi6 na tym
samochodzie i ona widocznie spalila sprzgglo*

M.: Oprocz sprzggla trzeba bgdzie wymieni6 take chiodnicg.
A.: Ma pan racjg.

Zauwatyiem pare razy, te woda wyciekala.

M.: 0j, to nie dobrze. Mogi pan zniszczy6 silnik. A jak hamulce, czy trzymaja dobrze?
A.: Tak, hamulce sa w porz4dku. Zdaje mi sig tylko, le bgdg
musial kupi6 nowe opony. Dgtki pgkaja jedna po drugiej.
M*: Ja panu cog powiem, panie doktorze. Nic pan nie straci,
jak pan sprzeda ten samochOd.
A..: Myglaiem juz o tym.
szawg".

Chcg kupi6 szegciocylindrowa "War- .

Me: To dobry woz. Ma przeszio sto koni, pali tylko dwanaficie litrow benzyny i jedna trzecia litra oliwy na sto
kilometrow,

411
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LESSON 73
Grammar Analysis
1. Fractions

A fraction consists of a numerator and a denominator,
.g.:

3 numerator
4 denomina or

In Polish, as well as in English, a cardinal numeral is
used in the numerator, and an ordinal numeral is used in the
denominator of a fraction. In Polish both numerals take feminine forms because they qualify tne word cz9g6 - part, which
is of feminine gender,
.g.:

2 numerator
3 denominator
two-thirds

-

cardinal feminine gender
ordinal feminine gender

- dwie

- trzecie

If the numerator is 2, 3, 4 or the last digit is 2, 3,
4 (except 127117177 the ordinal numeral in the denominator
takes the nominative plural form:
e.g.:

trzy czwarte - 3

trzydziegci dwie czterdzieste pierwsze

-

32

If the numerator is 5 or up (except 202, 23, 24, 32, 33,
34 etc.) the~ aialarnumeral in the denominator takes the
genitive plural form,
.g.:

pi& osmych

5

E

dwanagcie dwudziestich trzecich

12

3

Fractions are always followed in Polish by a noun in
the genitive singular or plural,
.

12C

.g.:

at ft

Dwie trzecie kilometra.

-

Two-thirds of a kilometers

Dwie i p61 godzin.y.

-

Two and a half hours.

Trzy czwarte domow spalilo

-

Three-fourths of the houses
burned down.

sig.

The verb (predicate) which follows the fraction with the
noun (in the genitive) must be in the singular (past tense,
the neuter form),

g.:
- Two-thirds of the platoon
were at the movies.

Dwie trzecie plutonu by10
w kinie.
Dwie trzecie plutonu jest
w kinie.
Dwie trzecie plutonu 'vdzie
w kinie.
Dwie trzecie zolnierzy tego
plutonu bylo w kinie.
Dwie trzecie budynku bylo
zniszczone.
Pigs 6smTeh budynku bylo
zniszczone.

:f the numerator is 1 the ordinal numeral in the denominator takes the nominative singular; form,

.g:
1
5

jedna piqta

There is a formula which summarizes the problem of
fractions in Polish:
1

nom. S.

Numerator - cardinal,f.
Denominator-ordina , f .

+ noun gen.+verb s.(past
tensevf.or n. form)

2,3,4,22,23,24 + noun gen.+verb s.
nom. p1.
(past n. form)
5.2...1P(e2,....Flaal

gen. p

.

noun gen:+verb
s.(past n. form)

Both the numerator and the denominator are declined,
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.g:
Dwie trzecie studentOw jest
w klasie.
Nie ma dwu trzecich studen.
tow w

- Two-thirds of the students

are in class.
Two-thirds of the students
are not in class.

Some frequently used fractions have their special forms:
p61, polowa
cwierc

aso.sts.

- half
- quarter

patora (referring to
m.

- one and a half

n. nouns)

patorej (referring to
f. nouns)

261 and p6/tora are not declinable. Polowa and owiere

are dTinable like nouns,
p61 godziny
owiere kilograma
p6/tora kilometra
patorej/pOltory godziny

- half an hour
- a quarter of a kilogram

- one and a half kilometers
- one and a half hour

The noun to which 2Ai - half refers is always in the
genitive singular disregardini'lMether p61 stands alone or
follows another numeral,

Trzy i po1 godziny.
2.

.

Three and one half hours.

Combined numerals and adjectives

In Polish, numerals may form compounds with adjectives.
Only the second part consisting of an adjective is declined.
The numeral 'ecl
and numerals from four up must always end
in -o (excepT-HEadreds),

.g.:
jednoosobowy samolot.

- One person plane.

jednoosobowy, jednoosobowa, jednoosobowe
dwuosobowy, dwuosabwa, dwuosobowe
trfyosobowy, trzyosobowa, trzyosobowe
cz eroosobowy, czteroosobowa, czteroosobowe
p4cioosobowy,
etc,

stuosobowy, stuosobowa, stuosobowe
dwustuosobowy, dwustuotobowa, dwustuosobowe
eTC.

tysi4cosobowy, tysiqcosobowa, tysi4cosobowe
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I

e.g.:

czterdziestokonny silnik
oLmiocylindrowy silnik
szeLciosilnikowy samolot
pigedziesicciomilimetrowe
dzialko
3.

- 40 HP engine
- 8 cylinder engine
- six engine plane
- 50 millimeter gun

Expressions

5 kilometers an hour and alike are rendered in Polish
by the cardinal numeral with the measure of length followed
by the preposition na plus accusative,
e.g.:

5 kilometrow na godzinc.

- 5 kilometers an hour.

LESSON 73
Structural Drill
Part I
Instructor:

Suggested words:

Students:

Ile tu jest cukru?

3/4 kilogram (or
pound)

Tu jest trzy
czwarte kilograma cukru.

Ile tu jest mqki?
Ile kilo micsa pan
kupii?
Ile funtow kawy pan
kupil?
Ile kilogramem herbaty tu jest?

1/2, 1/3, 1/8, 1/10,
2/3, 2/5 , 2/8 , 2/15 ,
3/7, 3/4, 4/5 , 3/25 ,
4/7, 4/6, 5/6, 3/13,
5/11, 5/15, 5/17, 5/19,
8/11, 9/13, 9/15, 4/23,
10/12, 10/15 , 10/13, 11/13,
15/21, 16/23, 17/19, 18/19,
22/23, 23/25 , 24/27, 25/27,
25/27, 29/31, 33/35
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Ilu student& zachorowalo?

Dwie trzecie student& zachorowalo.

2/3

Ilu iolnierzy zginglo?
Ilu oficerOw jest na
odprawie?
Ilu iolnierzy pOjdzie
do king?
3/4, 5/6, ?/12,
1/2, 1/3, 6 14,
4/7, 5/9, 8/9

Part II
Suggested words:

Instructor:

Mam dwuosobowy samo-

2 osoby

Jaki pan ma
samochod?

Students:
chod.

Jaki jest ten autobus?
Jakiego autobusu pan
szuka?
Jakim autobusem pan
jechal?
0 jakim autobusie
pan mewl?
10 - 50 ()sob

Jaki to jest silnik?

2 cylindry

Jakiego silnika
szuka?
Jaki silnik pan
Jakim silnikiem
interesuje?
0 jakim silniku
mend?

pan

4 cylindry

kupi?
on sig

6 cylindrOw

To jest silnik dwucylindrowy.

8 cylindrOw

pan

Jakie jest to
dzialo?
Z jakiego dziala pan
strzelal?
0 jakim aziale pan
mOwi?

12 cylindr&

30mm

40
75
102
120

W ktorym kierunku pan
jedzie?

mm,
mm,
mm,
mm,

To jest dzialo trzydziestomilimetrowe.

55 mm,
85 mm,
105 mm,
150 mm

pOlnoc

wschod

zachod
poinoc
wschod
poludnie
zachOd
poludnie
124

Jade w kierunku p61nocno-wschodnim.

Jaka to jest flaga?

bialy, czerwony

To jest flaga
bialo-czerwona.

taty, bialy
zielony, niebieski
niebieski, czerwony
czerwony, zielony

Jakie to jest towarzystwo?

poiski, angielski

To jest towarzystwo poisko- angielskie.

rosyjski, poiski
angielski, rosyjski

Ile tygodni ma to
dziecko?

1 1/2

Ile mies4cy ma to

z

To dziecko ma
dwa miesi4ce.
To jest dwumie-,
sicczne dziecko.

2

To dziecko ma dwa

dziecko?

Ile lat ma to dziecko?

lata.

3Ile lat ma to drzewo?

To dziecko ma
poltora tygodnia.

To jest dwuletnie
dziecko.
10

20

To drzewo ma dwadzieLcia lat.
To jest dwudziestoletnie drzewo.

30, 40, 50, 60,
70, 80, 90, 100

Part III
Instructor:

Suggested words:

Jak szybko pan jeidzi
rowerem (samochodem,
traktorem)?

Students:

Je2d2c rowerem 15
mil na godzinc.
jetdig rowerem 15
kilometr6w na godzinc.
4 mile/godze- 60 miljgodz.
4 km/godz. - 60 km/godz.
15
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LESSON 73

Translation
English - Polish

Mr. & Mrs. Kawecki had a farm, which was located about
50 kilometers from Warsaw.

They had two sons, who worked

with Mr. Kawecki on the farm.
work in the country.

There was always a lot of

One had to feed horses, cows, pigs,

and many other domestic animals.
work in the fields.

Besides that, one had to

One day, Mr. Kawecki decided to show

Warsaw to his sons, and at the same time, he wanted to do
some shopping.

On May 15, 1952, Mr. Kawecki went by train

with his sons to Warsaw.
a.m.

They arrived in the city at 9:15

First, they went to a restaurant for breakfast.

ate ham and eggs, bread, and drank coffee with milk.
breakfast all three went to a large store.

bought two shirts for each of his sons.
three pairs of stockings for his wife.

After

Mr. Kawecki

He also bought

At home, Mrs. Kawec-

ki prepared dinner for her husband and sons.
home from Warsaw at 6 p.m.

They

They returned

They ate dinner at 7:30 p.m.,

and after dinner, they listened to the radio.

At 10 p.m.

the Kawecki family went to bed.

Translation
Polish - English
Jan Majewski nie jest starym tolnierzem.

Wstqpii on do

wojska sze66 tygodni temu i czcsto mygli o domu, bo w wojsku
nie czuje sig dobrze.

Jan Majewski nie ma tam starych kole-

g6W, z ktorymi byl w szkole.
si od nie go.

Nowi koledzy w wojsku sq star-

On ma tylko osiemnaicie lat, a trzy czwarte
126

kompanii Majewskiego to s4 mctczyini, ktorzy skoficzyli jut

dwadzie6cia jeden lat.
Zajc6 w wojsku jest duto.
jest o godzinie szostej.

Pobudka w pulku Majewskiego

2olnierze majg mniej nit patorej

godziny na mycie sic i jedzenie.

0 godzinie siodmej trzy-

dzieici przychodzi dow6dca kompanii.

Potem cala kompania

idzie na 6wiczenia polowe, kb:5re trwaj4 trzy godziny to zna-

czy do godziny dwunastej.
do drugiej.

Przerwa obiadowa jest sod dwunastej

Po poludniu sq 6wiczenia w koszarach aibo wykla-

dy.

IMajewskiemu w wojsku przybylo na wadze 4 kilo i wygl4da

on teraz lepiej nit przed wstoieniem do wojska.

Rodzice Ja-

na odwiedzaj4 go od czasu do czasu w koszarach, poniewat Jan
nie mote dosta6 przepustki przed przysi0g4.
Questions
1. Kiedy wst4pi1 do wojska Jan Majewski?

2. 0 czym myili czcsto Jan Majewski?
3. Gdzie Jan Majewski nie czuje sic dobrze?

4. Gdzie nie ma Jan Majewski starych kolegow?
5. Jacy s4..noWi koledzy Majewskiego?

6. Ile lat ma Jan Majewski?
7. Ile lat ma j4 jego koledzy?

8. 0 ktorej godzinie jest pobudka w pulku?
9. Ile czasu maj4 zolnierze na mycie sic i jedzenie?.

10. 0 ktorej godzinie przychodzi dow6dca kompanii?
11. Kiedy idzie cala kompania na 6wiczenia polowe?
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12. Jak dlugo trwaj4 awiczenia polowe?

13. Od ktOrej do ktOrej jest przerwa obiadowa?
14. Gdzie s4 owiczenia po poludniu?
15. Ile kilogramOw przybylo na wadze Majewskiemu?
16. Czy Majewski wygladal lepiej przed wstapieniem do wojska,
czy w wojsku?

17. Jak czgsto rodzice odwiedzaj4 Jana Majewskiego?
18, Dlaczego Jan nie jeidzi do rodzicOw?

LESSON 73
Reading Text

Pan Karski wyjechal samochodem z Warszawy do Krakowa,
teby odwiedzie elor4 matkg.
waznie chora na serce.
szawy

Po wyjeidzie pana Karskiego z War-

samochOd zepsul sig na szosie.

lo naprawiO.

dowego.

Matka pana Karskiego byla po-

SamochOd trzeba by-

Pan Karski zatelefonowal do warsztatu samocho-

W1a6ciciel warsztatu samochodowegolpan Z4bek, przy-

jechal cig2arOwka i zabral samochOd do warsztatu.

Pan Karski

nie wiedziallco sig stalo, ze samochOd nie chcial ruszye.
Pan Z4bek przyni6s1 narzgdzia, sprawdzil samochOd i powie-

dzial, ze jest spalone sprzgglo
/o zreperowae takZe chlodnicg.
startowae.
stanie.

OprOcz sprzggla trzeba bySilnik rOwniet nie chcial za.

Hamulce i opony na kolach byly jeszcze w dobrym

Pan Zabek powiedzial, Le naprawa samochodu bgdzie

kositowala dwie6cie pigedziesi4t zlotych.
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Pan Z4bek naprawi

samochod za trzy dni.

Wobec tego, pan KarsLi musial poje.
Stacja kolejowa byla blisko

chao do Krakowa pociAgiem.
warsztatu samochodowego,

Pan Karski poszedl pieszo na stac.
W poci4gu spotkal on znajome.

jg i kupil bilet do Krakowa,

go, ktoremu powiedzial, te musial oddae samochod do naprawy.

Znajomy pana Karskiego radzil, teby pan Karski kupil nowy samochod.

Samochad pana Karskiego byl stary, a stare samocho.

dy latwo sib psuja,

nie nowego samochodu.

]an Karski powiedzial, te myLli o kup.
Chce on kupie czterocylindrowy samo-

chodnStarn,poniewat taki samochod pali tylko dziesic6 litrow
benzyny na sto kilometrow. "Star" jest czterodrzwiow4 limuzy.
n4.

Samochod pana Karskiego jest szeAciocylindrowy i pali on

20 litrow benzyny i 1 1/2 litra oliwy na sto kilometrow przy
MI

Po przyjeidzie do Krakowa, pan

szybkoAci 40 km na godzing.
41.

Karski wzi4l taksowkg i pojechal do domu matki.

Lekarz, kto-

ry leczyl matkg pana Karskiego powiedzial, te ona czuje sig
lepiej i za kilka dni bgdzie mogla wsta6 z lotka.

Questions

1. Skid wyjechal pan Karski?

2. Dok4d wyjechal pan Karski?
3. Kogo on chciai odwiedzi6?

4. Kto byl powatnie chory na serce?
5. Co sig stab() z samochodem p. Karskiego?

6. Gdzie zepsul sig samochod?
7. Co trzeba bybo zrobi6 z samochodem?
8. Dok4d zatelefonowal p. Karski?
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9. C'ym przyjechat wlaiciciel warsztatu samochodowego?
10. Dokad zabral zepsuty samochod p. Zabek?
11. Czy p. Karski wiedzialldlaczego samochod nie chcia±
ruszy6?

12. Co przyniost p. Z4bek?
13. Co on sprawdzil?

14. Co bylo spalone w samochodzie?
15. Co trzeba bylo zreperowa6?
16. Co nie chcialo zastartowa6?

17. W jakim stanie byly hawulce?
18. Ile bgdzie kosztowala naprawa samochodu?
19. Kiedy naprawi p. Z4bek samochod?

20. Czym pan Karski musial pojecha6 do Krakowa?
21. Blisko czego byla stacja-kolejowa?
22. Dokad poszedl pieszo p. Karski?
23. Co on kupil?

24. Kogo p. Karski spotkaiwpociAgu?
25. Komu on powiedzial, ze oddal samochod do naprawy?
26. Jaki samochod radzil kupi6 znajomy panu Karskiemu?

27. Kto mial stary samochod?
28. Co latwo psuje sig?
29. 0 czym myfilal p. Karski?

30. Jakiej marki samochod chce on kupi6?
31. Ile cylindrow ma samochod "Star"?
32. Ile litrow benzyny pali "Star" na sto kilometrow?
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33. Ile cylindrow ma saalochod p. Karskiego?

34. Ile litr6w benzyny pall samochod pana Karskiego?
350 Ile on pali oliwy na sto kilometrow?

36. Co wzifa p. Karski po przyjeidzie do Krakowa?
37. Dokad on pojechal?

38. Jak czula sic jego matka?
39. Kto powiedzial, to pani Karska czuje sic lepiej?
40. Kiedy pani Karska bcdzie mogia wsta6 z i6 ±ka?
~iv

LESSON 73
Oral - Aural Drill
Part I - Dialog

1. Komu zepsul sic samochod?

2. Do kogo powiedzia/ pan Kawecki, ±e ma sic stab) cos
z wozem?

3. Kim byl pan Kawecki?

4, Co spali/o sic w samochodzie?
5. Na czym m6g1 trzyma6 nogg p. Kawecki?
6. Kto myAlal, to pan Kawecki trzymai nogg na pedale
sprzcg/a?

7. Jak m6g1 jechae p. Kawedki?
8. Kto uczyl sic jetdzi6?

ORO

9. Co zrobila znajoma Kaweckiego?
ql

a

10. Co trzeba wymienie w samochodzie?

11, Co jeszcze trzeba bylo wymienie w samochodzie?
12. Z czego wyciekala woda?
13. Co mogl zniszczyo pan Kawecki?
14. W jakim stanie byly hamulce?
15. Co bgdzie musial kupie p. Kawecki?
16. Co czgsto pgkalo?

a

17. Kto radzil panu Kaweckiemu sprzedao ten samochod?
18. 0 czym myilal p. Kawecki?

19, Jaki on chce kupie samochod?
20, Jakiej marki samochod chce kupie p. Kawecki?
21. Jakim wozem jest "Warszawa"?
2a. Ile koni ma ten samochod?

23. Ile benzyny pali "Warszawa" na sto kilometre:4?
24. Ile oliwy pall ten samochod na sto kilometrow?

Part II - General Questions
1. Jak nazywa sig glemna czgA6 w samochodzie?
2. Co jest w chlolnicy samochodu?

(engine)

(water)

3. Kiedy samochod jedzie diugo na dwojce pod gorg, gdzie
mote gotowae sig woda?

(chiodnica)

4. Jakie jeszcze CZOCi samochodu pan zna?
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(clutch,
brakes)

5. Jaka jest najwigksza szybkoge dobrego samochodu?
(180 km per hour)
6. Przy pomocy czego

zatrzymuje pan samochod? (hamulce)

91.

7. W jakim stanie musza bye zawsze hamulce? (dobry stan)
8. Przy pomocy czego moina zmienie szybkoge samochodu?
(sprzgglo)

9. Ile benzyny pali zwykle samochod szegciocylindrowy na
100' kna (about 12 liters)

10. Z jakq szybkogcia jeidzi sig samochodem w miegcie? (about
30 km)
11. Jakiej marki samochod ludzie kupu.i4 w wielu krajach?
(Ford)

12. Po ktorej stronie szosy zwykle jeidzi sig samochodem?
(prawa)
13. Po ktorej stronie szosy jeidzi sig w kilku krajach?
(lewa)
14. Co trzeba miee, ieby mbc prowadzie samochod?
(driver's licence)
15. Ile cylindrow ma pana samochod?

(8, 6)

16. KtOry samochod amerykanski jest najmniejszy,

a ktory

najwigkszy?

17. Jakiego koloru jest pana samochod?
18,-11e kosztuje litr oliwy w Monterey? (about 40 cents)
19. Ile kosztuje litr benzyny w Monterey? (about 10 cents)
20. Dlaczego domy sa zwykle ubezpieczone od'ognia?

21. Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu rocznie? (about
80 dollars)
Part III - Topic of conversation

1. Jaki samochod pan ma?
2. Jak trzeba obchodzie sig z samochodem, aby jak najdftlej
by/ w dobrym stanie?
133

LESSON 73
Homework
Part I

Translate into Polish:
1. Today three-fourths of the students came to school late.

2. One and a half kilograms of sugar costs five zlotys.
3. A quarter of a kilogram of meat cost two and a half zlotys a month ago, but now it costs three zlotys.

4. I read through one book and a half of another today.

5. The company commander ordered twenty soldiers to march
for an hour.

6. I go to school by streetcar #25.
7. We went to the movies in a twosome.

8. Uphill you should drive in second or first (gear).
Part II

This part is to be written if tape recorders are not available
to students. It is to be recorded on tape if tape recorders
are available to students.
Rewrite the following sentences replacing English words in
parentheses by correct Polish forms:
1, Ja je2dic do szkoly (streetcar #2).

2. To jest (six persons) samoch6d.
3. W tym pulku jest wiele dzial (105 mm artillery pieces).
4. (Three children) czeka w pokoju.
5. To jest towarzystwo (Polish-English).
6. Ten samochod jest (red- yellow).

7. Matka data obiad (two children).
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8. Poszliimy do miasta (in a threesome).

LESSON 73

Vocabulary
inch

cal, mo
cala, gen. s.

-

chlodnica, fo

- radiator

cylinder, m.
cylindra, gen. s.

- cylinder, top hat

cylindrowy, cylindrowa,
cylindrowe

- cylinder (as adj.)

czgiO, f.

-

dgtka, f.

- tube

hamulec, mo
hamulca, gen, so

- brake

kolo, n.

-

limuzyna, fo

- sedan

niemozliwy, niemozliwa,
niemoiliwe

-

impossible

-

impossibly, awfully

oliwa, fo

-

oil (except crude oil)

opona, fo

-

tire

pedal, mo
pedalu, gen, so

- pedal

pgkao, i. (pgkn46, po
pgkam
pgkng
pgka
pgknie)

- to blow, to burst, to

pigtro, no

-

przeszlo
przeszly, przeszla, przeszle

- over, more than
- past

niemoiliwie

part, share

wheel, circle

split, to crack
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story, level, floor

spalony, spalona, spalone

-

burnt

sprzgglo, n.

-

clutch

stracio, p. (tracio, i.
stracg
tracg
straci
traci)

-

to lose (forever), to
waste, to squander

szybkoge, f.

- speed

grednica, f.

-

diameter

trzymao, i. (potrzymaa, p.
trzymam
potrzymam
trzyma
potrzyma)

.

to keep, to hold

warsztat, m.
warsztatu, gen. s.

-

repair shop, workshop,
workbench

,

wyciekae, i. (wyciekn4e/wyciec 2

P

IBM

wycieka

to leak, to run out, to
flow out

wycieknie)

to exchange

wymienie, p. (wymieniao, i.
wymienig
wymieniam
wymienia)
wymieni

.

zastartowao, p. (startowa6, i.
startujg
zastartujg
startuje)
zastartuje

a to start the engine

to break, to (get)
broken, to spoil, to
(get) spoiled

zepsuO (sig), p. (psuo /sigh
psujg /sic/
zepsujg (sig)
psuje /sie)
zepsuje (sig)
zniszczye, p. (niszczyo, i.
niszczg
zniszczy
niszczy)
zniszczy

136

-

to ruin, to destroy,
to annihilate

LESSON 74

Grammar Perception Drill
CONDITIONAL MOOD
condition
wish
possibility
request

Conditional mood expresses

Formation of conditional form
M.

N.

Fe

MOM

Past tense
3rd pers. s.

-bym
-byg
by

HEES....ESEE-

pila byg
pila by
All other

pili bygcie
pili by

pily bygcie
pily by

pit byg
pil by

Past tense
-bygmy
3rd pers. pl.+ -bygcie
-by

pilot by

Use of conditional form
I would drink beer, if I had money.

main
clause

subordinate
clause
(if clause)

pilbym piwo, gdybym mial pieni4dze
pilbyg piwo, gdyby mial pieni4dze
on pilby piwo, gdyby mial pieni4dze

pilibygmy piwo, gdybygmy mieli pieni4dze
pilibygcie piwo,gdybygcie mieli pieni4dze
piwo, gdyby mieli pieniqdze
oni piliby
if = gdyby, jegliby, jegli, jeteli
1.

Instructor:

Suggested words:

Students:

Co zrobilby pan,
gdyby pan dostal

kupie samochod

Gdybym dostal

duto pieniOzy,

duto pienidzy?

kupilbym samochOd.
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Gdybyg dostal duo

Co zrobilbym, gdybym
dostal duto pienigdzy?

pieniguzy kupi/byg
samochod.

Co zrobilby Jan, gdyby
dostal duo pienigdzy?
Co zrobilaby Zosia, gdyby
dostala duo pienigdzy?
Co zrobilibygmy, gdybygmy
dostali duo pienigdzy?
Co zrobilibygcie, gdybygcie
dostali duo pienigdzy?
Co oni zrobiliby, gdyby
dostali dui() pienigdzy?

Co one zrobilyby, gdyby
dostaly duto pienigdzy?
zaplacie wszystkie swoje rachunki
policzye je
zaprosie znajomych na obiad
ucieszyo sig bardzo
pomagae rodzinie
potyczye je kolegom
nie pracowao
odpoczywa6 nad morzem
odwiedzi6 znajomych w Polsce
spgdzat czas wesolo
przestae martwio sic
nie powiedzie6 nikomu
wzi46 urlop
urz4dzio zabawg
nie przyznao sig do tego
wyslaO matce
wpiaciO do banku
zapakowat rzeczy i wyjechaO za granicg
2.

Require students to apply conditional mood forms to the following
conditional sentences (use all the personal pronouns ja, ty,etc.)
Instructor:

Students:

Jegli bgdg mial czas,
to pojdg do kina.

Jeglibym mial
to poszedlbym
Jeglibyg mial
to poszedlbyg
kina.(etc.)

Jegli bgdg sig wigcej
uczyl to dostang lepsze
stopnie.
Bgdg sig opiekowal tym
dzieckiem, jeteli pan
za to zaplaci.
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czas,

do kina.
czas,

do

Przyjadg na wesele, jeAli
dostang urlop.
Bgdg na pana czekal, jeLli
pan sobie zyczy.
jegli pan chce, to mogg teraz zaplaci6 za towar.
Oddan mu pieniwize,
jeili sprzedam dom.
Jezeli pan ile sig czuje,
pojdg po lekarza.
3.

Conditional sentences elf clause sentences)

English:

If I have time, I will go to the movies.
4

Present
Polish:

4
Future

jeili bgdg mial czas, pojdg do kina.
Future

Future

Require students to change the f011owing sentences according
to the pattern below:
Instructor:

Students:

Kupilbriften samochhd,
gdybym mial pieni4dze.

Kupig ten samochod,
jegli bodg mial pieni4dze.
Kupisz ten samochod,
jeAli bgdziesz mial
pieni4dze.(etc.)

Przewiemlbym rzeczy na
stacjg, gdybym mial
samochod.
Wybiegibym na ulicg,
gdyby drzwi byly otwarte.
Uciekibym z wigzienia,
gdybym mial okazjg.
Powiesilabym bielizng,
gdyby byla pogoda.
Wyznaczylbym go na swojego
zastgpcg, gdyby on nie by/
chory.

Ubezpieczylbym samochod,
gdybym mial czas.
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a a,

a
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LESSON 74

Dialog (A date in the park)
Z.: Zosia Nowicka
A.: Andrzej Kawecki

Z.: Andrzej, czy chcialbyg pojechao teraz do parku na spacer?
A.: Dobrze, chodimy na przystanek.
Z.: Spieszmy sig, bo nam tramwaj ucieknie.
A.: Zosiu, uwataj!
zmieni4.

Poczekaj na chodnikulat gwiatta sig

Z.: Ja nigdy nie patrzg na gwiatta, kiedy widzg, ze nie ma
ruchu na jezdni.
A.: B4di ostrozna, bo motesz zaplacie za to karg, albo nawet
stracie zycie.
(W parku)
Z.: Chodimy t4 gcietk4 w prawo.
pomnikiem Sobieskiego.

Si4dziemy na tamtej Lawce za

A.: Zosiu, gdzie wolatabyg mieszkao w przysztogcina wsi
czy w miegcie?
Z.: A dlaczego o to pytasz?
A.: Wiesz, ze gdybym sig postaral, to moglbym dostae posadg
w malej miejscowogci w Wielkopolsce.
Z.: Czy masz ochotg tam jechae?
ott

A.: Chgtnie pojechalbym tam, gdyby to nie bylo tak daleko od
Warszawy.
Z.: Nie wiedzialam, ze tak bardzo kochasz Warszawg,

A.: Lisle mowi4c, to nie chodzi o Warszawg.
Z.: Jezeli nie o Warszawg, to o co?

A.: Nie o co, a o kogo.
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LESSON 74
Grammar Analysis

CONDITIONAL MOOD
The conditional mood of verbs is formed by adding the
following endings to the third person form of the past, tense
(of the imperfective or pareEtIVEEgpects).
1st
2nd
3rd
1st
2nd
3rd

pers.
pers.
pers.
pers.
pers.
pers.

s.
s.
s.
p1.
pl.
pl.

-

-

-

bym
byg
by
bygmy
bygcie
by

(See Grammar Analysis Lesson 58, Vol.VI)

The present conditional forms of the verb czytae - to
read, are as follows:
Singular

Masculine
3rd pers. s.
past tense

bym
byg
czytal+
f by

Conditional
mascu ine s.
1st pers.
2nd pers.
3rd pers.

czytalbym
czyta/byg
czytalby

I would read
you would read
he would read

feminine s.

Feminine

bym
czytala+ byg
{ by

1st pers.
2nd pers.
3rd pers.

czytalabym
czytalabyg
czytalaby

I would read
you would read
she would read

neuter s.
!Tauter

czytalo+

by

3rd pers.

czytaloby
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it would read

Plural
Male persons
3rd pers. pl.
past tense
czytali+

Conditional
ma e persons
plural

bygmy
bygcie
by

1st pers. czytalibygmy

2nd pers. czytalibygcie
3rd pers. czytaliby

All others
3rd pers. pl#
czytaly+

we would read
you would read
they would read

All others

Mar'

bygmy
bygcie
by

1st pers. czytalybygmy
2nd pers. czytalybygcie
3rd pers. czytalyby

we would read
you would read
they would read

The conditional form is used to express a condition,
a wish, a possibility or a polite request. The conditional
form when used to express a condition requires a subordinate
clause starting usually with it (iT clause).

Main clause

Subordinate clause

I would read books,
Czytalbym ksia2ki,

if I had time.
jeglibym mia/ czas.

if - gdyby, jegliby, jegli
if
if
if
if
if

I
you (inf.)
he
she
it

-

-

if you (formal)-

gdybym, jeglibym
gdybyg, jeglibyg
gdyby (on), jegliby (on)

gdyby (ma), jegliby (ona)
gdyby (ono), jegliby (ono)
gdyby pan, jegliby pan
(gdyby pani,, jegliby pani

if we
if you (inf.)

gdybygmy, jeglibygmy
gdybygcie, jeglibygcie
(gdyby oni, jegliby oni
if they
gdyby one, jegliby one
igdyby panowie, jegliby panowie
if you (formal)- gdyby panie, jegliby panie
-

The verb in the subordinate clause,when preceded by the
above conjunctions must be in the past tense form (3rd person
singular or plural),
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e.g:
Gdybym mial pieniqdze,
kupilbyFrEiMochod.

-

Gdybygmy mieli pienigdze,
kupilibysmy samochOd.

- If we had money we would buy

If I had money, I would buy
a car.
a car.

A clear distinction must be made between sentences with
a conditional meaning (if clause) and the conditional mood
form.
In Polish as in English there are sentences with conditional meaning in which the conditional mood form is not
used. On the other hand in some sentences which do iaMre
a conditional meaning the conditional mood form is used,

.g:
Sentence which has a conditional meaning, but the conditional
mood form is not used:

Kupig ubranie, jegli bgdg
mial pieni4dze.

- I will buy a suit, if I have

money.

(Note that the English uses the present tense instead of the
Polish future tense in the if clause.)
Sentence which has no conditional meaning, but the conditional
mood form is used (see Grammar Analysis Lesson 58, Vol.VI).
Chcialbym kupie papierosy.

- I would like to buy cigarettes.

Both imperfective and perfective verbs may form the
conditional mood,

eg:
Czytalbym wigcej, gdybym

ENTEM.

Przeczytalbym tq ksi4Zkg,
gdybym mial czas.

- I would read more if I had

time.
- I would read this book, if

I had time.

144

LESSON 74
Structural Drill
Part I

Instructor:

Suggested words:

Students:

Co pan zrobilby
teraz, gdyby pan

bawie sig

Gdybym mial
teraz duto
pienigdzy
bawilbym sic.

mial dui() pienigdzy?

Co pani zrobilaby
teraz, gdyby pani
miala duto pienigdzy?
,

ed.

Co ja zrobilbym
teraz* gdybym mial

MP

duo pienigdzy?
Co on zrobilby teraz,
gdyby on mial dui() pienigdzy?

Co ona zrobilaby teraz,
gdyby miala duto pienigdzy?

0.

Co panowie (pafistwo)
zrobiliby teraz, gdyby panowie mieli dui()
pienigdzy?

.

Co panie zrobilyby
teraz, gdyby panie mialy dui() pienigdzy?

Co my zrobilibyLmy teraz, gdybygmy mieli duZo pienigdzy?
Co my zrobilybyLmy teraz,
gdybyLmy mialy dui() pienigdzy?
Co oni zrobiliby teraz,
gdyby mieli duo pienigdzy?
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Co one zrobilyby teraz,

gdyby one mialy duo
pienigdzy?

kupie nowy samochod
nie pracowae
pomagat rodzinie
kupie dui() rzeczy

zwiedziO rotne kraje
odpocz46 przez 1/2 roku
chodzi6 czgsto do restauracji
nauczye sig reitnych jgzykow
wyjechaO do Monterey
wst4pie na uniwersytet
zacz46 uczy6 sig nowego jgzyka
pozna6 rotne kraje
wyjLe z Wojskowej Szkoly jczykOw
zwolnie sig z wojska
urz4dzia sig dobrze
dao je (komuL)
potyczye je (komuL)
sprzedao stary samochod i kupie nowy
przestao pracowae
pojechao do wielu krajow
wplacio do banku
Part II
Instructor:
a/
Co pan bgdzie jutro
robil, jeAli pan bgdzie mial czas?

Suggested words:

Students:

czytae ksi4tkg

jeLli bgdg
mial jutro
czas, to bg.
dg czytal
ksi4tkg.

pisao listy
robio zakupy
sprz4tat mieszkanie
kosie trawg
pracowae w ogrodzie
Drill according to the pattern in Part I using personal
pronouns ja, ty, on etc.
Instructor:
b/

Suggested words:

Co pan zrobi jeili pan pojechaO do Warszawy
jutro straci pracg?
napisae list do brata
sprzedao samochOd
Drill according to the pattern above.
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Students:

jegli jutro
stracg pracg,
to pojadg do
Warszawy.

LESSON 74

Translation
English - Polish
Yesterday morning our company returned from maneuvers.
The maneuvers lasted several days.
during the day but also at night.
tiring than day drills.

We had drills not only
Night drills are more

During the last night's exercises

the squad, of which I am a squad leader, didn't sleep all
night.

The next day we all were very tired.

Each of us

hoped that we would be able to rest during the day.
nately our company got the order to march.

Unfortu-

Many soldiers re-

ported to the doctor, because they were sick.
soldiers marched by twos to the field hospital.

The sick
My brother,

who is a 1st Lt., was on divisional maneuvers near Warsaw.
All the units of the 28th Division, that is the infantry,

the artillery, the engineers and the armored forces, took
part in these maneuvers.

My brother is the leader of the

first platoon in the third heavy machine gun company.

After

maneuvers he will attend a course for company commanders.

After the course he will probably receive a promotion to
captain and will command a company.

During the course my

brother will also get acquainted with new equipment.

He is

very interested in the new atomic missiles, which he has
never seen (before).
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LESSON 74

Translation
Polish - English
Obok domu byl duty sad,

Varistwo Nowaccy mieli ladny dom.

w ktorym rosly ro2ne owocowe drzewa.

Przed domem bylo ouzo

pigknych kwiatow.

W niedzielg o godzinie czwartej po poludniu, przyjechali
gogcie samochodem do paristwa Nowackich.

chod przed domem i weszli na ganek.

Parlstwo Nowaccy powitali

Po chwili, wszyscy weszli do pokoju.

gogci na ganku.

stwo Nowaccy majq syna i corks.
osiem.

Zatrzymali oni samo-

Syn ma dziesice lat, a corka

Dzieci tei weszly do pokoju i witaly sic z gog6mi.

W tym pokoju stala jasna kanapa, a przed niq maly stol do kawy.

VI

Byly tam rownie2 wygodne fotele, kilka krzesel i ladny

okrqgly stol.

Gogcie usiedli w fotelach i na kanapie, a pa-

ni Nowacka przyniosla kawc i ciastka.
jedli ciastka.

Wszyscy pili kawg i

Poniewa2 w pokoju bylo zimno, pan Nowacki za-

palil ogieA w kominku.

Po ti ypiciu kawy, panstwo Nowaccy wysz-

li z gogemi na spacer.

Po arodze, pan Nowacki pokazal inn no-

wt' samochod, ktory kupil dwa dni terau.

Byl to amerykariski

sase er

mochod marki "Ford".

Samochod podobal sig gogciom.

Wieczo-

rem gogcie pojechali do domu.
'4. .4

Questions

1. Jaki dom mieli panstwo Nowaccy?

2. Co bylo obok domu?
3. Jaki byl sad?
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4. Jakie drzewa rosly w sadzie?

5. Gdzie rosly rane owocowe drzewa?
5. Czego bylo duo przed domem?
7. 0 ktorej godzinie przyjechali gogcie?

8. Czym przyjechali gogcie?
9. Do kogo przyjechali gogcie?
10. krzed czym zatrzymali oni samochod?
11. Dokad oni weszli?
12. Gdzie powitali gosci pafistwo Nowaccy?

13. Dokqd weszli wszyscy?

14. Ile lat ma syn panstwa Nowackich?
15. Ile lat ma ich corka?
16. Z kim witaly sig dzieci?
17. Jakie meble byly w pokoju?

18. Jakie byly fotele w tym pokoju?
19. W czym usiedli gogcie?

20. Na czym usiedli inni gogcie?
21. Kto przyni6s1 kawg i ciastka?
22. Co pili gogcie?
23. Co jedli gogcie?
24. Jak bylo w pokoju?
25. W czym zapalil ogiefi p. Nowacki?

26. Kiedy on wyszedi z gogemi na spacer?

27. Co pokazal p. Nowacki gogciom?
28. Kiedy on kupil ten samochod?
b

29. Jakiej marki byl ten samochod?
30. Komu poaobal sig samochod?

31. Dok4d wrocili goLcie wieczorem?

LESSON 74
Reading Text

Pan Kawecki spacerowat po parku Paderewskiego.

Park ten

znajduje sig na przedmieiciu Warszawy.

Chodzil on po 6cie2-

kach, ogl4dat kwiaty i pigkne pomniki.

Przed pomnikiem Mic-

kiewicza stala lawka.
czytaO gaze*4.

Po chwili przyszla znajoma pana Kaweckiego i

siadla obok niego.

Znajoma pana Kaweckiego nie jest zam2na

i nazywa sig Nowicka.
trawnik.
dek.

Pan Kawecki siadt na lawce i zacz4l

W parku byl duty staw, a kolo stawu byl

Rosla na nim ladna trawa.

Na stawie bylo du2o 16-

W jednej z nich siedzialo kilku chlopcow i wioslowalo.

Chcieli oni pop/v:146 16dk4 na drum strong stawu.

Na stawie

byly rownie2 kaczki i ggsi, ktore spokojnie plywaly, Dziea
byl ladny i sconce grzalo mocno.

Nad stawem rosly wysokie drze-

staw, .a na nim kaczki i ggsi.
wa,

Pan Kawecki ze znajom4 siedli pod drzewem na lawce i zjed-

li Lniadanie.
k4.

Panna Nowicka sfotografowala

Pili oni kawg i jedli chleb z maslem i szyn--

Po poludniu wyszli z parku i poszli na przystanek

tramwajowy.

Przystanck byl na drugiej stronie ulicyr Wszyscy

ludzie, ktorzy stali na chodniku, musieli czekat, aZ sig zmieni4 Lwiatla.

Kiedy 6wiatta zmienily sic z czerwonych.na zie-

lone, pan Kawecki, z panne, Nowick4 przeszli na drum strong ulicy.

Po chwili przyjechal tramwaj, ktorym pojechali oni do do-

mu rodzic6w,panny Nowickiej.

Tramwaj jechal wolno, poniewa2

ruch na jezdni byl bardzo duty.
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Kiedy oni przyjechali

do domu Nowickich bylo jut ciemno. W domu czekala na nich
pani Nowicka. Pani Nowicka ugotowala jut kolacjg i pc) chwili

Po obiedzie przeszli do drugie-

wszyscy siedli przy stole.
go pokoju.
dia.

Tam czytali oni rotne gazety, potem sluchali ra-

Dziefi ten spgdzili bardzo przyjemnie.

Questions
1. Kto spacerowal po parku?

2. Po czym spacerowal p. Kawecki?
3. Jak nazywa sig ten park?

4. Gdzie znajduje sig ten park?
5. Po czym chodzil p. Kawecki?
.

6. Co on °glacial?

7. Co jeszcze on °glacial?

8. Czyj pomnik byl w parku?

9. Co stalo przed pomnikiem Mickiewicza?
10. Na czym siadi p. Kawecki?
11. Co on zaczal czyta6?
12. Kto przyszedl po chwili?

13. Obok kogo siadla znajoma?
14. Kto nie ma mgta?
15. Jak ona nazywa sig?
16. Gdzie byl duty. stave?

17. Co bylo na stawie?
18. Kto siedzial w 16dce?
19. Co robili ci chlopcy?

20. Kto chcial poplyna6 na druga strong stawu?
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21. Gdzie byly kaczki i gcsi?
22. Co robily kaczki i gcsi?

23. Jak one plywaly?
24. Jaki byl dziefi?

25. Co grzalo mocno?
26. Co sfotografawala panna Nowicka?
27, Co panna Nowicka sfotografowala na stawle?
28. Nad czym rosiy wysokie drzewa?
29. Pod czym siedli Kawecki i Nowicka?
30. Co oni zjedli?
31. Co oni pili?
32. Z czym oni jedli chleb?
33. Kiedy Kawecki i Nowicka wyszli z parku?
34. Dokqd oni poszli?
35. Co bylo po drugiej stronie ulicy?
36. Gdzie stali ludzie?
37. Jak diugo czekali ludzie?
38. Jakie Lwiatla zmienily sic na zielone?
39. Na ktorq strong ulicy przeszli Kawecki i Nowicka?

40. Kiedy przyjechai tramwaj?
41. Jak jechal tramwaj?
42. Gdzie byl duty ruch?
43. Dokqd przyjechal Kawecki ze znajomq, kiedy jut bylo
ciemno?

44. Kto czekal na nich?
45.. Co przygotowala pani Nowicka?

46. Gdzie usiedli wszyscy?
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47. Dokqd przeszli wszyscy po kolacji?
48. Co oni czytali w drugim pokoju?
49. Czego sluchali?
50. Jak spgdzili oni ten dziefi?

LESSON 74

Oral - Aural Drill
Part I - Dialog

1. 0 co Zosia zapytala Andrzeja?

2. Dokqd chciala Zosia jecha6 z Andrzejem?
3. Co odpowiedzial Andrzej?
4. Co radzila Zosia?

5. Dlaczego Zosia radzila spieszy6 sig?
6. Jak Andrzej ostrzegal Zosig?

7. Gdzie Andrzej radzil Zosi poczeka6?
8. Jak dingo radzil jej poczekat?

9. Co jej radzil, teby robila at do zmiany Awiater?
10, Komu Andrzej radzil uwata6?

11. Czy Zosiauwata na Awiatla, kiedy nie ma ruchu
na ulicy?

12. Kiedy Zosia nie patrzy na 6wiatia?

13. Na co Zosia nie patrzy, kiedy widzi, te nie ma ruchu
na jezdni?

14. Jaka powinna by6 Zosia?
15. Dlaczego Zosia powinna byt ostrozna?
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16. Co Zosia mote zap/aci6 za to, ze nie patrzy na Awiatla?
17, Czym Zosia mote zap/aci6 za to, ze nie patrzy na Awiat.
la?

18. Co mote Zosia straci6, jeteli nie bgdzie ostrozna na
WV.

ulicy?
19. Jaka droga chciala 3.46 Zosia?

AS

20. Czym chciala iA6 Zosia?
21. Ktora Acietk4 chciala Zosia iA6?

NSA

et 0

22. Gdzie Zosia chciala usi466 z Andrzejem?
s-s

23. Na ktorej lawce chciala Zosia usiaA6 z Andrzejem?
24. Gdzie znajdowala sig to lawka?

25. Za jakim pomnikiem chciala ona usiaa?
26. 0 co Andrzej zapytal Zosig w parku?
27. Jak Zosia odpowiedziala?
28. 0 co m6g1 Andrzej postara6 sig?
29. Co moglby dostae Andrzej, gdyby sig staral?
30. Gdzie mogiby dosta6 posadg Andrzej?
31. Czy Andrzej moglby dosta6 posadg?
32. Dokad mial ochotg jechae Andrzej?
4 .S

33. Kiedy Andrzej pojechalby chgtnie do Wielkopolski?
34. Co zrobilby chgtnie Andrzej, gdyby Wielkopolska nie
byla tak daleko od Warszawy?
35. 0 czym nie wiedziala Zosia?

36. 0 co nie chodziLoAndrzejowi?
37. 0 co Andrzejowi chodzilo?
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38. 0 kogo chodzilo Andrzejowi?

Part II - General Questions
1. Na co trzeba czekat w mieLcie, ieby przejie przez ulicc?
(green light)
2. Czy wolno przejLO przez ulicg, kiedy jest czerwone Lwiatio?
(no)
3. Kogo pan zapyta o drogg w mie6cie? (milicjant)
4. Kto powinien znao dobrze miasto?
5. Po co ludzie chodz4 do parku?

(for walk)

6. Dok4d ludzie chodzq na spacer?
aA

(milicjant)

(park)

7. Z jak4 szybkaci4 wolno jest zwykle jeldziO w mie6cie?
(25 miles per hour)
8. Czym moina jeldziO w mie6cie?

(tramwaj)

9. Czym jeszcze moina jeidzie w mieicie?

(autobus, samochad)

10. Jaki jest ruch na ulicach duZego miasta?
11. Gdzie ludzie czekaj4 na tramwaj?
12. Gdzie ludzie czekaj4 na pocigg?

(big traffic)

(przystanek)

(stacja kolejowa)

13. Gdzie ludzie czekaj4 na samolot?

(lotnisko)

14. Czym moina jechae szybciej, samolotem czy poci4giem?
(samolot)
15. Sk4d odchodzi poci4g? (dworzec)
1

16. Czego jest duft w parku?
17. Sk4d odchodzi autobus?

(przystanek)

18. Po czym wolno chodzie w mieLcie?

(chodnik)

19. Po czym wolno chodzie na spacer w parku?
20. Na czym wolno

usi06 w

parku?

155
r.

(lawka)

(gcietki)

21. Czyje pomniki stojq zwykle w parku?
22. Czym moina jeidzie po stawie?
23. Co roLnie w parku?

(lodka)

(trees)

24. Co jeszcze ranie w parku?
25. Gdzie rosna, drzewa?

(wielcy ludzie)

(flowers)

(park)

26, Gdzie jeszcze rosnat drzewa?

(las)

Part III - Topic of conversation
1. Gdzie pan lubi chodzie na spacer?

2. Z kim pan lubi chodzio albo jeidzie na spacer?

LESSON 74
Homework
Part I

Translate into Polish:
1. If he agreed, we could go now.

2. How much would it cost now?
3. We would do it for you, but we have no time.
4. They would sleep, but they have no place.
5. I would go to the movies, but I have no money.
6. He would join the army, but he is too young.
7, Mr. & Mrs. Kowalski would have waited for Mx. Adamski
but they had to go home, because their child was sick.

8, She would go to the doctor, but she doesn't have a car.
Part II

This

rat is to be written if tape recorders are not available
to students. It is to be recorded on tape if tape recorders
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are available to students.

Rewrite the following sentences replacing English words in
parentheses by correct Polish forms:
1. (We would go) do kina,. ale nie mamy pienigdzy.

2. (I /m./ would shoot), ale ktoL wzia/ mi karabin.
3. (If) ona pracowala wigcej, to (she would have) wigcej
pienigdzy.

4. (They would repair) samochod, ale nie maj4 narzgdzi.

5, (I /f./ would lock) drzwi, ale nie mam klucza.
6. the would say) to, ale sig boi.

DruZynowy (would secure) druZyng, ale nie ma ludzio
fin

4 1111

LESSON 74

Vocabulary
chodnik, m.
chodnika, gen. s.

-

sidewalk, rug (runner)

chodzi o (+acc.)

-

it matters, it concerns,
it means

gdyby

- if

jezdnia, f.

-

roadway

lawka, f.

-

bench

miee ochotg

-

to feel like, to have a

desire,
- I would like

mam ochotg
ostrozny, ostrozna, ostroZne
ostrotnie

-

careful
carefully
Ignacy Paderewski, famous
Polish pianist and states-

Paderewski (Ignacy)

man
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pomnik, m.
pomnika, gen. s.

- monument, statue

posada, f.

-

przysz/ogo, f.

- future

job (white-collar), position,
employment

ruch, m.
ruchu, gen. s.

traffic, movement, motion

Sotieski Jan III

- John III (king of Poland)

walk, ride (for pleasure)

spacer, m.
spaceru, gen. s.

spacerowae, i. (pospacerowat,

. to take a walk

P.

spacerujg
spaceruje

pospacerujg
pospaceruje)

gcie±ka, f,

-

path

gcigle
gcisly, gcisla, gcisle

-

strictly, exactly
strict, exact

-

strictly speaking

icigle mowl4c
tak (bardzo)

- so (much)

trawa, f.

- grass

trawnik, m.
trawnika, gen. s

-

Wielkopolska (Province in
Western Poland)

Wielkopolska
2ycie, n.

lawn

-

18

life, (the) living

`4

LESSON 75
Grammar Perception Drill
CONDITIONAL MOOD
continued,
Past Conditional.
Conditional Mood

1.
Present (future)

Past

czytalbya
czyta/byi
czyta/by

by/byn
by/byi
by/by

czytalibyiny
czytalibyicie
czytaliby

bylibyiny

JF

czytat

bylibyicie} czytali
byliby

a/
Require students to change the following conditional
sentences from the present or future tense to the past tense.
Instructor:
jeilibyn teraz nisi/

Suggested words:
ja

Students:

Gdybya

czas odwirduMbym

wczora

nisi/ czas-bryibyn
odwiedzii atd

noj4 natkg.

atkg

Jeilibya utro mist
czas odwie
Yu

Gdybya wczoraj
:data czas, y/a.
bra odwiedzi a
no,j4 natke

nojsi natkg.

Jeilibyn teraz skaleczyl sig to poszedlbyn
do doktora,
jellibra by/ tiuntaczen
to przesluchalbra tych
jefic6w

ty (n, f.)
on, ona
ay (a., f.)

Wy

f.)

oni, one

b/
Require students to change the following conditional
sentences from the past tense to the present or future tense,
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Instructor:

Students:

Suggested words:

Bylbym wczoraj umocnil
e stanowiska gdybym
mial dosy6 ludzi.

ja

Umocnilbym jutro
to stanowiska je6libym mial dosye
ludzi.

BB

zwolnil go wczoraj

Zwolnilbym go teraz
z pracy, gdybym mial
kogoA innego.

z pracy7iNT6Tm mial ko.
go6 innego.

Gdybym w zeszlym roku
mieszkal w miegcie Woloy
mi sig powodzilo lepiej.

Gdybym teraz mieszkal

Wczoraj bylbym yomaszero.
wal dalej gdybym nie byl
zmgczony.

Pomaszerowalbym jutro
dalej, gdybym nie
byl zmgczony,

w mieAcie pomdzilola
mi sig lepiej.

ty, on
my, wy, oni

2.

Conditional sentences without the use of the conditional
mood form.
1

Jeili (kiedy) man czas, ucze sig jgzyka poiskiego.
present

present

If (when) I have time, I study, Polish,
present

present

b/
Jeili (kiedy) aisles czas, uczylem sig jgzyka poiskiego.
past

past

When (if) I had time, I studied Polish.
past

past

c/
Jeili 12icajLia2 czas, bisajlculit jgzyka polskiego.

future

future

If Ihave time, I will study Polish,
present

future
160

)

Require students to replace the conditional mood forms
by appropriate indicative mood forms in the following sentences.

Instructor:

Kupilbym jutro samoch6d, jeAlibym mial
pieni4dze.
t

Suggested words:
ja

Students:

Kupic jutro samoch6d, jeAli bcdc
mial pienivize.

Napisalbym j1;tro do
brata, jeAll ym mial
jego adres.

Napiszc jutro do
brata, jeAli bcdc
mial jego adres.

Napilbym sic jutro
wodki, jeAliby mnie
glowa nie bolala.

Napijc sic jutro
w6dki, jeAli mnie
glowa nie bcdzie
bolala.

Czulbym sic lepiej,

jeAlibym nie pall za
ditto papieros6w.

ty
on, ona
my, WY
oni, one
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LESSON 75

Dialog (Zosis engagement to
Andrzej)

Z.: Zosia
A.: Andrzej
a.

Z.: Nie wiedziafts, te ty o kogokoiwiek dbasz.
a.

A.: Nie udawajo

ifiesz chyba o kogo ja dbaa.

Z.: Domyilom sic, ale ai tego nigdy nie powiedzialet.

A.: Zosin
Z.: Tak

kochan cig.

Czy chcialabyi zosta6 Rojo' ton ;?

i pojadg z tob; wszgdzie, nawet na koniec

11

A.: Tak daleko nie noglibyimy pojecha6, bo nie mum pienigdzy,
wizy ani paszportu.
Z.: Nie a6w glnpstw.

A.: Dobrze kochanie.
chmurami.

Popatrz na ten srebrny ksigtyc nad

Z.: Czy pamigtasz ten wiecz6r, kiedy Zygnunt mi ciebie przedstaid'?
A.: Paitigtam doskonale. Roznawiatai bez przerwy z tyn glnpia
J6zien Wojciechowskia,

Z.: Nie rozmawialabym z nim, Flyby* sic mai bardziej lateresowal.
Zosin, widzg to i ty potrafisz by6 zazdrosna.
Z.: 0 take Przekonasz sig o tym jeszcze *Jerez.
jedimy teraz prgdko do domu powiedzie6 rodzicom o aaszych =weenynacho
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LESSON 75

Grammar Analysis

'

CONDITIONAL MOOD
continued
1.-

There is a present and past conditional in Polish. The
st conditional is a tense compound of the present conditional
and of the third person singular or plural
o
e ver
past tense of-ne given verb in the proper gender and number.

aa

Singular
Masculine

Feminine

by/bym
byliby
bylby

bylabym
by/abyi
byliby

czytal

Neuter
czytala

byliby czytaio

Plural
JS,

Male persons,

All others

bylibyimy
bylibyicie
byliby

bytybrimy
by/ybyicie
bytyby

czytali

czytaly

e.g.:
On bylby przeczytal t; ksillitke

w zeszlym roku, gdyby

wtedy

n isi.

- He would have read this

book last year if he had
had it then.
A, A

The present conditional is used to express an action
in the present or in the tuture,
.g.:

jeglibym teraz mial czas,
pojechalliTE-Tieraz) do
Krakowa.

jeglibym

'11Ltromial

czas,

-

If I had time now I would go
(now) to Krakow.

-

If I would have time tomorrow,
I would go (tomorrow) to Krakow.

pojechalWUtro) do
Krakowa.

The past conditional is used to express an action in
the past,
711
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.g.:

Gdybym wczora' mial czas, bylbym
(wczoraj po_j echal do Krakowa.

If I had time yesterday
I would have gone yesterday to Krakow,

The conditional endings are written together with the
preceding word if that word is:
a/ verb, e.g.: moglby
b/ TEEinterrogative particle, e.g.: czyby
c/ a conjunction, e.g.: jeAliby, atebyAmy

Conditional endings are written as separate words after
all other parts of speech,
.g.:

Pan by to mogl lepiej zrobio.

- You could have done

it better.

LESSON 75

Structural Drill
Part I

Require students to change the following sentences
from the present tense into the past:
Instructor:

Suggested words:

jeglibym dzi6 (jutro)

ja

nauczyl sirrekcji,
poszedlbym w niedzielg

Students:

Gdybym (jeglibym)

wczosj nauczyl sig
lekcji, bylbym poszedI w niedzielg
do kina.

do kina,

jeglibym wyszedl wczeAniej, zdaty/bym na pociag,
jetelibym mial pieniqdze, kupilbym ten obraz.
Wstapi/bym na uniwersytet, jeglibym mial pieniadze.
UrzadziIbym zabawg jeglibym mial wigksze mieszkanie.
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PrzeczytaIbym tg ksiqtkg,
jeglibym m6g1 j% dosta6.
Wyjechalbym za granicg,
jeAlibym dostal urlop.
Przyznalbym sig do tego,
jeglibym si nie bal.
ty (m., f.)
on, ona
my Cm., f.)
wy (m., f.)
oni, one

Part II

Require students to change the following sentences
from the past tense into the presQat:
Instructor:

Suggested words:

Gdybym wczora' zapakowal rzeczy, ylbym
je wyslal na stacjg.

ja

Gdybym w zeszlym roku
wyszedl z wojska, nie
bylbym wiedzial co robie.

Gdybym w zeszlym tygodniu ubezpieczyl
samoch6d, nie bylbym
musial placi6 za naprawg.

Gdybym mial wtedy duto pienigdzy, bylbym
spgdzal.czas wesolo.
Gdybym wczeAniej pojechal do San Francisco,
bylbym poszedl do kina.

Gdybym Mg' wyjechae za
granicg, bylbym pojechal
tylko do Francji.
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Students:

JeAlibym teraz
zapakowal rzeczy,
wyslalbym je teraz (jutro) na
stacje.

ty Ca., f.)
on, ona
le/ (a., f.)

a

w7 (16, f.)
oni, one

Part III
Require students to change the following sentences from
the present to the past tense and future.
Instructor:

Suggested words:

L4M10 ryby, jeili
(kiedy) nam czas.

ja

Students:

Lowften ryby, jeili
(kiedy) Elates czas.

Bed, /own ryby,
jeili (kiedy) bode
nisi czas.

Sprztannieszkanie,
jeteli Ckiedy) jest
brudne.

Place rachunki, jeteli (kiedy) nan pienistdze.

Jen ciastks, jean (kiedy) nan ochotg.

I

Biorg proszki, kiedy
(jeili) aerie glows bon.
ty (a., f.), etc.

Drill the above, reversing the parts. The instructor
mrIc-es the statement in the past tense and students change
it into present and future tense.

Part IV
Require students to change the following sentences ac..
cording to the pattern below:
Instructor:
or

11/

Mrplaci/bym pieniqdze do banku, jets.
libyn je mist.

Suggested words:

Students:

pienigdze do
banku, jeteli je bgdg aial.

ja

Zaposnialbyn o k/o..
potach, jetelibyn wyjechal z domu na kilka
dni.
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jetelibra kupil nowt'
doss, zaprosi/bym znajamych.

Matqpilbym na uniwersytet, jetelibym skoaczy/ liceum.
Skosilbym trawt, jeteliby byla pogoda.
ty (m.9 fo)
on, ona
ay (m., f.)
wy Cm., f.)

mit one

LESSON 75

Translation
English - Polish
The train was going fast.
Zosia would be in Zakopane.
weeks in the mountains.

In a few hours Andrzej and

They were going to spend two

Andrzej looked at his beautiful

young wife and thought: "How stupid I was, I nearly lost
her ! ".

Because Zosia had gone to the park with Prank Brown,

Andrew thought that she loved the American.

So he had gone

away without even phoning her, without saying good-bye.

Zo-

sia thought that Andrzej was angry, but she thought that he
should have told her why.

If he did not want to tell her,

sho would not ask him.

Six weeks later Andrzej was walking down St. John's Street
in Cracow, when he saw Prank Brown.

He did not want to talk

to Brown, but the American stopped him.
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"How are you, Andrzeiel"

he said,"I am so glad to see you. I am going back to Monterey
next week and, as you know, I am not goilig'back alone!"
hope you will be very happy;" said Andrzej coldly.

not be happy with Maryt" answered Frank.
drzej.

"I

"Who ,could

"Mary?" cried An-

"Of course,"said Frank,"I was sure Zosia had told you,

she and Mary "

At last Andrzej understood.

Zosia had

gone with Frank to the park that day to talk about Mary.

And he had not trusted hert
wish you all the best".

"Good-bye, Franke" he said,"I

Then, instead of going to the hospi-

tal, he ran to the station and took the first train to Warsaw.

Translation
Polish - English
Jozef Karski od trzech lat chodzi na Uniwersytet War.

szawski. Ma on wielu kolegow, z ktorymi wieczorami chodzi
do r62nych restauracji i kawiarni.

On sig malo uczy i nie

jest bardzo zdolny i dlatego prawdopodobnie nie skonczy
uniwersytetu w cztery lata.

Ojciec jego jednak chcialby,

aby syn skoficzyl uniwersytet zanim sig oieni.

Azef Kara

ski bgdzie na uniwersytecie pig6 albo mote nawet sze66 lat.

Podczas wakacji J6zef Karski poznal u rodzic6w panne Zofig Zieliaska,

Panna Zosia byla daleksi kreuna panstwa [ar-

skich i spedzala u nich pierwszy raz wakacje.

Panna Zosia

podobala sie bardzo J6zefowi i on powiedziatrodzicom, to
chce sig z nitt o2enie.. Ojcu J6zefa nie podobato sie to, bo

chciai, teby jego syn najpierw skoaczyi uniwersytet i dopiero wtedy myllal o tyro, z kin teni6 sig.

169

Ozef jednak tak

kochal Zosig, to powiedzial ojcut to jeteli sig nie oteni
z Zosia, to nie bgdzie m6gl uczyt sir, bo bgdzie stale o

niej ayilal, Ojciec J6zefa nie dal sig przekona6 i J6zef
musial pojechat na uniwersytet bez tony.

Po wakacjach Zo-

sia wr6cita do swoich rodzic6w, aby pomaga6 matce przy pracy

w dom.
Questions

le Jak dawno J6zef Karski chodzi na uniwersytet?

2. Ilu on ma koleg6w?

3. Davi chodzi J6zef z kolegami wieczorami?
4. Z kim chodzi J6zef Karski wieczorami do rotnych restaura.
i kawiarni?
5, W ile lat jcizef Karski nie skonczy uniwersytetu?

6. Co chcialby jego ojciec?
7. Ile lat J6zef Karski bgdzie na uniwersytecie?
8. Kogo poznal na wakacjach J6zef Karski?

9, Gdzie poznal. J6zef Karski panne Zofig Zieliaska?

10. Kim byta panna Zofia dia J6zefa?

11. KW:my raz spgdzaia wakacje panna Zofia u rodzic6w J6zefa?
12. Komu podobala sig panna Zosia?
13. Z kim chcia/ teni6 sig J6zef?
14. Czy to sig podobalo ojcu J6zefa?

15.

Co chciat ojciec J6zefa?

16. 0 kim bgdzie ayilal J6zef, jeteli nie oteni sic z Zosia?
17. Bez kogo pojechal na uniwersytet J6zef?

18. Do kogo waci/a Zosia po wakacjach?
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19. Co out bgdzie robita w damu rodzic6w?

LBSSON 75

Reading Text
Wtzoraj odbyl sig w Warszamle flub Zosi Nowickiej z

Andrzejem Kaweckimo w koiciele byto duto pigknych kwiat6wo
Wielu krewnych i przyjaci6Iprzyszto do kolicioia.

Ci krewni

ktorzy mieszkali na wsi, sp6inili sig na,141ab, poniewat auto-

bus zepsul sig w drodze.
rzu podczas Alubu.
obraczki Alubne.
panny miodej.
Pigknej.

Zosia i Andrzej klgczeli przy olta-

Ksigdz wiotyi na palce Zosi i Andrzejowi
Po ilabie byto dute wesele w damn rodzic6w

Rodzice Zosi Raj; ladne mieszkanie na ulicy

Andrzej Kawecki slatyl w wojsku przez rok.

Wielu jego koleg6w z 21-go pulku piechoty przyszlo na wesele.
Pulkownik nie mogt przyji6, poniewat byl zajgty.
on telegram z tyczeniami.

Przyszedt jednak Major konarski,

dawny dowtdca batalionu Andrzeja.
na fortepianie.

Przystat

Teiciowa Andrzej* grata

Pafistwo alodzi wyszli na chmilt do drugiego

pokoju. W drugim pokoju rozaawiali oni o planach na przysztoie.

Andrzej a6wit, to gdyby by/ bogaty, mieliby na wsi

ladny dos z ogrodem. W ogrodzie bytoby duto drzew owocowych.

Zbieraliby sig u nich goicie i bytoby wesoto. Chodziliby
czgsto na wesela wiejskie i tam bawiliby sig lepiej, nit na

zabawach wmieicie Zosia odpowiedziata, to sat oni jeszcze
atodzi i beds' mogli aie6 laming dos na wsi.
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Nusieli oni

jednak skonczya tg rozmowg i wrocie do gogci.
sig na weselu doskonale.
lat niech tyjq /lam".

Gogcie bawili

Jedni taliczyli a inni gpiewali "Sto

Wszyscy pili i byli bardzo weseli.

Ro-

bill oni tak duo halasu, to przyszla sasiadka i powiedziala,
te jej ten halas przeszkadza.

Pan miody dal s4sladce duo wi-

na i wodki, a po pewnym czasie s4siadka robila wigcej halasu,
nit wszyscy.

Wesele skoriczy/o sig nad ranem.

Questions

1. Kiedy odbyl sig stub Zosi Nowickiej z Andrzejem Kaweckim?

2. Gdzie odbyl sig ten club?

3. Czego bylo dutow kogciele?
4. Kto przyszedl do kogciola?
5. Gdzie mieszkali krewni, ktorzy spoihili sig na glub?
6. Co zepsulo sig w drodze?
7. Przy czym klgczeli Andrzej i Zosia?
8. Co ksi4dz wlotyl na palce Zosi i Andrzejowi?
9. Podczas czego ksi4dz wlotyl obr4czki glubne?
10. Co bylo po glubie?
11. W czyim domu bylo wesele?

12. Czyi to byli rodzice?

13. Jakie mieszkanie mieli rodzice Zosi?
14. Na jakiej ulicy bylo to mieszkanie?
15. Gdzie sluzyl Andrzej Kawecki?
16. Jak dlugo on sluzyl w wojsku?
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17. Z ktorego pulku przyszli koledzy Andrzeja na wesele?
18. Ilu kolegow przyszio na jego wesele?
19. Kto nie magi przyjiO na wesele?

20. Dlaczego puikownik nie magi przyjiO?
21. Jaki telegram on prnrsial?
22. Czyim dawnym dowadcq byl major Konarski?
23. Jakim oddzialem dowodzii major Konarski?
24. Kto gral na fortepianie?
25. Na czym grata teAciowa Andrzeja?
26. Dokad wyszli na chwilg paristwo miodzi?

27. 0 czym oni rozmawiali w drugim pokoju?
28. Co oni mieliby, gdyby Andrzej byl bogaty?
29. Gdzie oni mieliby ten dom?
30. Co byloby przy domu?

31. Czego byloby duo w ogrodzie?
32. Kto zbierany sig w domu Zosi i Andrzeja?
33. Jak byloby w domu?

34. Dokad chodziliby czgsto Zosia z Andrzejem?
35. Jak oni t'iwiliby sig na weselach wiejskich?

36. Do kogo musieli oni wrociO?
37. Jak goicie bawili sig na weselu?
38. Kto ipiewai "Sto lat niech tyja naml"?
39. Co jeszcze robili goicie?

40. Kto pAi i byi wesoly na weselu?
41. Kto robil duto halasu?
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42. Komu przeszkadzal halas?
43. Kto dal sitsiadce wina i wodki?

44. Kto po pewnym czasie robil wiccej halasu, niz wszyscy?
45. Co skoaczylo sic nad ranem?

LESSON 75

Oral

-

Aural Drill

Part I . Dialog

le Co powiedziala Zosia Andrzejowi?

2. Co odpowiedzial Andrzej Zosi?
3. Czego domyAlala sic Zosia?

4. Czy Andrzej powiedzial przedtem Zosi, 2e jq kocha?
5. Co teraz Andrzej powiedzial do Zosi?
6. Dok4sd Zosia gotowa pojechao z Andrzejem?

7. Czy Andrzej i Zosia moo daleko pojechaO?

03,

8. Dlaczego oni nie mon daleko pojechae?
9. Na co Andrzej kazal patrze6 Zosi?

10. Gdzie byl ksiOyc?
11. 0 czym Zosia chciala sic przekona6?

12. Z kim rozmawiala Zosia bez przerwy podczas tego wieczoru?
13. Jaki

byl Azio Wojciechowski wedlug zdania Andrzeja?

14. Dlaczego Zosia rozmawiala z Wojciechowskim?
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1

mi

i7

15. Jake Zosia potrafi by6?
16. 0 czyn Andrzej przekona sig w przysztoici?
17. Dokad Zosia chce jecha6?

18. Po co Zosia chce jecha6 do damn?
19. Konu Zosia chce powiedzie6 o zargczynach?

Part II - General Questions
1. liedy pan ma zamiar wyjecha6 za granicg i pc, co?

2. Co trzeba mie6, aby wyjecha6 za granicg?
3. Kiedy jest ksigtyc i czy zawsze go wida6?

4. Czya pan najbardziej interesuje sig?
5. liedy pan sig ptzekonai, to jgzyk poiski nie jest Latin?
6. Dokqd pan lubi jeidzi6 na spacer i dlaczego?

7. Czya pan najchgtniej jeidzi-samochodem-tramwajem czy
autobusea?

8. Co jest przed skrzytowaniem 06wnych ulic w miastach amerykanskich?

9. Na co pan powinien uwata6, kiedy pan prz^chodzi przez
ulicg?
10. Czya piacsi ludmie za to, to nie s; ostrotni, kiedy jetdta
samochodem?

11. Gdzie pan woli aieszka6

na wsi czy w aie #cie i dlaczego?

12. Z kim pan lubi chodzi6, albo jeidzi6 na spacer?
13. Gdzie pan chcialby mie6 posadglw satyr mieicie czy w dutym?

14. Gdzie trzeba czeka6 na tramwaj albo autobus?
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15. Kiedy pan sic uczyi jetdzi6 samochodem 3 jakiej marki
pan ma samochod?
16. Jakie czcici samochodu pan zna?
17. Co pan mote powiedzie6 o samochodach amerykafiskich?

18. Jakie samochody zagraniczne pan zaa i co pan mote o nick
powiedziet?
19. Co powinno by6 zawsze w chiodnicy?
20. Ile cylindr6w ma paftski samoch6d?
21. Ile benzyny pall pafiski samochod?

22. Ktory samoch6d wedlug zdania pans jest najlepszy i dlaczego?

23. Z czego sic skiada kolo samochodu?
24e Z jakq szybkoicia pan jeldzi w mieicie?
25. Z jakq szybkoicia pan jeldzi na szosach?
Part III - Topic of conversation
le Niech pan opowie o swoich zareczynache
2. Niech pan opowie o swoich randkache
3. Niech pan opowie jak wygliida amerykaitskie wesele.

LESSON 75

Homework
Part I

Translate into Polish:
1. Would you play something on the piano,Mary,if I asked
you very nicely?
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2. If we lived in the year 1757, I would kneel before you
and ask you to be my wife.

3. I would not have introduced Captain Nalepa to you, darling,
if I had known that he would take you away from me.

4. The moon hid behind a big black cloud and Andrzej quickly
kissed Zosia.

5. Andrzej would have bought the wedding rings last month if
he had known that Zosia would agree to be his wife.
6. If I kissed another girl you would pretend that you are
not jealous but you can't convince me that you really
wouldn't be jealous.

7. I went to the church with the priest and the groom.

We

waited there three hours for the bride but she did not
come.

8. Mary would not even be able to cook an egg if I hadn't
taught her.

Part II

(This part is to written if tape recorders are not available
to students. It is to be recorded on tape if tape recorders
are available to students.)
Give two answers to each of the following questions:

1. Co by pan zrobil, gdyby pan mial bardzo duo pienicdzy?
2. Co by pan robil, gdyby pan nie musial ani uczyo Sig, ani
pracowae?

3. Co zrobilby pan, gdyby pan dostal teraz rok urlopu?
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Vocabulary
- cloud

chmura, fo

domyAla6 sic,

1.

(domyili6 sic,

- to guess, to surmise

P.

domyilc sic
domyili sic)

domyilam sic
domyfila sic

fortepian, mo
fortepianu, gen. so

- grand piano

Oupstwo, no

. nonsense, trash, absurdity

klccze6, 1. (klckn ;6, po

- to kneel

klecz,
klcczy

Ata

klckng
klftnie)
- darling

kochanie, n. (indeclinable)

- priest

mo
ksicdza, gen. so
ksicdzm, dato

ksicte voco
ksicta, nom. pl.
ksicty, gen. pl.
ksictml, Instr. pl.

moon

ksigtyc, mo
ksigtyca, gen. s.
obrttczka alubna

.

wedding ring

palea, mo

.

finger

palm, gen. so
.47

pan miody

groom

panna mioda

.

bride

panstwo mlodzi

.

bride and groom (newly weds)

paszport, mo
paszportn, gen. s.

` passport

. to be able (to), to manage
(to)

potrafi6, i & po
potrafic
potrafi
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przedstawie (gig), P. (przedstawia6,
przedstawiaa
przedstawig (sic)
przedstawia)
przedstawi (sig)

1.

przekona6 (sig) , p. (przekonywa6 /sic/
i.

przekonaa (sig)
przekona (sic)

przekonujg /sig/
przekonuje /Sig/)

to introduce (one.
self), to present,
to appear
. to convince (oner.

self), to persuade,
to ascertain

silver (as adj.)

srebrny, srebrna, srebrne

. equivalent to

sto lat niech tyje nan

"long live"

world

iwiat, a.
iwiata, gen. so
iwiatu, dat. se
bwiecie, loc. s.

udawao,
udajg
udaje

(udae, p.

. to pretend, to
imitate, to
simulate

udam
uda)

wino, n,

. wine

wiza, f.

. visa

wszgdzie

- everywhere

zargczyny, p1. only
zargczyn, gen. pl.

betrothal,
engagement

zazdrosny, zazdrosna, zazdrosne

. jealous, envious

zazdroanie

. jealously,

enviously
ors
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LESSON 76

Grammar Perception Drill

THE PASSIVE
PARTICIPLE

Infinitive

The essive

robi6, io

robiony
robiona
robione

particile

to make

made
zrobiony
zrobiona
zrobione

zrobi6, p.

e.g.:

Ten talerz jest zrobiony
z drzewa.
1,

. This plate is made of wood.

The passive participle is declined like an adjective.
Instructor:

Suggested words:

utywany
Jaki jest ten samochod?
Jaka jest to marynarka?
Jakie jest to ubranie?
Jakie s4 te samochody?
Jakie s4 te marynarki?
jakie s4 te ubranie?
Czego pan szuka? (s. & pl.)
Czemu pan sig przygl ;da? (so & p1.)
Co pan kupil? (so & plo)
Czympan-sig interesuje? (s. & pl.)
0 czym pan m6wi? (so & pl.)
2o

Ten samochod jest
utywanyo

The passive participle

Infinitive

ends in
.(i)any, -ana, -ane

'ending in:
-(i)4169

-(i)e6

Students:

(except -rze6)

Require students to change the-folloWing phrases according
to the pattern below. (Make sure that students understand the
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meaning of the phrases.)
Students:

Instructor:

ugotowana kura

ugotawa6 kurg
napisat list
przeczyta6 ksilitkg
sprzeda6 dam
zapisa6 adres
pyta6 student a

otrzyaa6 pieni4dze
zatrzyma6 poci ;g
zapomnie6 czlowieka
podpisa6 rachunek
ubra6 dziecko
wysta6 paczkg
wyk ;pat dziecko

uczesa6 chiopca
obiecat prezent
rozpoznat stanowiska nieprzyjaciela
kochat matks
sfotografowa6 pigkny widok
zerwat most
przysia6 list
zapakowat walizkg
zebrat pszenicg
zaaresztowat kobietg
wygrat wojng
zatadowat cigtar6wkg
zorat pole
zwi4zat snopki
wykonat robots
opanowa6 stanowiska npla
3. Infinitive
ending in
.y6 (except monosyllabic and
derivatives)
Instructor:

The passive mEticiple
en s in:
-ona, -one

Students:

zniszczyt ubranie
zwaty6 towar
skoaczy6 robotg
policzyt pieni4dze

zniszczone ubranie

zmierzy6 gorsiczkg

potyczy6 pieni4dze
wyznaczyt zastgpcg
ubezpieczyt samoch6d
skaleczy6 palec

wysuszy bielizng
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4. Infinitive

The ,passive participle
ends in:

ending in.:

-i6

(except monosyllabic
and derivatives and
ending in -Aci6, -ci6,
.s16, -zit, -oi6, -ai6)

4ona,

Students:

Instructor:

uprawit pole
przyczepit plug to traktora
zwolnit urzgdnika
unocnit stanowisko
wyszkolit podoficera
naprawit rower
wymienit towar
spalit dom
kupi6 don
zamowl6 bilety
sprawdzit rachunek
nakarmi6 iwinig
ogolit toinierza
przezigbi6 dziecko
zasadzit kartofle

uprawione pole

5. Infinitive
ending in

The passive participle
ends in:
- szczony, -a, -e

-ici6
-ci6
-sit
-zit
-oi6
-ai6

-cony, -a, -e
- szony, -a, -e
- cony, -a, -e
- ojony,
- ajony,

-a, -e
-a, -e
A

Students:

Instructor:

w

wyczyszczony 3amoch6d

wyczyici6 samoch6d
zaplaci6 rachunek
splacit don
poktoci6 (koledzy)
straci6 czas
w7m/6ci6 zbote
rzucit granat
skosit take
zgasit iwiat to
powiesit bielizng
zglosit zameowienie

wit
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przewozi6 towar
wydoie krowg

przyzwyczai6 do klimatu
6. Instructor:

Suggested words:

Czego pan szuka?

zapakowa6 walizkg

plecak
Czemu pan sig przyglikda?

an tu widzi?
Za czym lety toreb.
ka?
Na czym lety ksiAtka?

-Co

potyczona ksi4tia
potyczony zegarek
potyczone pudelko

183

Students:

Szukaa zapakowanej
walizki.

fi

Ars
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A

LESSON 76
Dialog (First day at the front)
T.: Tadzio Nowicki
J.: Jan Novicki, jego ojciec
T.: Ojcze, Zygmunt tat czesto opowiada o 6wiczeniach i manew6
rach. Czy ojciec moglby mi powiediie6 jak to jest naprawdg na wojnie?
J.: Dobrze. Czy chcesz, tebym ci opowiedzial o moist pier*.
szym dniu na wojnie?

T.: Tak, bo wiem tylko, to pigtego vTzeinia ojciec zostal
wyslany na front.
J.: Kiedy przybytem na front moja bateria zajmowala linig
()brows; nad Narwi ;.

T.: Jak

funkcjg milt/ ojciec?

J.: Bylem obserwatorem artyleryjskim. Pamigtam jak siedziatem na wzgorzu i widziatea jak pionierzy budowali zasieki z drutu kolczastego.
T.: Jak oni je budowali?
J.: Mbijali kolki do ziemi, rozwijali bgbny drutu i przybijali drut do ko/k6w.
C.: Kiedy ojciec zostal ranny?
J.: To by/0 w nocy,
szej baterii.

zmienialiimy stanowiska ogniowe ga-

T.: Czy w nocy artyleria npla tet strzelata?
J.: Oczywiicie. Jak tylko nieprzyjaciel zauvatyi ruch po
naszej stronie, to zacz4/ oiwietla6 cate przedpole rakietami ivietlnymi i wymiana ognia trwala cola noc.
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Grammer Analysis

THE PASSIVE PARTICIPLE
The ,passive participle is used and declined exactly like
any other adjective, and it agrees in gender, case, and number
with the noun or pronoun it qaalifiese The passive participle
is formed from transitive (non reflexive) imperfective and perfective verbs. Passive participles derived from perfective
verbs are used more often than those derived from imperfective
verbs,
e.g.:

On jest bardzo zmcczoni.
Oila jest bardzo zwzona.
To dziecko jest bardzo
zmcczone.
Oni sq Eirdzo zmcczeni.
One sq bardzo zmcczone.

- He is very tired.
- She is veryT.117a.
- iris child is very tired.

- They are very tired.
. They are very tired,

There is a direct correlation between the verbal nouns
(see Grammar Analysis L.65, Vol.VII) and the passive participle,
e.g.:
To jest utra...x.. samoch6d.

- This is a used car.

The use oriWern weapons
Trairricult.

Utywanie nowoczesnej broni jest trudne.

The passive participles derived from verbs ending in
and in -e6 (except -rze6) in the infinitive are formed by
changingThe above endings into -au, -ana, -ane.

.8.6

Passive karticiple

Verb
utywa6

. to use

utywasx
utywana
utywane

- used

widzie6

. to see

widzitax
widziana
widziane

- seen

The passive participles derived from verbs ending in
in the.infinitive are formed by changing the above ending jiff()
-omit -onto, -one (except monosyllabic infinitives and their

d-diivatMs).
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Verb

uczyl

Passive participle
- to teach

uczolz

- taught (learned

man, scientist)
uczona
uczone
The passive participles derived from verbs ending in -16
in the infinitive are formed by chaa,::ing the above ending info
-ioax, -ions, .ione (except monosyllabic infinitives and their

derlvati7M.
Verb
zrobi6

Passive participle

zrobi2na

- to make

- made

zrotiraTE

Note that the passive participles derived from verbs ending in -ici6, -sib, -zi6, -oi6, and -ai6 in the infinitive take
the endings -szczon
- stony,
757ony, -112121 respectively
(see Grammar Analysis L.65,

Verb

Passive participle

wyczyici6

- to clean

wyczyszczony
wyczyszczona
wyczyszczone

- cleaned

skosi6

- to mow

akoszony
skoszona
skoszone

. mowed, mown

wozi6

- to transport

wot2EI

. transported

wcifaiii

worse
doi6

do127

- to milk

- milked

do

&wait
The passive participle is also used in combination with
the verb 127§. or the verb zosta6 to form passive voice
sentences. The verb tat irraili with participles derived
from imperfective and perfective verbs. The verb zosta6 is
used only with participle derived from perfective Veigir
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e.g.:

Ta 14ka byla skoszona (p.)
w zeszlym tygodiiIu.
Ta /4ka by/a dwa razy koszona (i.).
TrITIka zostala skoszona
(p.) przez Wladka.

-

This meadow has been mown
last week,
This meadow was twice mown.

-

This meadow has been mown
by Wiadek.

LESSON 76

Structural Drill
Part

Require students to form passive participles from verbs
in the following phrases:

4

Students:

Instructor:

To jest cz/awiek zatrzymany przez milicjanta.
To jest kobieta zatrzymana przez milicjanta.

To jest cziowiek (kobieta),
ktorego zatrzymal milicjant.
To jest mgtczyzna (kobieta,
dziecko), kt6rego zbadal
dok'; or.

To jest profesor (sekretarka),
kt6rego wszyscy znajgto
To jest samoched (szafa, lustro),
ktory wczoraj sprzedalem.
To jest walizka (plecak, pudelko),
kt6r4g Iona zapakowala.
To jeJt cz/owiek (kucharka), kt6rego milicjrnt zaaresztowal.
To jest chiopiec (dziewczyna),
kt6rego oni dobrze poinformowali.
To jest cigtarowka (w6z), ktora
zaladowaliAmy wczoraj.
To jest szczoteczka, ktorej utywam do czyszczenia zob6w.
To s4 dziala, kt6re iolnierze
zamaskowali.
To jest don!, ktory wybudowalem.
To jest pole (iiika), kt6re zoratei.
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A

11

r.

To jest praca, kt6r4 wykonalem.
To jest film, ktory on wczoraj widzial.
To jest miasto, kt6re zniszczyi nieprzyjaciel.
To jest krowa (koh, irebig), kt6r4 zwatylem.

To sit jajka (pienistdze, krzesta), kt6re jut policzyiem.
To sit pienistdze (ubranie samoch6d), kt6re potyczytem.

To jest praca, kt6r; wyznaczytem na jutro.
To jest saaoch6d (restauracjt, mieszkanie), kt6ry ona ubezpieczyia.
Ten palec skaleczylem wczoraj.
To jest koszulL (rgcznik), kt6r; wysuszytem.
To
To
To
To
To
To
To
To
To
To
To
To
To
To
To
To

jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest
jest

pole, ktore uprawiam,
istka, kt6r4 skosiliicie,
kt6rya on dowodzi.
urzgdnik, ktorego zwolniiem.
stanowisko, ktore umacniamy.
rekrut, ktorego wyszkolilea.
cziowiek (dziecko, dziewczyna), ktorego wszyscy lubis6
mebel, kt6ry on zrobiL.
dom.(16dka, totko), ktory oni kupili.
sklep (biuro, fabryka), kt6ry ja prowadze.
bilet (miejsce, obiad), kt6ry ona zasOwila,
rachunek, ktory jut sprawdzilea.
cziowiek, kt6rego ogolilem.
cziowiek (maszynistka, dziecko) kt6ry sig przezigbil,
drzewo (kartofle), ktore zasadzitem,
krowa, kt6r4 doimy codziennie.

Drill in plural
Part II
Instructor:

Dla kogo jest ten
list?

Suggested phrases:
cziowiek (kobieta) zatrzyaany przez milicjanta

Students:
Ten list jest
dia czlowieka
zatrzymanego
przez milicjanta.

Ten list jest
dla kobiety
zatrzymanej
przez milicjanta,
Dla kogo s4 to listy?

Te listy sit

dia ludzi
zatrzymanych
przez milicjant6w,
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Te

listy sal

dia kobiet
zatrzymanych
przez milicjaut6w,

czlowiek (kobieta)
przyprowadzony do
aresztu
cztowiek (kobieta)
wczoraj zaareszto-

wany
cztowiek (kobieta)
zwolniony z wig.
zienia

Komu pan pomkl?
czlowiek (kobieta)
zatrzymany przez
milicjanta
cztowiek (kobieta)
przyprowadzony do
aresztu
czlowiek (kobieta)
wczoraj zaaresztowany
czlowiek (kobieta)
zwolniony z wigzie.
nia

Drill the above in plural
Czemu sig pan pxzyglsida?

sprzedany samoch6d
Z.ubranie, kanapa)

naprawiony rower
(lampa, radio)
zatad,Jwana cigtartmka
(wagon)
zorane pole
(istka)

uprawione pole
(1,4ka)

zniszczone miasto
(meble, sprzgt)
Kogo pan sfotogra.

fowan
toinierz (kobieta)
zatrzymany przez
tandarma
cztowiek (kobieta)
przyprowadzony do
aresztu
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Cr 5

czlowiek (kobieta) wczoraj
zaaresztowany
czlowiek (kobieta) zwolniom
ny z wigzienia
znany lekarz
polski uczony

Drill in plural
Co pan wczoraj
ogladai?

y zegarek (opona)
zreper
naprawiony samoch6d (deka)
wybudowany przez Cichockiego

don
oiwietlona wyatawa sklepowa
utywany saaoch6d
zamaskowane stanowisko
Drill in plural
Z kin pan roznawiat?

czowiek (kobieta) zatrzym
many przez milicjanta
chiopiec (dziewczyna) przym
prowadzony do aresztu
chiopiec (dziewczyna) wczoraj zaaresztowany
czlowiek (kobieta) zwolniom
ay z wiezienia
znany profesor
poiski uczony
Drill in plural
Czyn pan sig interem
suje?

utywany samochod
reperowany samoch6d
przywieziony towar
z zagranicy

_

Drill in plural
0 kis pan m6wi?

cztowiek (kobieta) zatrzym
many przez milicjanta
chiopiec (dziewczyna) przym
prowadzony do aresztu
chiopiec (dziewczyna) wczoraj zaaresztowany
cztowiek (kobieta) zwolniom
ny z wiezienia
znany profesor
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polski uczony

Drill in plural
0 czym pan mowi?

utywany samoch6d
reperowany samochod
przywieziony towar
z zagranicy
done wybudowany przez

Cichockiego
zantaskowane stanowiska
nieprzyjaciela
Drill in plural

LESSON 76

Translation
English - Polish
I am an engineer.

On the first of September my ,platoon

was sent to the front.

The regiment to which I was assigned

was occupying the defense line on the left bank of the river.

We arrived at 1800 hrs. and immediately we started building
barbed wire entanglements.

Franek and Andrzej drove pegs in-

to the ground, other engineers unraveled drums of wire and
nailed the wire to the stakes.
lit up the foreground,

At 2000 hrs. the enemy flares

We all fell to the ground.

I saw

enemy reconnaissance planes which were flying over our positions.

The exchange of fire between our artillery and the

enemy's artillery began ten minutes later.
night.

It lasted all

I went to the shelter but I could not sleep so I wrote

a letter to my wife.

At five o'clock in the morning we left

the shelter and began to fortify and camouflage our artillery
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positions.

At the same time the second engineer platoon was

laying a mine field between Hill 53 and Hill 54.

LESSON 76
Reading Text
(based on I.M.S.45)

Jan Majewski, ktory mial numer ewidencyjny 27663 byl na
froncie i jut od kilku dni siedzial w schronie4

On czul sig

zmgczony poniewat spa/ malo, bo jegn kompania maskowala stanowiska siatkami przez cala noc.
wym.

Jan Majewski byl drutyno-

Jako drutynowy mial on karabin automatyczny.

Jego dru-

tyna naletala do trzeciej kompanii 13-go puiku piechoty,

Jan

Majewski byl w stopniu kaprala i byl w plutonie porucznika
Walczaka.

Goficem w tym plutonie byl Woiniak, kV:my byl z tej

same] wsi,co Majewski.

Porucznik Walczak kazal zeszlej nocy

Majewskiemu poja z drutyn4 na placemkg, ktora byla blisko
skrzytowania gl6wnych dr6g na wzg6rzu.

2olnierze na plac6w..

ce dostali kolacjg p6ino, bo cala droga do plac6wki byla pod
silnym ogniem artylerii nieprzyjaciela.

Jeden z tanierzy

na placome byl ranny i w nocy przyszli sanitariusze z noszami i zanieili go do tylu.

Tam zaopiekowal sig nim doktor, a

potem wyslal go do szpitala.

Trzynasty pulk piechoty, do kt6-

rego naletal Majewski mial watne zadanie trzymania odcinka
3-ech kilometr6w tak dlugo,jak tylko bgdzie motna.

Tymcza-

sem pionierzy zbudowali zasieki z drutu kolczastego i polotyli miny na przedpolu pulku.

Majewski widzial jak kierowcy
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samochodow przywozili drut kolczasty, a pionierzy rozwijali
drut kolczasty i przybijali go do kolkow.

W nocy nieprzy-

jaciel utywal rakiet awietlnych i wtedy cafe przedpole bylo
o6wietlone.

Jak tylko nieprzyjaciel zauwazyl jakii ruch, na-

tychmiast artyleria nieprzyjacielska zaczynala strzela6.

Po-

niewat ten odcinek frontu byl na watnej-drodze do dutego

miasta, motna bylo sit spodziewa6, ze nieprzyjaciel bgdzie
chcial zdoby6 go za kaldg cent.

Trzynasty pulk by/ uzbrojo-

ny w ncwoczesnq broil i mial dutq silg ogniow4.
pulkami trzynastego pulku byly 21-szy i 36 -ty.

na wsched od trzynastego, a 36-ty na zach6d.

Sasiednimi

21.szy byl
Dow6dcy tych

trzech pulkow byli wieczorem na odprawie u dow6dcy dywizji.

Dow6dca 28 Dywizji piechoty by/ general brygady Bor-

kowski.

Questions

1, Jaki numer ewidencyjny mial Majewski?

2. Gdzie Majewski byl jut kilka dni?
3. Dlaczego Majewski byl zmgczony?

4. Czym kompania maskowata.stanowiska?

5. Jak4 funkcjg mial Majewski?
6. Jaket brow mial Majewski?

7. Do ktorej kompanii naletala jego drutyna?
8. Jaki stopien mial Majewski?
9. W czyim plutonie byla drutyna Majewskiego?
10. Kim by! Woiniak?

11. Z kim Majewski mial 0,06 na placemkg?
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12. Blisko czego byla placowka?

13. Dlaczego zolnierze na placome dostali poino kolacjg?
14. Dok4d sanitariusze zanieili rannego?
15. Co doktor zrobil z rannym?
16. Jakie zadanie mial 13-ty pulk?

17. Jak diugo pulk mial trzyma6 ten odcinek?
18. Z czego saperzy zbudowali zasieki?
19. Gdzie saperzy zbudowali zasieki?

20. Co saperzy polotyli na przedpolu?
21. Co widzial Majewski?
22. Do czego pionierzy przybijali drut kolczasty?
23. Co robi/ nieprzyjaciel w nocy?
24. Kiedy artyleria zaczynala strzela6?
25. Dlaczego nieprzyjaciel chcial zdoby6. ten odcinek?

26. Dok4d szla to droga?
27. Czego motna bylo sic spodziewa6?
28. If jakq broil byl uzbrojony 13-ty pulk?

29. Dlaczego pulk mial dutst silo ogniomn?

30. Ktory pulk byl na wsch6d, a ktory na zachod od 13-go

pulku?
31. Gdzie byli dcy tych 3.ech pulkom?
32. Kim byl general Borkowski?
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LESSON 76

Oral . Aural Drill
Part I - Dialog

1. Z kim rozmawial Tadzio?

2. 0 kim mowil Tadzio?
3. 0 czym opowiadal Zygmunt?

4. 0 czym chcial dowiedzie6 sig Tadzio od ojca?
5. Od kogo Tadzio chcial dowiedzie6 sig o wojnie?
6. 0 ktorym dniu pobytu na froncie opowiedzial Tadziowi
ojciec?

7. Kiedy ojciec zostal wyslany na front?
8. Dokul zostal wyziany ojciec Tadzia?
9. Co zajmowala bateria ojca?
10. Nad jakq rzeic4 zajmowala bateria linig obronn4?

11. jak4 funkcjg w baterii mial ojciec Tadzia?
12. Gdzie siedzial ojciec, kiedy byl obserwatorem artyleryjskim?

13. Kogo widzial ojciec ze wzgorza?
14. Z czego budowali pionierzy zasieki?

15. Do czego pionierzy wbijali kolki?
16. Z czego rozwijali pionierzy drut kolczasty?
17. Do czego przybijali oni drut?
18. Kiedy ojciec Tadzia zostal ranny?
19. Podczas czego zostal jego ojciec ranny?
20. Czyje stanowisko ogniowe oni zmieniali?
21. Czyja artyleria strzelala w nocy?
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22. Czym oswietlal nieprzyjaciel przedpole?
23. Jak diugo trwala wymiana ognia?
Part II - General Questions

1. Jakie komendy pan zna?

2. Gdzie odbywa sig ostre strzelanie oddzialow piechoty i do
czego zolnierze strzelaj4?

3. Z jakiej postawy strzeleckiej moo strzela6 zolnierze?
4. Jakie rodzaje broni blor4 udzial w manewrach?
5. Kto dowodzi w piechocie drutyng, plutonem, kompani4, batalionem i pulkiem?
6. Kto dowodzi w artylerii dzialonem, plutonem, baterizi, dy-

wizjonem i pulkiem?

7. Jakie zadanie maj4 pionierzy przed natarciem?
8. Jakie zadanie maj4 pionierzy podczas obrony?

9. Jakie czOci samochodu pan zna?
10. Jaki stopiefi wojskowy w wojsku amerykafiskim odpowiada plu-

tonowemu w wojsku polskim?

11. Jakie rodzaje dzial i jakiego kalibru dziala pan zna?
Part III

-

Topic of conversation

1. Co robi.4 zolnierze na ewiczeniach polowych?

2. Jak pulk piechoty przygotowuje obrony?
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Military Interpreting Practice #4
1. What is your name and what
is your service number?
Nazywam sig Adam Gildek. Jestem
starszym strzelcem. Moj numer
ewidencyjny jest 39 045 999.

2. Which unit are you from?
Jestem z 66 pp 9 dywizji.
3. That is only your regiment
and division; and which
battalion are you from?

Z drugiej kompanii pierwsze.
go batalionu.
4. What function did you have
in the company?
Jestem strzelcem.

5. Which squad and platoon are
you from?
Z trzeciej drutyny trzeciego
plutonu.
6. How many rifle squads are
there in your platoon?
Sq trzy.

7. What is the strength of
your squad and what is its
armament?

W pelnym stanie moja drutyna
ma 9 ludzi. Uzbrojona jest
w karabiny kaliber .30 i karabiny automatyczne kaliber .30.
Wszyscy majq karabiny opr6cz
dwoch strzelc6w, ktorzy majq
karabiny automatyczne.
8. Is there a machine gun squad
in your platoon?

Tak, mieliimy drutyng karabinow maszynowych, Ona miala
dwa lekkie karabiny maszynowe.
9. Does the machine gun squad
have full strength?
Myilg, to tak.
10. What happened to the antitank rocket launcher which
was once in your weapons
platoon?

0, granatnik przeciwpancerny
nalety teraz do drutyny dowodcy plutonu.
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11. How many men are there in
the platoon leader*s squad?
Muszg ich policzy6.
Zastgpca dow6dcy plutonu, jego
zastgpca, dw6ch goric6w, czterech ludzi obsiugi granatnika
i dow6dca plutonu - jest on
porucznikiem. 0, jest jeszcze
jeden sanitariusz.
12. How many rifle platoons does
your company have?

MieliAmy trzy plutony strzeleckie oraz pluton karabinow maszynowych i broni towarzyszstcej.

13. What weapons does the weapons
platoon have?

Oni mieli sekcjg moidzierzy
i sekcjg dzialek bezodrzutowych.
14. What kind of recoilless
rifles had they?

To byIy dzialka 57 mm.
15. How many weapons do they
have in each of these
sections?

Oni mieli trzy moidzierze i
trzy dzialka bezodrzut owe, ale
nie wiem, ile teraz majq.
af

16. How many men are there in
your company headquarters?
Nie wiem Zia pewno, ale slyszalem, to tam jest okolo 406.tu
razem z kucharzami.

a

17. Do they have (is there) some
weapons at company headquarters which they don't have
in the other platoons?

Slyszalem tylko, to jest tam
cigtka 50-ka (CKM) i granat-.
nik przeciwpwcerny.
18. Who else is there at company
headquarters besides the
first sergeant and the cooks?

Tam jest sekcja bicznoAci, kie-

rowcy i gamy.
19. What is your company strength
at this time?

Styszatem raz jak zastgpca dowodcy m6wi i, to mielilmy 200
bagnet6w gotowych do walki.
To bylo okolo dw6ch tygodni
temu.
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LESSON 76
Homework
Part I

Translate into Polish:

1, You told me to mow the lawn, but I noticed that it is
already mown,

2, I am building a fence around my garden and the stakes are
already driven into the ground.

3, Corporal Bednarek sent a messenger with a report to the
company headquarters,

4, On the Fourth of July the main square in our town was
beautifully illuminated,

5, I unwrapped the package and I saw a beautiful gift in it.
6. Bolek saw that his friend was wounded, so he called a
medic,

7, They took the wounded soldier into the shelter.
8, Sergeant Grzybowski was seen in a bar on Third Street,

He

was quite drunk.

9. I gave a nice big drum to my brother's son.

Since (from)

that day I have never been invited to my brother's house.

10. My automatic rifle is already cleaned, now I must clean
my shoes and only then I will be able to get my pass.
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Part II
1s part is to be written if tape recorders are not available to students. It is to be recorded on tape if tape
recorders are available to students.)

Form sentences using declinable past participles from the
verbs given below (one sentence for each verb):
wybudowa6
zamaskowa6
zniszczy6
powiesi6

przyprowadzi6
wyszkoli6
przestucha6
zwolni6

LESSON 76

Vocabulary
automatyczny, automatyczny,
automatyczne

- automatic

bqben, mo
.bgbna, gen. so

- drum

budowa6, io (mybudowa6, p.
/also: zbudowa6/
budujc
wybudujg
wybuduje)
buduje

- to build, to construct

drut, mo
drutu, gen. so

- wire

drut kolczasty

- barbed wire

ewidencyjny, ewidencyjna,
ewidencyjne

- personnel (as adj.)
here service as adj.

goniec, me

- messenger, runner

golica, gen, so

karabin automatyczny

- automatic rifle

kierowca, mo

-

kolek,
kolka, gen, so

- stack, peg

linia obronna

-

F
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driver

line of defense

maskowa6, i. (zamaskowa6, po
maskujg
zamaskujg
zamaskuje)
maskuje

- to camouflage, to disguise

mina, f.

- mine

numer ewidencyjny

- service number (military
only)

oawietlaa, i. (o1wietlit, po
oiwietle
oawietlam
oawiet la
oiwietli)

- to light up, to illuminate

przybija6, i. (przybi69 pe
przybij9
przybijam
przybije)
przybija

- to nail to

rakieta, f.

-

rozwija6, i. (rozwin46, pe
rozwijam
rozwing
rozwinie)
rozwija

- to unfold, to unwrap, to
unravel, to develop

sanitariusz, me

flare, rocket

uedic, hospital orderly

schron, a.
schronu, gen. so

- shelter

siatka, f.

. net

Awietlny, Awietlna, Awietlne
utywat, i.
utywam
utywa

(uty6, po
utyjg
utyje)

light (as adj.)
- to use

watna, watne

- important

wbija6, i. (wbi6, p.
wbijg
wbijam
wbije)
wbija

- to drive in (into)

wtedy

- then

wymiana, f.

- exchange

zasieki, pl.
zasiekow, gen. pl.

- entanglements
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Dywizja Piechoty

Komp.
Rozpoznawcza

Kwat era

Glowna

Pulk
Piechoty

Dyw.

Pluton
1-4cznaci

D-wo

Baon
Piechoty

Pluton
Adm. i

D-wo

Baon

L4cznaci

Pulk
CzOlgow

rtyleria

Sluiby

Baon
Saper6w

Bateria

Raubic

Bateria
Moidzierzy

Kompania
K.M.

Zaop.
t.

Kompania
Moidzierzy

Kompania
Strze-

Pluton
PPanc

Pluton
PPanc

lecka
811111111,

Pluton

D-wo

Strz.

Pluton
K.M.
--I
MEI

Drutyny
Strzeleckie

D-wo

2.03

A.D.

Artyleria
Dywizyjna

Dyon
P.

Panc

Bateria
Dowodz eni a

Sztabowa

Pulk
Artylerii

Dyon Plot

Dyon
Art.
Lekkiej

Dyon
Moidzierzy

Bateria
Dowodzenia

Baterie
Artylerii

Plutony
Artylerii
F.

Dzialony
Artylerii
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INDEX
OF SITUATIONS AND GRAMMATICAL PROBLEMS IN VOL.VIII

Dialog
Nr.

Grammar Unit

Situation

69

Return from forced
labor camp.

Cardinal numerals
referring to male
persons in nominative
& accusative (contin.

70

Organizing an outguard.

Declension of
cardinal numerals
(except mixed sex
group).

71

Conversation about
children.

Cardinal numerals
referring to mixed
sex group.

72

Organization of
artillery.

Figures in Polish.

73

Checking car in the
repair shop.

Fractions; numerals
and adjectives combined.

74

A date in the park.

Conditional mood
(present tense).

75

Zosiats engagement
to Andrzej.

Conditional mood
continued (past
conditional).

First day at the
front.

The passive participle (except ending
in -ty).

76

J
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VOCABULARY TO LESSONS 69-76

A
f. - action, operation,

stock,share
L.72
aresztv m. - stockade, jail L.70
armata, f. - gun, cannon,
artillery piece - L.72
artyleria dywizyjna . divisional artillery L.69
atomowy . atomic - L.72
automatyczny - automatic L.76
B

bateria dowodzenia - artillery HQ battery - L.70
bgben, m. - drum . L.76
budowaO, i. (wybudowat, p.
zbudowat, p.) - to
build - L.76

cylinder, m. - cylinder,
top hat - L.73
Czech, m. . a Czech
(male) - L.69
czgg6, f. - part, share,

L.73
czggciowo (adv.) partly, partial,
in part - L.72
czgAciowy (adj.) fragmentary, partial - L.72
czysto - clean (as
adv.), neatly L.71
czysty - clean, neat,
net, pure - L.71
-

D

C
cal, m. - inch - L.73
celowat, i. (wycelowaO, p.)to aim . L.72
chiodnica, f. - radiator L.73
chmura, f. - cloud - L.75
chocia2 - although, though,
even though, at least
.

L.71
chodnik, m. - sidewalk L.74
chodzi o (+acc.) - it matters,
it concerns it means L.74
m. - primemover,
tractor - L.70
co panu jest? - what is the
matter with you? what's
wrong with you? - L.70
cyfra, f. - figure, cipher,
L.72
-
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dbaO, i. - to care about,
to heed, to mind L.71
dgtkal f. - tube - L.73
domyglao sig,
(domygli6 sig, p.) - to
guess, to surmise
- L.75
domygli6 sig, p. (domyglat sig, i.) to guess, to surmise - L.75
dotychczas - till now,
yet, thus far L.71
drut, m. - wire - L.76
drut kolczasty - barbed
wire - L.76
dywizja, f. - division
- L.69
dywizjon - dyon artillery battalion,
wing or group in
air force - L.70
dywizyjny - divisional,
division (as adj.)
L.69

dzialon, m. - gun section
- L,70
dzialonowy, m. - gun section
leader - L,70
dzialo samobietne - selfpropelled gun - L.69
dziewczynka, f. - little
girl,"baby4- L.71

J
jednostka, f. - unit,

individual-L.69
jezdnia, f. - roadway
- L.74
K

E
twidencyjny - personnel (as
adj.), service (as adj.)
. L.76

fortepian, m. - grand piano
- L.75
G

gdyby - if . L.74
general, m., gen. (abbrev,)
- general (military rank)
- L,69
glowica, f. - war head . L.72
glod, m. . starvation, hunger
- L,69
glupstwc, n. - nonsense, trash,
absurdity, trifle - L.75
gniazdo, n. - nest, emplacement
L,70
goniec, m. - messenger, runner
- L.76
grzecznie - politely - L.71
grzeczny - good, polite, well
mannered - L.71

H
hamulec, m. - brake - L.73

I
instructor, m. - instructor -

L.72

kaleczy6 (sir), i. (skaleczy6 isigi) p. to injure (oneself),
to cut (oneself)
L.71
kaliber, m. - caliber L.72
kanonier, m. - gunner,
cannonner - L,72
karabin automatyczny automatic rifle,
tommy -gun - L.76
kierowca, m. . driver L,76
kilkadziesi4t - several
tens - L.70
kilkaset - several hundreds - L.70
klqczee,
(klekn461 p.)
- to kneel = L.75
klckn461 p. (klgcze61 io)
- to kneel - L.75
kochanie (indeclinable) .
darling - L.75
kolano, n.
knee, turn
- L.71
kolek, m. - peg, stake
- L.76
kolo, n. - wheel, circle
- L.73
kompania kwatery glownej
- HQ Company r. L.69
kopa61
(wykopat, p. )
- to dig, to excavate
L.70
korpus, m. - corps, trunk
- L.72
ksi4dz, m. - priest L.75
ksigtyt, m. - moon - L.75
kwatera glowna - head-

quarters (div. & up)
- L.69
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4

L

limuzyna, f.
L.73

-

obronna linia - line of
defense - L.76
defensive, deobronny
fense (as adj.) -

sedan -

L.76

obserwator, m. - observer
- L.72
obydwa - both - L,70
obydwaj - both - L.70
obydwie - both - L.70
obydw6ch - both - L070
ochota, f. - inclination,
yen, readiness L.74
odby6 sig, p. (odbywa6
to take
/sW,
place, to proceed,
(to be going on)
L.72
odbywao sig, i. (odbye
/sig/, p.) - to take
place, to proceed,
(to be going on) L.72
odleglogO, f. - range,
distance - L.72,
oliwa, f. - oil - L.73
opanowae, p. (opanowywa6,
i.) - to capture,
to master, to take
possession, to control - L.72
opanowywao, i. (opanowao,
p.) - to capture, to
master, to take possession of, to control - L.72
opona, f. - tire - L073
ostre strzelanie - firing
live ammunition L,72
ostro2nie (adv.) - carefully, cautiously L.74
ostro2ny - careful,
cautious - L.74
ostry - sharp - L072
ogwietlae, i. (ogwietlio,
p.) - to light up, to
illuminate - L.76

L
lawka, f. . bench - L.74

M
maskowa6,

(zamaskowae,
p.) - to camouflage,
to disguise . L.76
material, m. . material,
cloth, texture L.69
meldunek, m. - message,
report (written or
verbal) - L.69
mam ochotg - I would like
- L.74
mieO ochotg - to feel
like, to have a
desire - L.74
milicjant, m. - policeman,
militiaman - L.71
milimetr, m. - millimeter
. L.72
mina, f. . mine, expression
of face - L.76

N
niemo2liwie - impossibly,
awfully - L.73
niemo2liwy - impossible L.73
niszczy6, i. (zniszczy6,
p.) - to destroy, to
ruin, to wear out .
L.73
numer ewidencyjny - service,
number - L.76

0
obrqczka glubna - wedding
ring - L.75
208

pospacerowa6, p. (spacerowae, i.) - to take
a walk - L.74
potrafio, i & p. - to be
able (to), to manage
(to), to succeed .
L.75
potrzyma6, p. (trzyma6,
i.) - to keep, to
hold - L.73
przedpole, n. - no mants
land, foreground L.70
przedstawia6 (sic), i.

p. (o6wietla6,
i.) - to light up, to
illuminate . L.76
P

PaderewPaderewski Ignacy
ski famous Polish
pianist and statesman L.74
palec, m. . finger - L.75
pan miody - groom - L.75
panna mioda . bride - L.75
pains two mlodzi - groom and
bride - L.75
paszport, m. - passport L.75
pedal - L.73
pedal; m.
(wypelni6, p.) pelnic,
to perform, to do, to
accomplish, to fulfill
- L.70
pelny stan - full strength -

(przedstawi6 /sic /,
p.) - to introduce

(oneself), to present, to appear L,75
przedstami6 (sic), p.
(przedstawia6 /sic /,
i.) - to introduce

L.70
(ppkn46, p.) - to
pcka6,
blow, to burst, to split,
to crack - L.73

POn46, p. (post, i.) - to
blow, to burst, to split,
to crack - L.73
pictro, n.
story, level,
floor - L.73
Pilica, f.
Pilica River L.70
placowka, f. - outguard -

L.70
pocisk, m. - shell, missile,
projectile . L.72
podminowany . undermined,
mined - L.70
podporucznik, m. - 2/Lt. L.69
poklu6, p. (clue, i.) - to
puncture, to stab, to
prick, to stick - L.72
pomnik, m. - monument, statue
- L.74
posada, f. - job (whitecollar), employment,
position - L.74
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(oneself), to present, to appear L.75
przekona6 (sic), p.
przekonywa6 /sic/,
i.) - to convince
(oneself), to persuade, to ascertain
- L.75
przekonywa6 (sic), i.
przekona6 /sic/, p,)
- to convince (oneself), to persuade,
to ascertain . L.75
przeslucha6, p. (przesluchima6, i.) - to
L.70
interrofate
przesluchiwac, i. (przeslucha6, p.) - to
interrogate - L.70
przeszlo - over, more
than - L.73
przeszly
past, previous
- L.73
przewie26, p. (przewozi6,
i.) - to transport,
to truck, to haul L072

przewoziO, i. (przewiele, p.)
. to transport, to truck,
to haul
L,72
przybi6, p. (przybijat, i.) to nail to - L.76
przybija6, i. (przybio, p.) to nail to - L.76
przybyO, p. na wadze (przyby.
watt i. na wadze) + dat.
- to gain weight . L.69
przybywaO, i. na wadze (przybye, p. na wadze) + dat.
- to gain weight - L.69
przynajmniej - at least L.71
przystanek, m. - a stop L.71
przyszioiO, f. - future L.74
psu6 (sir), i. (zepsue /sir /,
P.)- to break, to (get)
broken, to spoil, to
(get) spoiled - L.73

saper, m. . engineer
(army only) - L.69
schody (pl. only) stairs, staircase L.71
schron, m. . shelter L.76
sekcja, f.
section L.72
siatka, f. - net - L.76
silnik, m, - engine,
motor - L.73
skaleczy6 (sir), jp , (ka.
leczy6
i.) to injure (oneself),
to cut (oneself) L.71
skrot, m. - abbreviation,
shortening - L.69
Sobieski Jan III . John III
(king of Poland) L.74
spacer, m. - walk, ride
(for

R
rakieta, f. - flare, rocket L.76
raport, m. - report, written
account . L.72
Rosjanin, m. . a Russian (man)
- L.69
rozwijaO, i. (rozwinae, p.) to unfold, to unravell,
to unwrap, to develop L.76
rozwinao, p. (rozwijae, i.) to unfold, to unravell,
to unwrap, to develop L.76
ruch, m. - traffic, movement,
motion . L.74
S

samobietny - self-propelled .
L.69
sanitariusz, m. - medic,
hospital orderly - L.76
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-

L.74
spacerowa6, i. - to take
a walk - L.74
spalony - burnt - L.73
sprz@glo, n. - clutch L.73
sprz@t, m. - equipment,
utensils - L.72
srebrny - silver (as
adj.) - L.75
stan, m. - state, condition, shape,
(numerical strength
of a military unit)

L.70
sto lat niech 2yje nam -

equivalent to:
"long live" - L.75
straciO, p. (traci6,
- to lose (for ever),
to waste, to squander
- L.73
stworzy6, p. (tworzyO, i.)
- to make, to create
to form - L.72
suszy6, i. (wysuszy6, p.)
- to dry - L.71

11.

synowa, f.
-

daughter-in-law

L.71

system, m.
system., method
- L.72
szkoliO, i. (wyszkoli6, P.)
- to train - L.72
szofer, m,
chauffeur,
driver - L.71
szybkoA6, f. - speed,
velocity - L.73

U
ubezpiecza6, i. (ubezpieczy6, p.) - to secure,
to protect to insure
- L.70
ubezpieczy6, p. (ubezpie.
cza6, i.) - to secure,
to protect, to insure
. L.70
uciec, p. (ucieka6, i.) to escape, to run away,
to flee . L.69
ucieka6, i. (uciec, p.) to escape, to run away,
to flee - L.69
uda6, p. (udawa6, i.) - to
pretend, to imitate,
to simulate - L.75
udawa6, i. (udat, p.) - to
pretend, to imitate,
to simulate - L.75
umacnia6, i. (umocnial p.)
. to fortify, to consolidate, to strengthen
- L.70
umiera6, i. (umrze6, p.)
- to die . L.69
umocniO, p. (umacnia6, i.)
- to fortify, to consolidate, to strengthen
umrze6, p. (umiera6, i.)
- to die - L.69
uty6, p. (utywa6, i.) - to
use . L.76
utywae, i. (uty6, p.) - to
use - L.76

Acietka, f. - path - L.74
AciAle m6wl4c - strictly'
speaking - L.74
AciAle (adv.) - strictly,
exactly - L.74
Acisly - strict, exact L.74
Arednica, f. - diameter L.73
Awiat, m. - world - L.75
Awietlny . light (as adj.)
- L.76

T
tak (bardzo) - so (much)
. L.74
tlumacz, m. - interpreter,
translator (male) -

L.70
traci6, i. (stracio, p.)
- to lose (for ever),
to waste, to squander
- L.73
trawa f. - grass - L.74
trawnik, m. - lawn - L.74
trzyma6, i. (potrzymat, pi)
- to keep, to hold L.73
tworzy6, i. (stworzye, p.)
- to create, to form
- L.72

w

waga, f. - weight, scales
. L.69
wagon, m. - car (railroad)
- L.69
warsztat, m. - repair shop,
workshop, workbench
- L.73
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wyciekn4e/wyciec, P.
(wycieka6, i.) to leak, to run out,
to flow out - L.73
wykopae, p. (kopae, i.)
- to dig (to excavate) - L.70
wymiana, f. - exchange L.76
wymienia6,
(wymienie,
p.) - to exchange,
to mention - L.73
wymienie, p. (wymieniao,
i.) - to exchange,
to mention - L.73
wynik, m. - score, result
- L.72
wypelnie, p. (pelnie, i.)
- to perform, to do,
to accomplish, to
fulfill - L070
wystawa, f. - exhibition,
show, display L.71
wystawa sklepowa - window
display - L.71
wysuszye, p. (suszyo, i.)
- to dry - L.71
wyszkolie, p. (szkolie,
i.) - to train - L.72
wyznaczae, i, (wyznaczyo,
p0) - to assign, to
appoint - L.70
wyznaczony - assigned,
appointed - L.70
wyznaczyo, p. (wyznaczao,
i.) - to assign, to
appoint - L.70

wa2ny - important - L.76
wbie, p. (wbijae, i.) to drive in (into)
- L.76
wbijao, i. (wbie, p.) to drive in (into)
L.76
Viggier, m. . a Hungarian
,

(man) - L.69
wielki - great, large,
huge . L.69
Wielkopolska, f. - Wiel7

kopolska (province
of Poland) - L.74
wieszae, i. (powiesio, p.)
to hang, (the) hanging - L.71
wigzien, m. - male prisoner
- L.69
wiginiarka, f. - female
prisoner - L.69
wino, n. - wine - L.75
wiza, f. - visa - L.75
wnuczgta (no pl.) grandchildren - L.71
wnuk, m. - grandson - L.71
Wroclaw, m. - Wroclaw,
formerly Breslau, city
in Western Poland .
L.71
wszgdzie - everywhere L.75
wtedy . then - L.76
wybiega6, i. (wybiegn46/
wybiec, p.) - to run
out . L.71
wybiegn46/Wybiec, p. (wybiegao, i.) - to run
out - L.71
wybudowae/zbudowae, p.
(budowat, i.) . to
build - L.76
wycelowao, p. (celowael i.)
- to aim - L.72
wycieka6,
(wyciekn4e/
wyciec, p.) - to leak,
to run out, to flow
out - L.73

A

z
zadanie, n. - mission, task,
problem, duty - L.70
zamaskowae, p. (maskowaa,
i.) - to camouflage,
to disguise . L.76
*11W
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zargczyny (pl. only) betrothal, engagement
- L.75
zasieki (pl.) - entanglement - L.76
zazdranie - jealously,
enviously - L.75
zazdrosny - jealous,
envious - L.75
zbudowae/WybudowaO, p.
(budowae, i.) - to
build - L.76
zepsue (sig) , p. (psue
/sigh i.) . to break,
to (get) broken, to
spoil, to (get)
spoiled . L.73
zero, n. - zero - L.72
zmiana, f. - change, shift
- L.70
zniszczye, p. (niszczyO, i.)
- to ruin, to destroy,
to annihilate - L.73
zostaO wyznaczony/wyznaczonym
- to be assigned - L.70
zwalniae, i o (zwolnie, p.)
. to release, to discharge, to set free, to
be excused from, to
relieve - L069
zwlaszcza - especially,
particularly, the more
so as - L.71
zwolnie, p. (zwalniae, i.) to release, to discharge, to set free,
to be excused from, to
relieve - L.69

2
2ycie, n. - life (the living)
- L.74
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12

R e a d s

S h o u l d
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wyznaczyl

wyslal (questions 10, 11)

jak ma j% wykonao

zadanie

jakie maj4 zdoby6 informacje

zlo2y1 meldunek z

zameldowal sig u

rozpoznani a
12

Zdjgcia te zostaly dow6dztwo dywizji wyslalo
wyslane do wow6dz. te zdjgcia do wow6dztwa
artylerii
twa artylerii

9-10

13

7

Jaki meldunek on
zlo2y1?

13

8

Komu sier2ant zlo- U kogo zameldowal sig
sier2ant Adamski?
2)/1 meldunek?

14

7

s4 r62ni specjaligci

pracuj4 oficerowie i szeregowi

16

4

Co robi4 ci specjaligci?

Co robiq oficerowie i sze
regowi kwatery glownej?

Wygle patrole

Wygle patrole na przed-

29

cross out

pole.

33
36

9

37

12

Ile to jest dzieci?

cross out

warm evening

evening

znow trzeba bylo
cal4 robotg zaczynao od pocz4t-

trzeba bylo cal4 robotg
znow zaczynae.

R

ku.
fi

38

4

armaty

38

3 -2

armata
mat.

38

1

cross out
od ar-

jak np, granaty
zwykie, przeciur-

pancerne
214

cross out

cross out.
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Should

39

7

posiada j4

ma j4

40

7

Jak4 lufg ma
armata?

cross out

posiadaj4

majq

ma

read

40

10

40

9

posiada

45

3

-

72

14

(acc. pl.)

(gen. pl.)

72

7

(acc. pl.)

(gen. pl.)

77

13

training

training exercises

77

1

well all ....
firing.

how to disassemble a machine gun.

93

7

za6

cross out

defend

take up

98

13

undermined

-

.

mined, undermined

_

99

2

czgg6

reszta

104

5

baterii

dzialonu

104

4

W jaki sposob

Jak

104.

1

W jaki sposob

Jak

106

3-4

123

7

129

135

12

4

.

Where are the
recruits trained Where do they train recruits?
and alike
and the like
Lekarz, ktory
leczyl matkg
pana Karskiego
,

.

Lekarz pani Karskiej, ktor)
tam byl
benzyna, f. - gasoline

135

3

polowa, f. - half

135

1

silnik, m. - engine, motor
_,silnika gen. S.

215
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172

1

mow@
172.

2

Jedni taxiczyli

Oni Apiewali

a inni Apiewali
173

7

wiejskich

na wsi
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3

Co jeszcze robili goAcie?

cross out

Kiedy jest ksi@-

Kiedy wida6 ksi@Zyc

175
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193
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200
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206

2

nieraz - many a time
z noszami

cross out

already driven
into

already in

stack

stake

4;3

benzyna, f. - gasoline,
L. 73
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208
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nieraz - many a time
L. 75
polowa, f. - half, L. 73
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LESSON 77

Grammar Perception Drill
THE PASSIVE PARTICIPLE
continued
Part I

The passive participle
ends in:

Infinitive

t.(i)cty

.(i)cta
(i)gte

Require students to change the following phrases accord.
ins to the pattern below:
Students:

Instructor:
wynaj46

wynajcte mieszkanie
wynajcty pokoj
wynajcta lodka

mieszkanie
poked
iodkc

zimkna6

pokoj
walizkg
pudelko

sprzOna6 poked
klase
biuro
zaj46

przedzial
klasg
miejsce

b/
Infinitive (monosyllabic and
derivatives)
"endins in

mpal..1...

.y6
.u6

The passive participle
ends in:
.ty
.ta

1.te
Instructor:

zbit

filitankc

umy6

samochod
okno
Acianc

Students:

zbita filitanka

zdobye okopy nieprzyjaciela
przyszye oznaki na naramiennikacti
poklue worek
zepsue zegarek
c/
Students:

Instructor:

Czy te meble byly przewiezione
(przewiele) poci4giemIczy civtar6wk4?

Te. meble byly przewiezione
poci4giem.

Czy te ksigiki byly przyniesio.,
ne (przynie6e) z domu,czy ze
szkoly?

Te ksiOki byly przyniesio-

Czy te pieni4dze byly znalezione (znalele) na ulicy, czy w kinie?

Te pieni4dze byly znalezione w kinie.

Czy te walizki byly przywiezione (przywiele) samolotem,czy
samochodem?

Te walizki byly przywiezione samolotem.'

Czy ten kurczak byl upieczony
(piec) w domulczy w restauracji?

Ten kurczak byl. upieczony
w domu.

ne z domu.

Infinitives
ending in
-be
-le
-c

no definite rule in forming the passive participle

Part II

Require students to change the following statements according
to the pattern below:
Instructor:

Students:

umye samochod

To jest umyty samoch6d.
To s4 umyte samochody.

przybie tablicy do Aciany
zabie koguta
przyszy6 oznakg broni
zbie filitankg
upiec indyka
znalele pieniqdze
przywiele towar ciciar6wk4

2

przynieg zakupy ze skiepu
sprzatnq6 korytarz
wynaja6 dom
zamknq6 drzwi

zajO miejsce
wzia6 tolnierza do niewoli
przyja6 urzednika do biura
Part III
Instructor:

Suggested words:

Jakie to jest mieszka* wynaja6
nie?
Jakie to sa mieszkania?
Jakiego mieszkania pan
szuka?
Jakich mieszkail pan szuka?
Jakiemu mieszkaniu pan
sig przyglada?
Jakim mieszkaniom pan
sig przyglada?
Jakie mieszkinie. pan

Students:

To jest wynajgte
mieszkaniee

oglOal?
Jakie mieszkania pan
oglkdat?
Jakim mieszkaniem pan
sig interesuje?
Jakimi mieszkaniami
pan sig interesuje?
0 jakim mieszkaniu pan

mown?
0 jakich mieszkaniach
pan mows I?

zamkn;4
zaj46
sprz4tn46

Jaki to jest tolnierz?

wzi46 do niewoli

Jacy to sa tolnierze?
Jakiego tolnierza pan
szuka?
Jakich tolnierzy pan
szuka?
Jakiemu toinierzowi
pan kazal tu przyjit?
Jakim tolnierzom pan
kazal tu przyjfi6?

Jakiego loinierza pan
sfotografowal?
3

To jest toinierz
wzigty do niewoli.

Jakich tolnierzy pan

sfotografowan
Jakim totnierzem pan

sig opiekowan
Jakimi tolnierzami pan
sig oliiekowal?

0 jakim toinierzu pan

do mnie pisan
0 jakich toinierzach pan
do mnie pisal?
przyj46 do szkoty

no-4Aext aiitsa

4eael.944r.

11,11.111..

epo

°

6

LESSON 77
Dialog (Grandfather Nowicki's
death)
U.: Urzgdniczka na poczcie
N.: Nowicki
D.: Doktor
telefonowat z NiegoU.: Panie Novicki, pafiski syn przed
stawic, teby pan zaraz wracal do domu.
N.: Czy nie m6wit dlaczego?

U.: Tak, m6wit, to stodola sic u pana spalila.
N.: 0 Boise!

Czy.nie byto straty ogniowej?

U.: Niech sic pan uspokoi.
pieczona od potaru.
N.: Niestety nie.

Przypuszczam, to stodola byla ubez.

Jest mi sLabo.

U.: Panie Nowicki, panic Novicki!

Wady!
Co panu jest?

N.: Doktora!

U.: Zaraz zadzwonig po doktora,
(po chwili)

D.: Gdzie jest chory?
U.: W nastgpnym pokoju lety na noszach.
D.: Niestety puts jut nie bije. Przyszedlem za p6inos
licja zostala zawiadomiona o tym wypadku?

Czy mi.

U.: nee Poslalam tylko po ksigdza.
D.: Zaraz wystawig Awiadectwo Amierci i zawiadomig o tym milicjg.
Proszg niech pani zadzwoni do pogotowia ratunkowego po karet.
14:

U.: Tak jest.
dzing,

Zaraz to zrobig i takte zawiadomig o imierci ro.

LESSON 77
Grammar Analysis
PASSIVE PARTICIPLE
continued

The passive participles derived from verbs ending in
-46 in the infinitive are formed by changing the ending .46

crfro.igtxt.Ita,mga,
e.g.:

Passive participle

Verb

- started, begun

zacz

to start, to begin.

zaczsi

zacz.t.V

zacqa

The majority of the passive participles derived from
monosyllabic verbs ending in 1.6, ..y4 and .u6 and their
er va ves are formed by chanjfng 'Me ending .6 into .1,
-ta, -te (see verbal nouns ending in -cie, Grammar Analyy

L76,

e.g.:
Passive

Verb
bib - to beat

- beaten

bifi

bar
derivative:
zabio

to kill

zabiT
zabfri

myy
myta
We'

-

um/A, p. . to wash

umytx
umyta
umyTE

- washed

kiu6

kluty
kluTi
khan'

- stabbed

. to wash

- to stab

8

washed

le

ukluti. . stuck, jabbed 1
pricked
ukluta

uklu6, p. . to stick,
to prick

ukida

The passive participles derived from verbs ending in
-c in the infinitive are generally formed by changing the
ending -c into -cony, .tona, -tone or -czony, .czona,
-czone,
e.g.:

Passive participle

Verb

ostrzetex . warned

ostrzec . to warn

ostrzetona
ostrziE6E6
pieczony.
pieczona

. to bake

piec

. baked

pi eczone

The passive participles derived from verbs ending in
-A6 or 16 in the infinitive are usually irregular.
Prequentfir -A6 or-16 endings change into -siony and
respectively,
..ziony
.g.:

Passive participle

Verb

niesiony . carried
niesiona
niesione

nieA6 . to carry

wield

.

to convey, to
transport

,

wieziony . conveyed
wieziona
wieFFEEF

Prom now on regular passiv e participles formed from
verbs already known will not be listed in the vocabulary
unless the meaning of the participle differs from that of
the verb. The irregular passive participles of yet unknown
verbs will be listed with the basic forms of the verb from
which it is derived.

The passive participle of the verb zjeao . is' zjedzony,

9

LESSON 77
Structural Drill
Students:

Instructor:

zamknigt y

zamkn46 'sklep

sklep

zaj46 miejsce

sprzOn46 pokoj
wzi4t tolnierza do niewoli
wynaj4t mieszkanie

wbit kolek
zbit butelkg
zabi6.psa
przybit tablicg
zdobyt dzialo
umy6 dziecko
upiec kurg
pies kurg

zje66jablko

zjedzone jabiko

znaleit ksi4tkg w tramwaju
wynie66'biurko do innego pokoju
przywiel6 krzesla ze skiadu

Drill the above in plural
Instructor:

Suggested words:

Czego pan nie widzi?

zamk:146 sklep

Czego pan nie skon.

spuchnigta rgka
zacz46 rano pracg

czyn
Do jakiego pokoju
pan idzie?
Czego pan nie chce?

sprzOn46 poked
pgknigta butelka

Czego pan nie lubi?
Kogo pan szuka?

wynaj46 mieszkanie
golnierz wzigty do
niewoli
umy6 dziecko
pobit chlopca

Czego pan nie widii?

wbit kolek
zbit butelkg
zabit psa
zdobyt dzialo

10

Students:

Nie widzg zamknigtego
sklepu,

Czego pan szuka?

Czego pan nie widzi?

Czego nie ma w
dzie?

skla-

Jakich sklepow jest

dobrze upieczony chieb
pieczona kura
znalea ksiqtko w tram.
waju
wyniege biurko do
innego pokoju
wywielo wogiel
zamkn4o

duo w tym mieicie?

Do jakich pokojow
idq studenci?
Kogo pan szuka?
Jakich dzieci jest

W tym mie§cie
jest duto zam.
knigtych skiep6w.

sprzqtn46

wzig6 zolnierzy do
niewoli
umyo

duo w szkole?
Czego jest duto na
szosie?
Czego pan widzial
duto?

zbit butelki

Czego my marry duto?

zdoby6 dziala
piec kury

Czego pan nie lubi?
Czego pan ma duto?
Czemu pan sig'przy-

zabit psy

znaleia, ksiqtki

zamknq6 sklep

Przygleidam SiQ

zamknigtemu skle.
pawl.

glitda?

zajO miejsce
sprzqtnqe pokoj
pokniota butelka

wynaj4 mieszkanie
wbi6 kolek
zbiO butelko
spuchniota roka
zabi6 psa
przybi6 tablico
zdoby6 dzialo
piec kuro
znalege ksiqtko
Czemu pan sio przy.
glgda?

przynieLe biurko

Komu pan sig przyglAda?

przywiele krzeslo
umyt dziecko
pobie chlopca

Drill the above in plural

11

Co' pan widzi?

zamknqO sklep

Czy to jest wolne
miejsce?

zajqO miejsce

Widz, zamknigty
skiep.
Nie, to jest zajgte
miejsce.

.wynajq6 mieszkanie
wbi6 kolek
zdoby6 dzialo

Co pan lubi?

dobrze upiec ciastko
piec kurc

Kogo (co) pan widzi?

tolnierz wzigty
do niewoli
umy6 dziecko
pobi6 chlopca
znalei6 ksiqtk,
wyniefi6 biurko

przywiet6 st61

Drill the above in plural
Czym pan sig interesuje?

zamkn46 skiep

Interesujg sig zamknigtym sklepem,

zajg16 miejsce

sprzqtn46 poked
pcknicta butelka
spuchnigta rgka
wynajqO mieszkanie
wbi6 ko/ek
zbit butelk0
zabi6 psa
przybi6 tablicc
zdoby6 dzia/o
upiec ciastko
piec kurc
zjefi6 jabiko
znalegO ksiLltkg

wynieA6 biurko

Kim sig pan opiekuje?

zolnierz wzigty do
niewoli
umy6 dziecko
pobi6 chlopca

Drill the above in plural
0 czym pan mewl?

zamknqO skiep
zajEt6 miejsce

sprzunqO poked
pcknigta butelka
spuchnicta rcka

12

*Swig o zamknictym
skiepie.

urynaj46 mieszkanie

wiA6 kolek
zbi6 butelkg
zabio psa
przybia tablicg
zdobyt dzialo
upiec ciastko
piec kurc
zje66 jablko
zna1e26 ksi4tkc
wynie66 biurko
przywiel6 krzeslo
0 kim pan Wiwi?

2o/nierz wzigty do niewoli
umy6 dziecko
pobio chLopca

Require students to answer the following questions in
negative using antonymi in a participial form:
Students:

Instructor:

Czy ten pok6j jest otwarty?

Niel ten poldoj jest

zamknitty
Czy to walizka jest otwarta?
Czy to pudeLko jest otwarte?

6,9ri)es;'4,,e7

Czy on jest zwzony?
Czy ona jest zmoczona?
Czy to dziecko jest zmgczone?
Czy to miejsce jest wolne?
Czy ten przedzial jest wolny?

LESSON 77

Translation
English - Polish
Tadzio left the house at seven in the morning but he
didnet turn to the right in the direction of the school.

He

stood on the sidewalk and waited until the lights changed.

Then he crossed the street and went to the bus stop.
hour later Tadzio was in the park.

13

Half an

He should have been in

school.

He knew that his teacher would punish him, but today

Tadzio wanted to do only what he himself' felt like doing.

He took a path which lead to Paderewski's statue.

How plea..

sant it would be if he could always do what he wanted!

What

would he do if he didn't have to attend school and if he had
He would go abroad.

a lot of money?
countries.

He would visit many

He would spend his money sensibly (carefully), of

course, and he would give part (of it) to his parents (so)
that they wouldn't have to work.

In the summer he would some.

times lie all day on the grass and bask (warm himself) in the
sun.

Tadzio wanted to do that now, but he knew that it was

not allowed to lie on the lawns, so he lay down on a bench
and started to eat a' sandwich

Translation
Polish m Bnglish

Bartosik mieszkaL w Niegoslawicach, ale pracowal w fabry
ce poiotonej daleko, bo at pod Wieliczka.

Byto to zaraz po

I

drugiej Wojnie Swiatowejo

Linie kolejowe, poci;gi i autobusy

byty zniszczone a Bartosik musiat codziennie jegdzie do pracy.

Zatrzymywani przez niego kierowcy nie zawsze chcieli go bra.

Jednego dnia kiedy Anieg pedal Bartosik diugo nie m60
zatrzyma6 tadnego samochodu.

Nareszcie jeden stanaL.

to duta, otwarta cigtarowka,

uDokad? zapytal szofer.
Wieliczkilie odpowiedzial Bartosik,

"Niech pan siada!"

14

Byka

Miejsce obok szofera bylo zajgte, siedziaio tam jut
dwOch mgtczyzn, wigc Bartosik wspiq/ sig na ty/ cigtarbwki.
Wtedy dopiero zobaczyl, ze w cigtarowce byla trumna.
Bartosik byl podczas wojny tolnierzem.

Widzial on wie.

lu zabitych i sam byl cigtko ranny, ale wtedy byla wojna.
Teraz zrobilo mu sig jednak troche nieprzyjemnie.

"Jade z

nieboszczykiem", pomyLlal,

Jechali doA6 diugo i zrobilo sic doA6 ciemno, ale Anieg
przestal pada6.

tarowka stangla

Na skrzytowaniu drogi z torem kolejowym cig-s

Bartosik wlaAnie zapalal papierosa, gdy

uslyszal pytanie: "Gdzie jesteAmy?"
Bartosik nie wridzial nikogo.

Pytal ktob z bliska, ale

Popatrzyl w kierunku sktild usty.

szai pytanie i zobaczyl, te trumna otwiera sig.

Bartosik pc).

czu/, to mu sig robi slabo ...

Po dwu godzinach, w szpitalu, dowiedzial sic, te czio.

wiekw trumnie nie byl nieboszczykiem ale znajomym szoferat
ktory take jechal do pracy.

Kiedy zaczta pada6 Anieg scho-

wat sic on do trumny i zasn41.

Questions

1. Gdzie mieszkal Bartosik?

2. W ktorej fabryce pracowal Bartosik?
3. Gdzie byla polotona to fabryka?
4. Kiedy Bartosik pracowal w fabryce?

5. W jakim stanie byly linie kolejowe, pociqgi i autobusy
krOtko po drugiej wojnie?

15

6. Co musial p. Bartosik codziennie robie?
7. Do czego p. Bartosik musial codziennie jeldzi6?
3. Kogo zatrzymywal Bartosik na drodze?
9. Czy szoferzy zawsze go brali?

ID. Jaka byla pogoda pewnego dnialkiedy Bartosik nie m60
diugo zatrzyma6 tadnego samochodu?
11. Jaki to byt samochod, ktory nareszcie stimuli?

Ia. Jakimi slowami zaprosit szofer Bartosika do cictar6wki?
13. Czy miejsca obok szofera byly wolne?
14. Kto na nich siedzial?
15. Co wtedy zrobil Bartosik?

16, Co Bartosik zauwatyl w cictarowce?
17. Czym Bartosik byl podczas wojny?
18. Co on widzial podczas'wojny?

19. Jak byl ranny Bartosik podczas wojny?

20. Jak sic zrobilo Bartosikowisgdy zobaczyl, le jedzie
z nieboszczykiem?

21. Jak sic zrobito po dtutszej jeldzie?
22. Czy Anieg wtedy jeszcze pada'?
23. Gdzie cictarawka stancla?

24. Co robil Bartosiktgdy cictarowka stancla?
25. Co uslyszal Bartosiklgdy zapalat papierosa?

26. SW ktoA pytal?
27. Czy Bartosik widzial kogoL?
28. W jakim kierunku popatrzyl.Bartosik?

16

29. Co wtedy Bartosik zobaczyl?
30. Co poczul Bartosik?

31. Gdzie i po jakim czasie Bartosik dowiedzial sic kim byi
cziowiek w trumnie?

32. Czy cz/owiek w trumnie by/ nieboszczykiem?
33. Kiedy ten cziowiek schowaL sic do trumny°4 co tam zrobiL?

LESSON ??
Reading Text
Pogrzeb StanisLawa Nowickiego odby/ sic 100Igo sierpnia
1955 r.

Nowicki byi gospodarzem we wsi Niegosiawice.

NiegosLawice znajduje sic pod Wieliczkit.

prawie wszyscy ludzie w Poisce.

WieA

Wieliczkc znaja

S4 tam duke kopalnie soli.

Stanistaw Nowicki by/ dobrym gospodarzem i miaL nowoczesne
gospodarstwo.

Pogrzeb jego by/ bardzo duty.

Prawie wszyso

cy ludzie ze wsi przyszli na pogrzeb.

W kilka godzin po 6mierci krewni ubrali nieboszczyka
nowe ubranie, buty i bieliznc.
i stplarA zamkna/ trumnc.

w

Potem poiotyli go do trumny

Rodzina zawioz/a trumnc do ko6-

gdzie stala do nastcpnego dnia rano.

Nowicki slutyi w polskim wojsku podczas wojny w 1920 r.

By/ on podoficerem rezerwy.

Wielu jego dawnych kolegow z

wojska zioty/o wiefice z kwiatami na trumnie.

Nastcpnego

dnia o godzinie 9-ej rano, odbyto sic nabotelistwo w koftie.
le.

0 dziesi4tej rano przyjecha/ karawan.

ly dwa konie.

Karawan ciagne.

Koledzy Nowickiego wyniegli trumnc z koftiota
17

r

postawili jq na karawanie.

Nowicki mial dutq rodziny.

Syn Nowickiego Jan mieszkal w Warszawie.
i mial trzech synow i jednq corks.

Byl on tonaty

Pani Nowicka wyslala

telegramy do calej rodziny i zawiadomi/a o dniu pogrzebu.
Jan Nowicki przyjechal na pogrzeb z ions, dwoma synami i
Najmlodszy syn jego Tadzio byl chory i mu-

corkq Zosia.

Brat niebosz-

sia/ zostao w domu pod opiekq sqsiadki.
czyka Michal jest jut bardzo stary.

Mieszka on stale we

Prancji i nie m6g1 przyjecha6 na pogrzeb.

Kiedy karawan jechal na cmentarz, za karawanem szla

wdowa z dzie6mi i wnuczgtami, a za nimi szli krewni kprzyy

jaciele Mtzyscy mgtczyini

byli w czarnych ubraniach.

Ksiqdz z Niegoslawic czekal przy brimie cmentarza.

Karawan zatrzymal sie przed bramq

Sze6ciu kolegow Nowic-

kiego wzigio trumng z karawanu i zanioslo jq do grobu.
Ksiqdz odmowil. 171odlitwg nad grobem.

ladny drewniany krzyt na grobie.

Potem stolarz postawil

Jeden z kolegow Nowickie-

go m6wil przez kilka minut nad grobem.

Powiedzial on, to

Nowicki byl dobrym tolnierzem i obywatelem kraju.

Po po-

grzebie rodzina i przyjaciele zebrali sig w domu nieboszczp.

ka, .W pokoju stal duty sta.
ki z wodkq i piwem.
ki nit piwa.

Na stole byly kanapki i butel-

Ludzie jedli kanapki i pili wigcej wtd-

Poniewat tyto bylo jeszcze na polu, sqsiedzi

gospodarze obiecali pomoc pani Nowickiej przy koszeniu tyta.

Kiedy wszyscy poszli do domu, pani Nowicka z c6rkq posprz4taly mieszkanie, admowily modlitwg i poszly spa6.

18

Questions

1. Kiedy odbyl sic pogrzeb Stanislawa Nowickiego?
2. Kim by/ Nowicki?
3. W jakiej wsi mieszkal Nowicki?

4. Gdzie znajdujt sic Niegosiawice?
5. Kto zna Wieliczkc?

6. Jakie kopalnie sq w Wieliczce?
7. Jakim gospodarzem by/ Nowicki?
8. Jakie on mia/ gospodarstwo?
9. Czyj pogrzeb by/ bardzo duty?
10. Kto przyszedl na jego pogrzeb?
11. Kogo ubrali krewni w kilka godzin po 6mierci?
12. W jakie ubranie krewni ubrali nieboszczyka?
13. Ur co jeszcze krewni ubrali nieboszczyka?

14. Do czego krewni po/otyli nieboszczyka?
15. Przez kogo trumna zostala zamknicta?
16. Dok4d rodzina zawiozia trumnc?
1

Do kiedy trumna sta/a w koiciele?

18. W jakim wojsku slutyl Nowicki?
19, Kiedy Nowicki siuty/ w polskim wojsku?

20. Co zlotyli dawni koledzy Nowickiego na jego trumnie?

21. Co odbylo sic nastcpnego dnia rano w koiciele?
22. 0 ktorej godzinie odbylo sic nabotefistwo?

23. Co przyjechalo o dziesiqtej rano?
24. Co ciagncIy konie?

25. Przez kogo zostala trumna wyniesiona z koAcioIa?
26. Na czym koledzy Nowickiego postawili trumnc?
19

116.116

27. Gdzie mieszkal syn Nowickiego, Jan?
28. Ile dzieci mial Jan Nowicki.?
29. Ilu synow i ile corek mial. Jan Nowicki?
30. Kogo pani Nowicka zawiadomita o dniu pogrzebu?

31. Kto przyjechat z Janem Nowickim ha pogrzeb?
32. Dlaczego Tadzio Nowicki nie przyjechat na pogrzeb?
33. Czyj brat.jest jut bardzo stary?

34. Gdzie mieszka stale brat nieboszczyka?'
35. Kto'szedi.za karawanem?
36. Za kim szli krewni i przyjaciele?

37. Jakiego koloru byly ubrania motczYzn i kobiet?
3P. Kto czekal przy bramie cmentarza?

4

39. Przed czym zatrzymal sic karawan?

40. Co wzicto bzeAciu kolegow Nowickiego z karawanu?
41. Dokad koledzy Nowickiego zaniefili trumnc?

42. Co postawil stolarz na grobie?

43. Kto m6wii nad grobem?

44. Jak diugo mown jeden z kolegow Nowickiego?
45. Co powiedzial ten kolega o Nowickim?
46. Kiedy rodzina i przyjaciele zebrali sic w domu nieboszczyka?
ri

47. Co bylo na stole?
wadkil czy piwa?

48. Czego.ludzie pili wicce j

49. Co stsiedzi obiecali pani Nowickiej?
50. Kiedy pani Nowicka z corka posprzataly mieszkanie?
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LESSON 77

Oral - Aural Drill
Part I . Dialog

1. Co zrobil przed chwilq syn pana Nowickiego?

2. Skqd telefonowa/ miody Nowicki?
3. 0 co prosil syn. Nowickiego?

4. Davi i kiedy mita wraca6 p. Nowicki?
5. 0 co zapytai p. Nowicki urzgdniczkg, gdy dowiedzial sic
o telefonie syna?

6. Dlaczego syn Nowickiego chcial, teby ojciec zaraz wracal
do dome?

7. Co sic span/0 panu Nowickiemu?
8. Co krzyknia p. Nowicki, gdy sic dowiedzial
stodoty?

9. Czy p. Nowicki zapytal o stra± ognioW4?

10. 0 co poprosila urzcdniczka p. Nowickiego?
11. Co przypuszczala urzcdniczka?
12. Od czego powinna by6 ubezpieczoiaa stodota?

13. Czy stodola byla ubezpieczona?
14. Co sic stab() p. Nowickiemu?

15. 0 co poprosil p. Nowicki?
160 Co zrobila urzcdniczka?
17. Kiedy przyAzedl doktor?
18, 0 co zapytal doktor?

19. Gdzie byl chory?

20. Na czym letal chory?
21. Jaki byl puts pO Nowdckiego?
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spaleniu sic

22. Co nie bito?

23. Czy doktor przyszedl na czas?
24. Kto powinien byl by6 zawiadomiony?

25. 0 czym urzgdniczka powinna byla zawiadomit milicjg?
26. Po kogo urzgdniczka poslala?

27. Jakie Awiadectwo wystawit doktor?
28. Kogo doktor zawiadomi

o Amierci Nowickiego?

29. Do kogo doktor kazal zadzwoni6 urzgdniczce?
30. Do jakiego pogotowia kazal doktor zadzwoni6 urzgdniczce?
31. Po co miala urzgdniczka zadzwoni6 do pogotowia ratunkowego?
32. Kiedy urzgdniczka to zrobi?
33. Co jeszcze urzgdniczka zrobi?

34. 0 czym urzgdniczka zawiadomi rodzing Nowickich?

Part II - General. Questions

1. Czy widzial pan kiedyA wypadek samochodowy?
2. Czym pogotowie ratunkowe przywozi chorych do szpitalla
3. Kogo zawiadamia sig o wypadkach?
4., Jakie Awiadectwo wystawia lekarz po Amierei pacjenta?

5. Dokqd karetki pogotowia zawol4 chorych?
6. Jakie pan ma ubezpieczenia?
7. Kto gasi potary?

8. Kogo najpierw zawiadamia sit o Amierci?
9. Na czym nosi sig chorych?
DO. Czy widzial pan w Monterey fabrykg, kt6ra sic spalila?
11. Do kogo pan dzisiaj dzwonit?

12. Po kogo sig dzwoni, jeAli ktoA jest chory?
22

13. Czy pana samochod jest ubezpieczony?
14. Od czego, sig pan ubezpieczyl?

15. Czy pan wie na pewno, czy pan przypuszcza, to pan skoficzy
ten kurs?
16.

0

ktorej godzinie pan zwykle wraca wieczorem do domu?

17. Co pana najlepiej uspakaja?
18. Co pan robilgdy panu jest s/abo?
19. Co pan pije chgtniej wode,czy piwo?

20. Czy w pana mieficie potar zniszczy/ kiedyi jakiei doer

Part III

Conversational situation

Pafistwo Witkowscy i pafistwo Zielifiscy siedzq przy stole

w restauracji i jedzitobiad.

W

pewnej chwili panu Witkowskie.

mu robi sig stab° .(faints) i spada z krzes/a na zieMig. Pan
Zie1ifiski i pani Witkcwska staraj4 sig pomdc choremu.

dzwoni po karetkg pogotowia.

Kellner

Po chwili przyjetdta karetka.

Lekarz pogotowia zajmuje sig pacjentem a pafistwo Zielifiscy i

pani Witkowska rozmawiaj4 o tym wypadku.
Role:

pan Witkowski, pani_Witkowska, pan Zielifiski, pani Zielifiska, kelner, lekarz.

LESSON 77
Homework

Part I
Translate into Polish:
1. There was a big fire in the factory this morning.
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2. We don't know the cause, but I suppose that somebody threw
a lighted cigarette on the floor in the warehouse,
3. Miss Basia, the director's secretary, immediately phoned
for the fire brigade.

4. The bookkeeper

ran to the office which was in the same

building as the warehouse in order to take the money out of
the building.

5. "Don!'t go there" I called, but he did not hear me.

6. Members of the fire brigade carried the bookkeeper from the
building.

7, They laid him on a stretcher and took him in the ambulance
van to a hospital.

8. I felt faint, so I sent a boy to bring me a glass of water.
9. We phoned the bookkeeper's wife to inform her that her
husband was in the hospital.

10. The factory was insured against fire so the director was
not worried.
Part II

Write (or record on tape, if tape recorders are available) 6
questions and answers pertaining to Translation English - Polish,
Lesson 76.

LESSON 77
Vocabulary
ci4gn46,

i.

(pociun46, p.

ci4gric

pociung

ci4gnie

pociitgnie

- to pull

grob, m.

- grave, tomb

grobu gen. s.
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karawan, m,
karawanu, gen. s.

- hearse

karetka, fie

-

milicja, fe

- militia, police

modlitwa, f,

. prayer

ambulance, van

serv'e:e (religious)

naboteastwo, n.
nieboszczyk, m.
nieboszczyka, gen, s.

. the deceased

nosze (pl. only)
noszow/noszy, gen. pl.

- stretcher

odmow161 p, (odmawia6,
odmawiam
odmowic
odmawia)
odm6wi

. to say (a prayer), to

pogotowie ratunkowe

- ambulance service

pogotowiel n,

. readiness, emergency,
ambulance (col.)

pogrzeb, m,
pogrzebu, gen, s,

. funeral

posla6, p, (posyla6
posy/am
poAlq
posyla)
poile

. to send

refuse

potar, m,
potaru, gen. s.

fire, conflagration

Przypuszczak, ie (przyPuAciO, p
przypuszczg
przypuszczam
przypuAci)
przypuszcza

to suppose, to think

ratunkowy, ratunkowa, ratunkowe . rescue (as adj.)', saving
(as adj.)
I feel faint

slabo mi jest (idiom)
stolarz, m,

- carpenter, cabinet maker

strait f.

- guard, watch, custody

strat ogniowa

- fire brigade, fire de-

partment
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death

Amiere, f,
gmierci, gen, s.

-

Awiadectwo, n.
Awiadectwa, gen. s.

- certificate

trumna, f.

- coffin

uspokoie (sic), p.
uspokojc (sic)
uspokoi (sic)

(uspakaja6 /sic /,i. - to quiet, to calm,
to relax, to take
uspakajam /sic./
it easy
uspakaja /sic/)

widow

wdowa, f.

- wreath

wieniec, m.
wiefica, gen. s.

- accident, case

wypadek, m.
wypadku,

s.

. to issue, to expose,
to display, to exhibit, to set up

p. (wystawiae, i.
wystawiam
wystawi c
wystawia)
wystawi

wystawie

zabie p.

- to kill

(zabijao, i.

zabijc
zabije

zawiadomiel p.
zawiadomic
zawiadomi

zabi jam

zabija)
(zawiadamiae, i.
zawiadamiam
zawiadamia)
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. to notify, to in.

form, to let know

LESSON 78
go. ...

Grammar Perception Drill
po.

PASSIVE & ACTIVE VOICE
Part I

a/

Present tense

Subject m nom.

Trans, verb
Act. voice

Direct object

Active voice

pacjenta (acc.)

The doctor
examines a
patient.

1
Of?

Lekarz

Subject

bada

nom,

Verb
Pass. voice

Passive

Object

Nif

Pi c

jest badany

przez lekarza
(acc.)

The patient
is examined
by a doct-v.

Require students to change the following active voice
sentences into passive voice sentences:
Instructor:

Students:

Szewc robi buty.

Buty s4 robione
przez szewca,

Maszynistka pisze list.
Lekarz wa ±y dziecko
±andarm aresztuje toinierzae
Gospodarz uprawia pole.
Siertant szkoli rekrut6w.
Fryzjer czesze dziecko.
Zegarmistrz reperuje zegarki,

b/
Past tense imperfective
Lekarz codziennie badal pacjenta.
Pacjent 1221 codziennie
przez lekarza.
Instructor:

Students:

Gospodarz codziennie oral pole.

Pole byto codziennie orane
przez gospoda.

rza
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Sieriant codzicnnie szkolil rekrutem.
Fryzjer codzicnnie golil oficerow.
Zegarmistrz codziennie reperowal zegarki.
Lekarz codziennie: badal pacjentow,
Sekretarka codziennie pisala listy.
Szofer codziennie przywozil towar.
Oficer codziennie pisal meldunki.

Future tense im erfective

c/

Lekarz b?dzie codziennie badal pacjenttv
Pacjent b nare codziennie a5
przez lekarza.
Students:

Instructor:

Gospodarz bgdzie codziennie oral pola.

Pola bodlt co-

dziennie orane
przez gospodarza.

Siertant bgdzie codziennie szkolil rekrutow.
Pryzjer bgdzie codziennie golil oficerow,-Zegarmistrz bgdzie codziennie reperowal zegarki.
Sekretarki bgda codziennie pisaly listy.
Szoferzy bgdq codziennie przywozili tawary.
Buchalter bgdzie codziennie sprawdzal rachuaki.
Kucharka bgdzie codziennie gotowala obiad.

d/

Past tense

Lekarz wczoraj zbadal pacjenta,
Pacjent zostal wczoraj zbadany przez lekarza.
(Pacjent byl wczoraj zbadany, przez lekarza.)
Instructor:

Students;

Gospodarz wczoraj zoral pole.

Pole zostalo wczoraj zorane przez
gospodarza.
(Pole by/4!) wczo-

raj zorane przez
gospodarza.)
Pryzjer wczoraj ogoli/ Stefana.
Zegarmistrz wczoraj zreperowal ten zegarek.
Sekretarka wczoraj napispla picO listow.
Szoferzy wczoraj przywicili to towary.
Oficerowie wczoraj napisali meldunki.
Luchalter wczoraj sprawdzil ten rachunek.
Uladek wczoraj kupit samochod,'

e/

Future

tense

Lekarz jutro zbada pacjenta,

Pacjent adzirlifro zbadan

przez lekarza.
28

1

Pacjent zostanie jutro zbadany przez lekarza.
Instructor:

Students:

Gospodarz jutro zorze pole.

Pole bgdzie jutro zorane przez
gospodarza.
Pole zostanie
jutro zorane
przez gospodarza.

Fryzjer jutro ogoli Stefana.
Zegarmistrz jutro zreperuje ten zegavek.
Sekretarka jutro napisze cztery listy.
Szofer jutro przywiezie ten towar.
Oficer jutro napisze ten meldunek.
Buchalter jutro sprawdzi ten rachunek.
Wiadek jutro kepi ten samoch6de

f/
Instructor:

Students:

ubiera

Dziecko jest
ubierane przez

ubierala.

Matka bgdzie ubierala dziecko
ubrala
{ ubierze

matkg

piecze
piekLa
ICucharka
bgdzie piekia kurg
upiekLa
{ upiecze

karmig
karmilem
ja,(ty, on, ona, my, wy, oat one) bodg karmik krowy
nakarmilem
I nakarmig
fotografuje
fotografowal

Michal

bgdzie fotografowal mnie, ciebie, jego, A, je
sfotografowal
nas, was, ich, je

{ sfotografuje
Part II

a/
Require students to change the following sentences from
the passive into the active voice:
29

{jest teraz zdobyWane
bylo przez tydziefi zdobywane
przez nieprzyjaciela
Miasto "bgdzie diugo zdobywane
zosta/o (bylo) wczoraj zdobyte
zostanie (bgdzie) jutro zdobyte
is4 wysytane co tydziefi
przez(e) mnie, ciebie,
Paczki byly wysylane co tydziefi
niego, niq,
1)04 wysylane co tydziefi
nast was nicht
zostaly (byly) wczoicaj wyslane
zostan4 (bgdg) jutro wyslane
nie, t
%.

jestem-stale informowany przez sekretarkg
bylem stale informowany przez sekretarkg
bgdg stale informowany przez sekretarkg
Jap(tY,
on, ma, zostalem (bylem) wczoraj poinformowany o tym przez
Kowalskiego
my ity,
°nit one) zostang (bgdg) jutro poinformowany o tym przez
Kowaiskiego

Require students to form active and passive voice sen.
tences from the phrases below according to the following
pattern:
Students:

Instructor:

Ja koszg /4kg

kosi6 ) 14kg
skosi6

1.4ka jest koszona przeze
mnie,
ja kosilem I4kg.
Lika byla koszona przeze
mnie,

ja bgdg kosi/ 14k0
1.4ka bgdzie koszona.prze.

ze mnie
Ja skosilem 14kg
1.4ka byla skoszona prze.
ze mnie.
.

ja skoszg /4kg
1.4ka bgdzie skoszona prze..
ze mnie.
1
ladowa6
cigiarowkg
zaladowa6J

zaopatrywa6j spoldzielnig w towary
zaopatrzy6
wyznaczat
wyznaczy6

tolnierzy do pracy
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Ain4 "'eta ?
Ctiatalraract.
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LESSON 78

Dialog

(Conversation about a car
accident)

G.: Grzybowski Adam
P.: Pasater
G.: Przepraszam, czy wie pan, kiedy bgdziemy w Wieliczce?
P.: WkrOtce, bo jut minglibmy Krakow.
liczce.

ja tet wysiadam w Wie-

G.: Wie pan, ja wyjechatem wczoraj z Warszawy saaochodem, ale
po drodze mialem wypadek. Na szczgicie zlapatem ten po..
cio/g w Czgstochowie i mote zd4to na pogrzeb zaajomego.
P.: Czy to by/ powatny wypadek?
G.: Zderzylem sig z cigtarowk4 na szosie i rozbity samoch6d
trzeba byLo zaci4gn46 do warsztatu.
P.: Dobrze, to sig panu nic nie stab°.
wypadku?

Co byto powodem *ego

G.: Wina byla kierowcy cigtarbwki, bo byl nrtnigty.
Pes Czy ktoi widziat ten wypadek?
G.: Widziat to milicjant, ktory wiabnie przejetdial. motocykiem.
On tet spies,/ protok6l.
P.: Czy pafiski samochod byl ubezpieczony?

G.: Tak. Przedstawiciel Pahstwowego Towarzystwa UbezpieczeA
jut zostal zawiadomiony o wypadku.
P.: Dtjetdtamy do Wieliczki:
siadania.

jnt czas przygotowa6 sig do wpm
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LESSON 78
Grammar Ary .ysis

PASSIVB AND ACTIVE VOICE
Verbs are classified as being in the active voice or
assive voice.
The active voice is a form of the verb wherein ne suoject acts. It may 6e either a transitive or an in
transitive verb,
e.g.:

Wiadek wybuduje
subject

Wiadek will build a house.

dom.

direct object

The passive voice is a form of the verb wherein the sub ect
does not act but is acted upon.
Such a verb must be transitive e.

no reflex e).

The direct object of the active voice rania

becomes subject of the passive voice sentence,
e.g.:

Ten dom by/ wybudowany przez Wladka.
fi
subject

This house was built
by Wiadek.

There the subject house was acted upon by Wiadek, whom we
consider to be the agenTBrdoer of the action. Note that the
house, although the subject of the sentence, is not the active

WTI in the sentence.
In Polish the passive voice is rarely used; however, the
Polish speaker treats the declinable passive participle rather
as an ordinary adjective.
Imperfective verbs in the passive voice can be used in
the past, present and future tenses. Perfective verbs in
the passive voice can be used in the past and future tenses.
Imperfective verbs in the passive voice should be always
used with the auxiliary verb "byou . to be,
e.g.:

Ten most by/. diugo budowany (1. aspect).
Male mosty Al zwykle.budowane z drzewa.
Ten most bpizie diugo budowany (i, aspect).
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Ten most byl.d/ugo budowany przez inivniera Kowaiskiego.
Duke toSty slzwykle:biadowane przez intynierow.
Ten most buzie diugo budowany przez intyniera Kowaiskiego.
Perfective verbs in the passive voice can be used either
with the auxiliary verb zosta6 or the auxiliary verb byit,
e.g.:

Tan most zostal wybudowany (pe aspect) przez intyniera Kowalm
skiego.
Ten most zostanie wybudowany (pe aspect) przez intyniera Ko..
walskiego.
jut w zeszlym roku wybudowany (p. aspect).
Ten most
Ten most .2.111w przyszlym roku wybudowany (p. aspect).

LESSON 78
Structural Drill
Part I
Require students to change the following statements into passive
voice:
Students:

Instructor:

Stanowisko jest maskowane
przez to/nierzae

±olnierz maskuj.e stanowisko.
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2olnierz maskawal stanowisko.
2o/nierz bgdzie maskowal stanowisko.
tolnierz zamaskowal stanowisko.
2olnierz zamaskuje stanowisko.

Samoloty
Samoloty
Samoloty
Samoloty
Samoloty
Pocisk
Pocisk
Pocisk
Pocisk

Stanowisko byio maskowa..
ne przez tanierza.
Stanowisko bcdzie masko.
wane przez toLnierza
Stanowisko zostato zamas.
kowane przez tolnierza.
StanOwisko zostanie za.
maskowane przez tolnierza.

npla niszczq miasta.
npla niszczyly miasta.
npla b04 niszczyly miasta.
npla zniszczyly miasta.
npla zniszczq miasta.

przebija Acianc.
przebijal
bgdzie przebijal Aciang.
przebil Aciang.

Pocisk przebije Acianc
Ojciec
Ojciec
Ojciec
Ojciec
Ojciec

ubezpiecza dom.
ubezpieczai dom.
bgdzie ubezpieczal dom.
ubezpieczyl dom.
ubezpieczy dom.

Oficer
Oficer
Oficer
Oficer
Oficer

przesluchuje jenca.
przesiuchiwal
bgdzie przesluchiwa/ jefica.
przesluchal jefica.
przeslucha

Saperzy
Saperzy
Saperzy
Saperzy
Saperzy
On
On
On
On
On

umacniajq linic frontow4.
frontow4,
umacniali
1)04 umacniali linig frontow4.
umocnili linig frontow4
umocni4 linig frontow4.

zaopatruje sklepy w cukier.
zaopatrywal sklepy w cukier.
bgdzie zaopatrywal sklepy w cukier.
zaopatrzyl sklepy w cukier.
zaopatrzy sklepy w cukier.

(Require students to use the personal pronouns: ja, ty,

my, wy oni, one)
Gospodarz
Gospodarz
Gospodarz
Gospodarz
Gospodarz

kosi zyto.
kosil iylo.
bgdzie kosil zyto,
skosil zyto.
skosi zyto.
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Chlopcy ITC.Ocq pszenic(,,.

Chlopcy ml6cili pszenic
m/ocili pszenicq.
Chlopcy wyplocili pszenicc
Chlopcy bic

Chlopcy wyml6c4 pszenic.
Kupiec
Kupiec
Kupiec
Kupiec
Kupiec

przewozi towary.
przewozii towary.
bgdzie przewozil towary.
przewi6z1 towary.
przewiezie towary.

Kucharka
Kucharka
Kucharka
Kucharka
Kucharka
On
On
On
On
On

piecze chleb.
pickla chleb.
bgdzie piekia chieb.
upiekia chleb.
upiecze chleb.

laduje rzeczy na cigtartmkoe
ladowat rzeczy na cigtat6w4g.
bgdzie ladowat rzeczy na cigtar6wk0e
zaladowal rzeczy na..cigtarawkc.
zataduje rzeczy na cigtarowko.

(Require students to use the personal pronouns:
wy, oni)
Pan
Pan
Pan
Pan
Pan

Woiski splaca-taty za samoch6d.
Wolski splacal raty za samoch6d.
Waski bgdzie splacal raty za samoch6d.
Urcaski splacit raty za samoch6d.
Wblski splaci raty za samoch6d.

Kobieta
Kobieta
Kobieta
Kobieta
Kobieta
Lekarz
Lekarz
Lekarz
Lekarz
Lekarz

sadzi kartofle.
sadzila kartofle.
bgdzie sadzila kartofle.
zasadzi la kartofle.
zasadzi kartofle.

bads pacjenta.
badat pacjentad
bgdzie badal pacjenta.
zbaoal. pacjenta.
zbada pacjenta.

UczeA zabiera ksi42ki do dome
UczeA zabieral ksi4ikl do domu.
UczeA bgdzie zabieral ksiqtki do domu.
UczeA zabrrtl ksiqtki do domu.
UczeA zabierze ksi4tki do domu.

Part II

Require students to change the following statements into
active voice:
Instructor:

Students:

Most jest budowany przez wojsko.
Most byl budowany przez wojsko.
Most bcdzie budowany przez wojsko.
Most zostal zbudowany przez wyjsko.
Most zostanie zbudowany przez wojsko.
.

Miasto
Miasto
Miasto
Miasto
Miasto

buduje most.
budowalo most.
bcdzie budowalo

zbudowalo most.
zbuduje most.

jest f3 4g1e niszczone przez ni-eprzyjacielaA
bylo niszczone przez nieprzyjaciela.
bcdzie zniszczone przez nieprzyjaciela.
zostalo zniszczone przez nie*Nrzyjaciela.
zostanie zniszczone przez nieprzyjaciela.

Rekruci
Rekruci
Rekruci
Rekruci
Rekruci
Pok6j
Pok6j
Pokoj
Pok6j
PokOj

Wojsko
Wojsko
Wojsko
most.
Wojsko
Wojsko

s4 szkoleni przez kaprali.
byli szkoleni przez kaprali.
bcd4 szkoleni przez kaprali.
zostali wyszkoleni przez kaprali.
zostanq wyszkoleni przez kaprali.

jest sprz4tany przez niego.
byl sprz4tany przez niego.
bcdzie sprz4tany przez niego.
zosta/ posprzqtany przez niego.
zostanie posprz4tany przez niego.

(Require students to use the personal pronouns:
my, wy, oni, one)
Samochod
SamochOd
SamochOd
Samochod
Samochod
DowOdca
Dow6dca
Dow6dca
Dow6dca
Dow6dca

ja, ty, ona,

jest reperowany przez szofera.
byl reperowany prze.. szofera.
bcdzie reperowany przez szofera.
zostal zreperowany przez szofera.
zostanie zreperowany przez szofera.

Mr

jest informowany przez niego.
by/ informowany przez niego.
bcdzie informowany przez niego.
zostal poinformowany przez niego.
zostanie poinformowany przez niego.

(Require students to use the personal t'onouns: ja, ty, omit
my, wy, oni)

Dziecko jest calowane przez matkc.
Dziecko bylo calowane przez matkc.
Dziecko bcdzie calowane przez matkc.
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Dziecko zostalo pocOowane przez matko.
Dziecko zostanie pocatowane przez matko.
Dziewczyna je:a fotogrftfowana przez chlopCa.
Dziewczyna byla fotografowana Orzez chlopca,
fotografowasia przez clUopcao
Dziewczyna
DziewCzyna zof;tata sfotografowana przez chlopca.
Dziewczyna zostaaie sfutografowana przez chtopea

Rzeczy
Rzlczy
Rzoczy
Rzoczy

54 pakoAane przez Walczaka
byty pa%owane przez Walczaka,
1)04 pakowane przez Ualczaka.
zostaly sakowane przez Walczaka.

Rzeczy zostantl: spakowane przez Walczaka.

Dzieci
Dzieci
Dzieci
Dzieci
Dzieci

see kochane przez wszystkich
byly kochane przez wszystkich
bcd4 kochane przez rszystkich
zostaly pokochane przez wszystkich:
zostanq pokochane przez wszystkich.

Ubranie jest czy szczone przez matke.
Ubranie byto czyszczone przez matkq.

Ubranie bcdzie czyszczone przez matko
Ubranie zostalo wyczyszczone przez matko.
Ubranie zostanie wyczyszczone przez matkg,
Paczki s4 wysylaw! przez rodiacowe
Paced byly wysylane przez rodzicow,
Paczki b4d4 wysynne przez rodzicow.
Paczki zostaly wy3lane przez rodzicow.
Paczki zostan4 wytaane przez rodzicowe
Okopy s4 zdobywtuie przez piechoto.
Okopy byly zctobywane przez piechotg.
Okopy bvig zdobywane przez piechotc.

Okopy zostaky zdobyte przez piechotc
Okopy zostan4 zdobyte przez piechotc
Pieni4dze
Pieniqdze
Pieni4dze
Pieniqdze
Pieni4dze

przez buchaltera4
s4
byty liczone przez buchaltera
b0a4 licvone przez buchaltera.
zostaly policzone przez buchaltera.
zostan4 policzone przez buchaltera.

Dziecko jest rozbieraw przez matkc,
Dziecko
Dziecko
Dziecko
Dziecko

bylo rozbierane: przez matke,
be dzie rozbierane przez matko.
zostalo rozebrane przez matkQ.
zostanie rozebrane przez matkO.
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LESSON 78

Translation
English . Polish
Andrzej Kawecki bought a new ear.

He would have bought

it last year, but he did not have enough money.

Yesterday

was Sunday, so Andrzej and his young wife Zosia wanted to
visit the jasinskis who lived twenty kilometers south of Warms

Andrzei checked whether there was enough water in the

saw,

radiator because the day was very hot.
tires.

He also checked the

When they were outside the city Zosia wanted to drive

(the car).

Andrzej had been teaching hex how to drive but

fr-la

a

without success.

It seemed to him that his. wife did not see

any difference between the brake and the clutch.

He said

that there was too much traffic on the highway and that it
would be better if he drove.

"You are right, darling" said

Zosia "I know that I am learning to drive very slowly, but
I would learn more quickly if you had more time to teach me".
At one-thirty Andrzej stopped his car in front of the
jasifiskes house.

The jasifiskis introduced them to other

guests who were already there and then Mrs. jasinski invited
them for lunch (dinner).
Translation
Polish - English

Andrzej Grzybowski mial klopo+ z samochodem po przyjeldzie do Warszawy, bo naprawa bamtichodut ktora zostala zrobiona

w Czvstochowie nie byla wykonana dobrze i samochod palil duto
benzyny i oliwy.

Grzybowski oddal samochod do sprawdzenia

40
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do warsztatu, gdzie dowiedzial sig, to trzeba dab nowy-Silnik,

Poniewat nowy silnik bgdzie kosztowal bardzo drogo, a

samoch6d byl jui kilka razy uszkodzony, Grzybowski zdecydowal
sig kupie nowy samoch6d. Nie m6g1 on jednak zdecydowao sig
jakiej marki samoch6d kUpio, Pcszedl Wigc poradzie sig szwag-

---"

rat ktory kup51,/ kilka miesigcy temu nowy samoch6d.

Szwagier miat'samochod marki "Warszawa".

Sarno-

ched ten mial cztero-cylindrowy silnik i pain bardzo malo
benzyny. W samochodzie bylo miejsce na cztery osoby i samoch6d mial dwoje drzwi.

Samochod bpi niebieskiego koloru.

Panu Grzybowskiemu podobaL sig bardzo ten samoch6d, ale byt
dia niego za drogi,

Questions

1. Kto mial kiopot z samochodem?

2.

Kiedy Grzybowski mini ktopot a samochodem?

3. Co zostalo zrobione w Czgstochowie?

4. Jak byte wykonana naprawa samoohodu?
5. Czego spalat duto samoch6d,?
3. Dok4d oddal Grzybowski samochod?

7. Po co oddal Grzybowski samoch6d do warsztatu.
Czego dowiedzial sig Grzybowski .w Lwarsztacie?

9. Co bgdzie kosztowatodzogo?
10, Co zdecydowal sig zrobiO Grzybawskii2
11. Na co nie mogt zdeoydowa6 sig GszNbowski?
12. Kogo poradzil sig-GezNbowski?
13. Jaki samoch6d miallszwagier Grzybowskiego?

14. jakiej marki samochod mial szwagier Grzytowskiego?
15. Ile cylindrow mial silnik samochodu?
16. Czego spalat mato ten samochod?
17. Na ile ()sob byto miejsce w tym samochodzie?

18. Ile drzwi mial samochod?

19. Jakiego koloru byl samochod szwagra Grzybowskiego?

20. Czy Grzybowskiemu podobal sic samochod marki "Warszawa"?
21. Diaczego Grzybowski nie mogt kupi6 tego samochodu?

LESSON 78
Reading Text

Wtzoraj wieczorem Adam Grzybowski dostal telegram od

pani Nowickiej z Niegostawic. W telegramie byla wiadomog,
ze mqt jej Stanislaw umart eagle na serce I ze pogrzeb odbcdzie sic za dwa dni.
go.

Grzybowski byl przyjacielem Nowickie-

Zdecydowal sic pojechat samochodem do Niegoslawic.

Grzy-

bowski wyjechal z Warszawy nastcpnegoldnia o godzinie 8.ej
rano.

sie

Szosa z Warszawy do Krakowa jest dobra i ruch na szo-

byl tego dnia dosye duty.

Samochod Grzybowskiego zde-

rzyt sic pod Czestochowa z cictarowkq.

Na szczOcie Grzy-

bowskiemu nic sig nie stato w tym wypadkut ale samoched trze.
ba byto odda6 do naprawy,

Azony,
benzync,

Samochad zostal powatnie uszko.

Mial on rozbitq chlodnicc i uszkodzony zbiornik na
Benzyna wyciekala ze zbiornikal sprzcgto rowniet

potrzebowato naprawy.
tu samochodowego.

Grzybowski zatelefonowal do warszta-

Po pewnym czasie przyjechala cigtarawka

i samochOd zostal zaciqgnity do warsztatu samochodowego.
42

-01

Vypadek ten widzialo kilka przejetdtaj4cych osob.

WidziaL go rowniet milicjant, ktory przejeldtal w tym czasie
kotocyklem.

Ndilic jarft spisal protok6I wypadku.

Vilna byla

kierowcy cictarowki, ktory nie znal dobrze przepisow drogo.
wych,

1.

Samochod Grzybowskiego by/ ubezpieczony WPafistwowym

Towarzystwie Ubezpieczeil,

wiadomiony o wypadkue

Agent tego towarzystwa zostal za.

Poniewat'stacja kolejowa byla

5. km.

od iniejsca zderzenia, Grzybowski pojechal na stacjg taks6wkit.

Na stacji kupil on bilet do Wieliczki. W poci4gu Alomtka/

przyjaci61 ktorym.opowiedzia/ o swoim wypadku samochodowyme
W

Niegoslawicach, pani Nowicka czekala na Grzybowskiego.

lacja byla jut gotowa o godzinie 8.ej wieczoreme

Ko.

Pani Nowic.

ka byla niespokojna, bo nie wiedzia/as co sic z nim stalo

dlaczego przyjazd jego.by/ tak bardzo Winiony4

Grzybowski

P

przyjechai dopier() o 11.ej wieczoremo

jg i poszedl spa6.
koAcio/a,

W

Nowickiego.

Z jadl on'szybko kolac.

Nastcpnego dnia rano Imszysey pojechali do

kokiele odbyto sic naboteastwo za Stanisiawa*
Po nabotenstwie odbyk.sig.pogrzebe

wreicit po pogrzebie do Warszawy.
jechat on pocittgiem,

W

Grzybowski

Z Wieliczki do Czgstochowy

Czcstochowie wysiadi z Pocittgu

wsiadl do samochodu, ktory by/ jut naprawiony A sta/ przed
stacj4.

Grzybowski jechal szybko i nie mial wiccej k/opot6w

z samochodem w drodze

do Warszawy.
Questions

1. Od kogo i sk4d Grzybowski dostal telegram?
2. Na co umarl Stanislaw Nowicki?
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3. Co odbgdzie sig za dwa dni?

4. 0 ktorej (godzinie) Grzybowski wyjechat?
5. Co sig stab° pod Czgstochowq?
6. Z czym zderzyl sig samochod Grzybowskiego?
7. Komu nic sig nie stab° w tym wypadku?

8. Dlaczego samochod trzeba bybo odda6 do naprawy?
9. Co bybo uszkodzone w samochodzie?
10. Dokad zatelefonowal Grzybowski?
11. Dokad zostal zaciagnigty samochod?
12. Ile °sob widzialo ten w.?adek?
13. Czym jechal milicjant?

14. Czego nie znal drugi kierowca?
15. W jakim towarzystwie byl ubezpieczony samochod?
16. Kto zostal zawiadomiony o wypadku?
17. Czym Grzybowski pojechal na stacjg?
18. Komu Grzybowski opowiedzial o wypadku?
19. Dlaczego pani Nowicka byba niespokojna?

20. 0 ktorej (godzinie) przyjechal Grzybowski?
21. Dokad pojechali wszysey nastgpnego dnia?
22. Co odbytafsig w koAciele?
23. Za kogo bybo naboienstwo?

24. Kiedy Grzybowski wrocit do Warszawy?
25. Skqd dokqd on jechal poci4giem?
26. Przed czym stab samothod?

27. Z czym Grzybowski nie mial klopotu?

28. Kiedy Grzybowski nie mial klopotow z samochodem?
1
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LESSON 78
Oral

-

Aural Drill

Part I - Dialog

1. Czego chcial sic dowiedzie6 Grzybowski od pasatera?
2. Dlaczego pasater uwa ±al, to poci4g bcdzie wkrectce w

Wieliczce?
3. Kt6re miasto min4I jut poci4g?
4. Gdzie wysiada pasater?

5. Kiedy Grzybowski wyjechal z Warszawy?
6: Czym Grzybowski wyjechal z Warszawy?
76 Co Grzybowski finial po drodze?

8. Gdzie Grzybowski zlapal ten poci4g?

9. Z czym zderzyl sic samochod Grzybowskiegn?
10. Gdzie bylo zderzenie?

11. Jaki byl samochod Grzybowskiego po wypadku?
12. Co trzeba bylo zrobie z rozbitym samochodem?

13. Co powiedzial pasater, gdy sic dowiedziato wypadku?
14. Czy pasater zapytal, co bylo powodem wypadku?
15, Czyja byla wina?

16. aki byl kierowca?
17. Kto widzial wypadek?

18. Co wlaAnie w chwili wypadku robil milicjant?
19. Co zrobil milicjant gdy zobaczyl wypadek?

20. 0 co zapytal pasater Grzybowskiego?
21. Kogo zawiadomil Grzybowski o wypadku?

45

ti

22. Przedstawiciel jakiego towarzystwa ubezpieczeil zostal.
zawiadomiony?

23. 0 czym zostal zawiadomiony przedstawiciel Panstwowego
Towarzystwa Ubezpieczen?
2.4. Do jakiego miasta dojetdtajq obecnie pasaterowie?

25. Do czego muszq sig przygotowae pasaterowie?

Part II - General Questions

1. Jak nazywamy ludzi, ktorzy jadq pociqgiem, autobusem,
samolotem lub tramwajem?

(pasater)

2. Czy mija pan jakie6 miasta,kiedy jedzie pan z Monterey
do Salinas?

3. Czy cictarowki mogq jeidzie wszystkimi ulicami miasta?
(.some are closed for trucks)

4. Gdzie wysiadajq pasaterowie z pociqgu? (RA station)
5. Ile wypadkow samochodowych pan mial?
6. Ile jest wypadkow samochodowych miesiccznie w pariskim
stanie?

7. Gdzie motna iapae ryby?

8. Czy widzial pan kiedy6 jaki6 powatny wypadek samochodowy?
9. Skqd zwykle odjetdtajq pociqgi?

10. Dokqa trzeba zaciqgae zepsute lub rozbite samochody?
(warsztat)
11. Co zwykle jest powodem wypadkow samochodowych?
12. Czy urtnigty kierowca powinien prowadzie samochOd?
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13. Czyja jest wins, gdy urtnigty.kierowca ma wypadek?
14. Czy pan umie jeldzi6 na motocyklu?
15. Czy pan woli jeidzi6 roweremIczy motocyklem i dlaczego?

16. Kolo jakich budynkow pan przejetdta,gdy pan jeldzi do
szkoly?
17. Kt ° spisuje protok6/ wypadku?

18. Czy samochody w Ameryce muszq by6 ubezpieczone?
19. Na ile jest ubezpieczony pans. samoch6d?

20. Czy ma pan ubezpieczenie od wypadku?
21. W jakim towarzystwie ubezpieczyl pan swelj samochod?
22. Kto zwykle piste protokoll zebrati?

.

(secretary)

23. Co pan zabiera z pociagu przy wysiadanlu?
24. Do czego pan sig przygotowuje codziennie wieczorem?
25. Co sig stab() palm znajomemu w wypadku samochodowym?

Part III

Topic of conversation

1. Jakie wypadki samochodowe pan widzial?

2. Co trzeba robi6 zaraz po wypadku samochodowym?

LESSON 78
Homework

Part I

Translate into Polishs
1, On the road from Warsaw. to Czgstochowa I passed many tanks

and army trucks.
:a. The drunken driver was caught by. the MPs before he reached

the border.
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1
Z4

3. That car collided with the motorcycle because the driver
of the car was driving with one hand and was not looking
at the road,

4. There wouldn't be so many accidents if people were more
careful.

5. Don't try to pass every car on the road.
6. I don't know the cause of Mr. Nowicki's death.

7. Mary's older brother is a priest and her younger brother
is an agent for (of) an American insurance company.
8. Life would be more pleasant if people were more polite.
9. Captain Majewski was introduced to Mary by her brother.

10. we had to tow your car to the garage (repair shop) where
it will be repaired.
'

Part II

'write (or record on tape if tape recorders are available) a
composition based on Dialog 78.

Al

LESSON 78
09.

VI

'Vocabulary
. agent

agent, mo
agenci, nom. pluro

,i

)

a,

n

. gasoline

benzyna, f.

r
,

Czestochowa, f.

- Czestochowa (city in
Poland)

dojetdta6, io (dojechaa, p.
do jade
dojeZdtam
dojetdta
dojedzie)

- to approach a place
by means of transportto reach a place
by means of transportation
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.41.,".9

1)

min46, p. (mija6, i,
mine
mijam
minie
mija

to move past, to pass by

motocyki, m,
motocykla, gen, s.

-

nagle

--suddenly

nagly, nag/a, nagle

-

sudden

na szczeAcie

-

fortunately, luckily

motorcycle

niespokojny, niespokojna,
. worried, restless
niespokojne, adv. niespokojnie
pasater, me
pasaierowie, nom. p

. passenger

protokoll m.
protokolu, gen, s,

. report, minutes

przedstawiciel, m.
przedstawiciele, nom, pl.

. representative, agent

przepis, m.
przepisu, gen, s,

.

direction, instruction,
recipe
traffic regulations

przepisy drogowe
rozbi6, p. (rozbija6, i,
rozbijc
rozbijam
rozbije
rozbija

- to smash, to break
to break up

spisae, p. (spisywa6, I.
spiszc
spisujc
spisuje
spisze

.

to write, to list,
to compile

spisa6 protoka

.

to make out a report

ubezpieczenie, n.

- insurance

urtniety, urtnietal ukthicte

. drunk (slang)

uszkodzio, p. (uszkadile, i,
uszkodze
uszktdzam
uszkodzi
uszlictdza)

.

to damage

fault

wins, f.

_ soon, shortly

wkrotce
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zaciva6, io (zaciun46, p

zacivam
zaciva

. to tow, to haul, to pull

zaciung
zaciunie)

zbiornik? m.
zbiornika, gen, so
zderiy6 sic, p. (zderza6 sic, I.
zderzy sig
zderzam sig
zderzy sic
zderza sic)

ziapa6! p. (lapa61 IS
z/apig
/apig
ziapie
lapie)

. tank, container

to .collide
1

. to catch

A

LESSON 79

Grammar Perception Drill
HOW TO RENDER INTO
POLISH SPECIAL ENGLISH
PASSIVE EXPRESSIONS
Part I
I

was.

shown

Pokazano

mi

passive
participle

dato

a

book.

acco

-o

Students:

Instructor:

Tak, pokazano mi j4

Czy pan widziat tg ksifitke

raz.

Tak, pokazywano mi
kilka

Czy ja widziatem tg ksi4tke
Czy
Czy
Czy
Czy
Czy

on widzial tg ksigitkg?
ona widziala tg.ksiEttkg?
wy widzieliacie tg ksi4tkg?
my widzieliimy tg ksi4tkg?
oni widzieli tg ksii0kg?

Czy one widzialy to ksiOkg?
Instructor:

Suggested verbs:

Students:

sr 1

Skid pan (ja, on,
ona, my, wy, oni,

Dano mi. A.

dab

one) ma tg ksitttkg?

potyczy6
wyda6
zostawi6
kupi6
przys/a6

Sk4d pan (ja, on, ona,
my, wy, oni, one) to
wie?

pawiedzie6
mowia
telefonowat
zatelefonowao
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Powiedziano mi o tym.

me ldowa6
zame ldowa6

napisa6

Part II

shown

being

am

I

a

mi

Pokazujq

book.

ksiatko.

1L

3rd pers. pl.
present tense
I

will

be

shown

mi

Pokap

a

book.

ksiatke.

3rdlpers. pl.
future

p.

Bolo,

mi

pokazywali

3rd pers. pl.
future is

Part III

Drill sentences from Part I according to psotteAm in Part II
using present and future tense.
Students:

Instructor:

Tak, pokazujq mi ja teraz.

Czy pan widzi to ksiatko?
Czy pan zobaczy to ksiatko?
Czy pan bodzie widziai to
ksiatko?

Tak, pokata mi A.
Tak, beds mi ja pokazywa.

OMPINME.M
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LESSON 79

Dialog

(Theft in the forest)

K.: Kalinowski Franciszek
gajowy
M.: Makowski Karol - leAniczy
K.: Dziefi dobry, panie legniczy.
M.: Dziefi dobry.
rzadku?

.

Czy w pafiskim rejonie wszystko jest w po-

K.: Niestety, muszg panu powiedzie6, to od strony*wsi Rogowo
ktog kradnie drzewo.
M.: Kiedy pan to zauwatyi?

K.: Mtzoraj dano mi znatt to ukradziono tam kilka sosen.
M.: Czy pan byL na posterunku milicji i zameldowal o kradziety?
K.: Nie by/ern na posterunkut ale zawiadomilem milicjg przez telefon.

M.: Pojedziemy teraz razem na posterunek.
La zrobi6 rewizjg we wsi Rogow°.

Milicja bgdzie musia.

K.: Domyglam sigokto mogi ukrafit to drzewo i jestem pewnyt to
zlodzieja znajdziemy.

M.: Trzeba sig spieszy6, aby ztodzieje nie mieli czasu na ukrycie skradzionego drzewa.
K.: Mote leoiej najpierw pojecha6 do przewodniczaceao Gminnej
Rady Narodowej, a poiniej z nim na posterunek mtlicji.

Jedgmy wprost do komendanta posteiunku milicjit bo m6wiono
mit to przewodniczacy wyjechal do Kielc.
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Grammar Analysis

HOW TO RENDER INTO
POLISH SPECIAL ENGLISH
PASSIVE CONSTRUCTIONS
In sentences of special English constructions where the
agent of the action is not mentioned:
I was given, I was shown,
I was told, etc. are rendered into Polish by an impersonal expression consisting of passive participle with the ending -o
and an appropriate personal pronoun or proper name in the case
required by the given verb. Most of those verbs require the indirect object to be in the dative case,
.g.:

Past tense

-

I was given a book.
You were given a book.
He was given a book.
She was given a book.
It was given a book.
We were given a book.
You were given a book.
They were given a book.
I was left at home.

Dano mi ksi42kg.
Dano ci ksi42kg.
- Dano mu ksi4Akg.
Dano jej ksiaikg.
- Dana mu ksi4tkv.
Dano nam ksi4ikc.
Dano wam ksialkq.
Dano im ksi42kg.
Zostawiono mnie w domu.

The present tense is re ndered in Polish by the 3rd pers.
pl. present tense,
Present tense

I am being given a book.
You are being given a book. He is being given a book. She is being given a book. It is being given a book. .
We are being given a book. You are being given a book.They are being given a bookI am being left at home.
-

Daj4 mi ksi42kg.
Da j4 tobie ksi4tkg.

Daj4 mu ksi414.
Da j4 jej ksiaAkc.

Dajq mu ksiAtkg.
Daj4 nam
Dajg wam
Daj4 im ksi4Akg.
Zostawiaj4 mnie w domu.

The future tense is rendered by the 3rd pers. pl. future
imperfective or perfective,
e.g.:
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Future tense

Dadz4 ml (b0q mi dawali)

I will be given a book.

You will be given a book.

. Dadz4 ci (bcdqs ci dawali)

ksi42k.
He will be given a book.

DadzEl mu (bgdq mu dawali)
ksi4rap,

She will be given a books

padzq jej (b0q jej dawali)

It will be given a book.

ksi4tkc.
Dadz4 mu (bpdq mu dawali)

ksiq24.
We will be given a book.

Dadzt nam (bcdq nam dawali)

ksi4t4.
You will be given a book.

They will be given a book,

Dadz4 wam (1304 wam dawali)
ksiqtkc.
Dadzq im (bcdq im dawali)

Zostawi4 mnie (bgda mnie
zostawiali) w domu.
The passive voice sentences often used in English are
preferably rendered into Polish by Impersonal egressions
with active voice constructions,
I will be left at home

e.g.:
I was found
tem znaleziony".

-

"znaleziono mnic" preferably lalan "zosta.

LESSON 79

Structural Drill
Part I.
Instructor:

Skqd pan ma ten
sower?

Suggested words:
I was lent it,

Students:

Potyczono ml go.

I was given it
I was sent it,
I was issued it,
I WAS sold it
I was left it.

Drill the above using: ty, on, ma, my, wy, oni, one.
Skqd pan to wie?

I was told.
I was reminded,
I was shown.
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I
I was answered.
I was telephoned.

ty, on, ona, my, wy, oni, one.

Drill the above using:

Dlaczego pan kupil
dom?

I was advised to.
I
I
I
I

was
was
was
was

ty, on, ona, my, wy, oni, one.

Drill the above using:

Dlaczego pan nie
poszedl do kina?
Skqd pan ma pie.
niqdze?
Dlaczego potyczono panu tyle pie.
nicdzy?
Czy zaplacono panu
za tc robots?

allowed to.
helped*to.
ordered to.
promised money.

I was prohibited.

I was paid for work.

Because I was trusted.

No, I was thanked only
for it.

No, I was congratulated
i
only for it.

Part II
Instructor:

Dlaczego pan nie
przyszedl do nas?

Suggested words:

Because I was arrested,

Students:
Bo mnie aresz..

towano..

Because I was kept in
jail.

Because 1 was stopped
on the street.
I was informed that
you are not home.
I was beaten.
I was taken to the
hospital.
Drill the above using:

ty, oni ona, my, wy, oni, one.

Dlaczego pan to po..

I was expected to say

wiedzial?

this,

I was asked to say
this,

Because I was taught
to say this.

,.,

Skqd pan to umie
robin?

Because I was trained,
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Drill the above using: ty, on, ona, my, wy, oni, one.

Czy wzicto pana do
wojska bez badania
lekarskiego?

No, I was examined

Czy pan byl u fry.
zjera?

Yes, I was shaved,

Czy pan jest'glodny?

No, I was fed.

Dlaczego pan to przyr
szedl?
Sk4d pan ma te olow.
ki?
Dlaczego pan nie
pracuje?

I was called.

Dlaczego pan kupil:

I was convinced.

first.

I was supplied.

I was released.

ten dom?

SW pan ma te
meble?
Czy poznali pana na
zebraniu?
Czy przywitali pana
na zebraniu?
Czy pan SiQ ubezpie..
czyl?
Czy pan to dobrze
powiedzial?

I was brought.

Yes, I was recognized.

Yes, I was greeted.
Yes, I was insured.
Yes, I was understood,

Drill the above using:

ty, on, one, my, wy, oni, one.

Part III

Drill present and future tense with the above sentences
whenever appropriate.

LESSON 79

Translation
English - Polish
1.

This is the house built by Nowickits grandfather

2,

When Mrs. Cichocka returned home, she saw that the rooms

in 1905.

were already tidied and the dishes washed.
3.

Kowalski and his wife were talking about the used car,
which they wanted to buy.
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4, Our positions were so well camouflaged, that the enemy
pilot did not see them.

5. Only two soldiers in our platoon had automatic rifles.
6. Majewski looked at the letter brought by the mailman, and
saw that it was from his wife.

7. The children stood a long time before the beautifully
illuminated store window.

8. The doctor saw that the soldier, brought to the shelter
by two medics, was seriously wounded.

9. He saw that the door was already closed, so he went home.

10 Basia and Bolek were thinking about.the roasted chicken
their mother had promised them for supper.

Translation
Polish . Bnglish
Byio to kilka tat temu.
cie zabitego czlowieka.

Pewnego rana znaleziono na mob-

4

Zabity nazywal sic Lukasik i by/ bu-

chalterem dutej fabryki. W portfelu oprocz papier& milicja
nie znalazia tadnych pienicdzy.

Komendant posterunku milicji

kazai natychmiast aresztowa6 wszystkich podejrzanych w mie6.
cie,

Wkr6tce aresztowano znanego zlodzieja Mazgaja.

sie rewizji znaleziono prey nim duto pienicdzy.

W cza-

Nie znale-

ziono jednak pistoletu ktorywzostal zabity Lukasik.

Prze.

siuchiwany Mazgaj powiedzial jednak, to on nie zabi/ Lukasika.

Kiedy przechodzi/ przez most spotkal on Lukasika, ktore.
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L.:

go znal z wojska.

Lukasik zawsze mu pomagal i tym razem dal

mu pieniadze na nowe ubranie.

Milicja nie wierzyia Mazgajo.

mi i zdawalo sigo *e bgdzie wisiaL.
Tymczasem agent towarzystwa ubezpieczefi, w ktoryM Luka..

sik by/ ubezpieczony zaczal sprawdzat wszystkie szczegoly W
kilku knajpach powiedziano mu, to Mazgaj pokazywal wszystkim
pieniadze,

Agent pomyglal, to gdyby Mazgaj zabil Lukasika

nie pokazywalby pienivdzy.

Agent zaczal cog podejrzewat.

Po.

szedl on na miejsce wypadku i wkrotce znalazl w wodzie pod

mostem pistolet przyczepiony drutem do cigtkiego francuskiego
klucza (monkey wrench)samochodowego.
by/a jasna dia agenta.

Po kilku dniach rzecz

Lukasik kradl pieniadze we fabryce.

Poniewat bat sig on migzienla zdecydowal Sig odebra6 sobie ty.
cie.

Chcia on jednak

ateby rodzina jego dostala ubezpiecze.

nie i dlatego dal Mazgajowi pienivize, teby milicja myglala,
to on go zabii.

Strzelil on do siebie na macie taXt.te

tolet.po strzale spadi do wody.

Questions
1. Gdzie znaleziono zabitego cziowieka?

2. Kim byi Lukasik?
3. Gdzie pracowal Lukasik?
4. Czego milicja nie znalaz/a w portfelu?
5, Kogo komendant milicji kazal aresztowa6?

6. Kogo wkatce aresztowano?
7. Kiedy znaleziono przy nim duto pienigdzy?

8. Czego jednak nie znaleziono przy Mazgaju?

61

9. Co powiedzial przesluchiwany Mazgaj?

1(.

Kiedy Mazgaj spotkai Lukasika?

11. Skqd Mazgaj znal Lukasika?
12, Komu Lukasik zawsze potagal?

13. Na co Lukasik dal pieniadze Mazgajowi?
14. Komu policja nie wierzyla?
15. Co zdawalo sic milicji?

16. Co zaczz1 sprawdza6 agent?
17. Jaki agent zaczal sprawdza6 wszystkie szczegoly?
18. Komu powiedziano, ze Mazgaj pokazywal pieni4dze?
,1

19, Co pomyalal agent?

20. Dokad poszedL agent?

21. Do czego i czym by/ przyczepiony pistolet?
22. Co bylo jasne dia agents?
23. Na co zdecydowal sig Lukasik?
24. Co chcial Lukasik?
25, Dlaczego Lukasik dal Mazgajowi pieniadze?
26. ,yak Lukasik strzelil do siebie?

LESSON 79
Reading Text

Pan Karol Makowski mieszka/ z zonq i dzie6mi w Kielcach.

ByZ on letniczymw dugym lesie pod Kielcami i musial czcsto
wyjegdga6 z domus geby, sprawdzi6, czy wszystko jest w porzqd.

ku w rognych rejonach lasu,

Pewnego dnia w zimie przyjechal

on saniami do rejonutgajowego Franciszka Kalinowskiego,
62

Ka..

linOwski zameldowal leAniczemu, ze zeszlej nocy skradziono
9

z jego rejonu kilka. sosen.

Slady zlodziei prowadzily do wsi

Rogowo.. Poniewal dzieri przedtem spadi duty inieg, ilady

stop dwoch ludzi wida6 bylo na Lniegu.

Poniewat mr6z byi duty i zaczql pada6 Anieg, gajowy za.
prosil legniczego do mieszkania, teby mogli ogrzao sig troche.
W mieszkaniu Kalinowski podal wodkg i kanapki.

Kiedy wypili

wodkg i zjedli kanapki, pan Makowski powiedzial Kalinowskiemu,
to go podwiezie saniami w kierunku wsi Rogowo.

Na posterunku milicji gajowy zameldowal o kradziety drzewa i powiedzial, to podejrzewa o kradziet ludzi ze wsi Rogowo.
Komendant posterunku milicji wydal rozkaz, teby zrobiO rewizjg
w wiosce.

nowsklm

'Wkr6tce potem dwaj milicjanci poszli z panem Kali.

do

gospodarstw paru

podejrzanych

gospodarzy.

Rewizja nie trwala dlugo, U jednego z gospodarzy,Michala WOj.
cikatznaleili oni skradzione drzewo.
stodole.

Drzewo bylo schowane w

Milicja spisala protok6/ i, Wojcik zostal aresztowa.

W kilka dni p6iniej odbyla sig rozprawa w sqdzie w Kiel-

ny.

cache

Podczas rozprawy Awiadkowie mowili, to Michal Wojcik

by/ od d/utszego czasu podejrzewimy o rotne kradziete. Wojcik
dosta/ za kradziet drzewa 6 miesigcy wigzienia.
wieziono do migzienia w Kielcach.

Wojcika za-

Tam zamknigto go w cell.

Poniewat Wojcik by/ z zawodu stolarzem, bgdzie on pracowal w
wigzieniu w warsztacie stolarskim.

WOjcikowi powiedziano, te

Iona i dzieci mos; go odwiedzi6 raz na miesiqco
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Questions
1. Kim byl Makowski?

4

;a. Gdzie znajdowal sib ten las?

3. Dlaczego on czsto wyjetdtal z domu?
4. Czym on przyjechal do Kalinowskiego?

5. Komu Kalinowski zameldowal, to skradziono kilka sosen?
6. Skqd skradziono kilka sosen?
7. Co prowadzilo do wsi Rogowo?

,

8. Czyje glady prowadzily do wsi?
9. Ilu ludzi Alady widae bylo na gniegu?
10. Na czym bylo widae glady stop?
11. Co kazal zrobiO legniczy gajowemu?
ta. Dokqd gajowy zaprosil legniczego?
13. Dlaczego on zaprosil legniczego do mieszkania?
14. Co podal Kalinowski?
a

15, Co Makowski powiedzial Kalinowskiemu?
AY

16. Kogo Kalinowski podejrzewa o kradziet?
17. Ilu milicjantow przeszukalo gospodarstwa?
18. Czyje gospodarstwa przeszukano?

19. U kogo znaleziono skradzione drzewo?
20. Gdzie drzewo bylo schowane?
21. Co odbylo sig kilka dni poiniej?

22. Kto mowil, to Wojcik by/ podejrzemany o rotne kradziete?

23. Za co Wojcik dostal 6 mies4cy?
24. Dokqd zawieziono Wojcika?

25. Gdzie go zamknioto?
26. Czym Wojcik byl z zawodu?
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27. Jak czgsto tona i dzieci moo go odwiedza6?

4

LESSON 79
Oral . Aural Drill

Part I

.

Dialog

1. Kim byli panowie Makowski i Kalinowski?

2. 0 co zapytal Makowski Kalinowskiego?
3. Co powledziai Kalinowski le6niaZemu Ma.kowskiemu?
4. Kiedy Kalinowski zauwaty/ kradziet?
5. Komu dano zna6, te skradziono dttewo?
6. 0 czym dano zna6 Kalinowskiemu?

7. Ile sosen skradziono?
8. Kogo Makowski zapytal, czy byt na posterunku milicji?
.

o

9. O czym Kalinowski mial zameldowa6?

ci

10. Jak on zawiadomiL posterunek?

11. Dokqd pojad4 gajowy i lebniczy?
12. Co milicja bgdzie musiala zrobi6 w Rogowie?
13. Czego domyAla/ sig gajowy?

14. Czego byt pewny Kalinowski?
15. Dlaczego oni musieli sic spieszy6?
16. Do kogo najpierw chcieli ;pojecha6 Kalinowski i Makowski?

17. Dok4d

chcieli poidiej pojecha6?

18. Z kim 'oni chcieli pojecha6 na posterunek milicji?
19. Do kogo 'oni pojechali wprost?

20. Dlaczego oni chcieli pojecha6 do komendanta milicji?
21. Dok4d wyjechat prtewoddicutcy?
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Part II - General Questions
1. Gdzie powinni siedziee zlodzieje?

2. Po ilu zlodziei zwykle siedzi w celi?
3. Kogo zwykle podejrzewa sig o kradziet?

4. Gdzie motna sig ogrzaekiedy jest zimno?

I

5. Czym motna podwieie dzieci do szkoly?
6. Na czym moina zauwatyo Alady?
7. Jakie alady pan widzial na Aniegu, na ziemi

lub na trade?
:I

8. Od ktorej godziny do ktorej trwa zwykle zebranie Gminnej
Rady Narodowej?

9. Czy pan byl kiedy6 na rozprawie sqdowej w s4dzie wojskowym,
4
)
)

lub cywilnym?

10. Czy byl pan kiedyA Awiadkiem w sadzie cywilnym?
11. Komu wolno robio rewizjg?

12. Czy pan widzial kiedyA, jak policja robila rewizjg?
13. Proszg opowiedziee o jakimA wypadku samochodowym.
14. Proszg opowiedziee,jak sig odbywa rozprawa s4dowa.
I

Part III . Conversational situation

W pociagu.

Pan Nowicki.ljego syn Tadzio i pan Bukowski rmw

mawiajq na korytarzu.
restauracyjnego.

K3,lka.os6b przechodzi idgc do wagonu

Konduktor(conductor) sprawdza bilety.

Pan

Nowicki zauwazyl, te nie ma .portfelu.
Temat rozmowz:

Ktoii,kiedy m6g1 ukrag portfel panu Nowic-

kiemu?

Osoby:

Jan Nowieki
Tadzio Nowicki;(jego syn)
pan Bukowski kpasater, ktory przedstawia sig No.
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a

wickiemu jako dyrektor fabryki)
pan Zidakowski (pasater, ktory staff przy
sqsiednim oknie)
pan Pawlak
(przyprowadzony przez konduktora
z wagonu restauracyjnego)
konduktor

LESSON 79
Homework
Part I
Translate into Polish:
1. Johnny was told to stay at home because he was sick.

2. She was given a pretty book for her birthday.
3. We were shown the whole city for two hourse

4. A chair was taken from Mrs. KOwalski, and she had
to find another one.

5. He was shown a picture.

6. Mrs. Nowicki is being given gifts today because she is
celebrating her birthday.

7. They will be told about everything later.

8. This student will be given a book in two days.
Part II
ITErg§art is to be written if tape recorders are not availm
able to students. It is to be recorded on tape
tape rem
corders are available to students.)

if

Describe your arrival in Monterey. in no less than 50 words.
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LESSON 79
Vocabulary
.

cela, f.

cell

to let know

da6 zna6, p. (dawae znac
dajg znac
dam znat
daje znat)
da znae
gajowy,
gajowego, gen. s.
gajowi, nom. pl.

. ranger, gamekeeper

Gminna Rada Narodowa

.

Community National Council

gminny, gminna,. gminne

-

community (as adj.),
communal

komendant, m,

.

commandant, chief

kradziet, f.

- theft

to steal

kra66, i. (ukra66, p.
ukradng
kradng
ukradnie
kradnie
-

leAniczy, m,
le6niczego, gen. s.
leAniczowie, nom. pl.

forester

ogrza6 (sig), p. (ogrziewao
/sig/1 i.
ogrzejg (sig)
ogrzewam /sit/
ogrzewa /sig,)
ogrzeje (sig)

to warm up, to get warm

podejrzany, podejrzana,
podejrzane

suspected
- to suspect

podejrzeme, i. (no p.)
podejrzewam
podejrzewa
podwoziel
podwoZg
podwozi

to give one a lift

(podwie16, p.
podwiozg
podwiezie)

here: station, post,
sentinel

posterunek, m.
posterunkul gen. s.

posterunek milicji

.

police station
tE
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przewodniczagcy, przewodniczva
przewodniczvegol przewodni.
cz4cej, gen,

- chairman, chairwoman

's,

rada gminna, f.

- community council.

rewizja, f.

. revision, search,

inspection
rozprawa, f.

- trial, hearing

sanie, (pl. only)
san, gen. p).

- sleigh

sod, m.
s4du, gen. s.

- court, judgment

sosna, f.

. pine

glad, m.
gladu, gen. s.

- trace, track, trail

gwiadek, m.
Awiadka, gen, se

. witness

ukry6, p, (ukrywa61
ukrywam
ukryjc
ukrywa)
ukryje

i.

- to conceal, to hide,

to keep secret

directly, straight

wprost

.

zlodziej, m.

- thief

09'

LESSON 80
Grammar Perception Drill
THE INDECLINABLE PRESENT
ACTIVE PARTICIPLE.
DECLENSION OP POLISH
FAMILY NAMES.
Part

I
Imperfective verb:
czytajm.c

czyta6

czytajtlic

[3rd pers.pl.
present tense

e.g.:
Czytajlic ksitakg pan/ern pa.
pierosa.
Kiedy czytalem ksisilkg palikem papierosa.

Instructor:

m

(Wile)

reading a book I
smoked a cigarette.

Students:

Suggested words:

Kiedy pan palit fajkg?
Kiedy pan pali fajkg?
Kiedy pan bgdzie pant
fajkg?
czyta6 gazetg

Czytajo gazetg pa'item fajkge

pisa6 list
jechae autobusem

Kiedy on zobaczyl Janka?
Kiedy on zobaczy Janka?

wysiada6 z tramwaju
rozmawia6 z Zosi4
kupowa6 znaczki
Kiedy pani czytata gazetg?
Kiedy pani czyta gazetg?
Kiedy pani btdzie czyta&a
gazetg?
odpoczywac po obiedzie
wraca6 do domu
jed6 iniadanie
Kiedy ona wydala pie.
nigdze?
Kiedy ona wyda
dze?

pienit70

zwiedza6 Francjc
jecha6 do Polski
kupowa6 drogie rzeczy

Kiedy wy uczyliicie sic?
Kiedy wy uczycie sic?
Kiedy wy bodziecie uczy.
li sic?
slucha6 radia
chodzi6 do tzkoly
siedzie6 w pokoju

Kiedy oni grab w piag?
Kiedy oni graja w piikc?

Kiedy oni bviq grab w
mien volny czas
bawi6 sic z dzie6mi
by6 na wakacjach
Kiedy one dobrze sic
bawity?
Kiedy one dobrze sic
bawiq?
Kiedy one boda sic
dobrze bawity?
bye na weselu
grae w pitke
zwiedzac miasto

Kiedy panowie utywali
mapy?
Kiedy panowie utywajq
mapl/
Kiedy panowie bcda
utywali mapy?
jecha6 na urlop
zwiedza6 Polskc
szuka6 drogi

Jak pan zdobyl pienia.

dzeT
Jak pan zdobcdzie pie.
niqdze?
cictko pracowa6
mato wydawa6
mie6 dute zarobki
by6 w Ameryce
'Part II

a/

Instructor:

Kto pisze list?

Suggested words:

pan Adamski

Students:

Pan Adamski pisze
list.
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pani Adamska

Psni Adamska piste
list.

panna Adamska

Panna Adamska pisze

paiistwo Adamscy

Pafistwo Adamscy
piszq

panowie Adamscy

Panowie Adamscy
pisza
Panie Adamskie pisz4 listy.

panie Adamskie
Kto pojechal. do Polski?
Kto mieszka w Warszawie?

Kogo pan tzuka?

pan Adamski

Szukam. pans Adamskiego.

pani Adamska

Szukam
skiej.
Szukam
skiej.
Szukam
skich.
Szukam
skich.
Szukam

panna Adamska
pafistwo Adamscy

panowie Adamscy
panie Adamskie

Czyj jest ten samoch6d?
'Kolo kogo pan siedzi?

Komu pan pomaga?
Komu pan dal piefro?
Komu pan p/acil, wczoraj?

Kogo pan widziat w kinie?
Kogo pan ubezpieczyt?
Kogo pan spotkai?
Z kim pan rozmawial?

Kim pan sig interesowan
Z kim pan jadt obiad?
Przy.kim pan siedziat?

0 kim pan Janda
0 kim pan myilal?
Bielecki
Paprocki.

Strzelecki
Niediwiedzki
Rudzki
Sieradzki
Borowy
Konieczny
Nowotny
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pant Adampanny Adam..
pafistwa Adam..

pan6w AdamAdamskich.

b/ Family names ending in a consonant are declined like
masculine nouns.
Drill the following names using questions from Part II,
pan Rodziewicz
pani Rodziewicz(owa)
panna Rodziewicz(6wna)
panstwo Rodziewicz(owie)
panowie Rodziewicz(e)
panie Rodziewicz(owe)
panny Rodziewicz(owny)
pan Matusiak
pani Matusiak(owa)
panna Matusiak(owna)
palistm Matusiak(owie)
panowie Matusiak
panie Matusiak(owe)
panny Matusiak(owny)
pan Nawrot
pani Nawrot(owa)

panna Nwrot(owna)
palistwo Nawrot(owie)
panowie Nawrot

4 4.

panie Nawrot(owe)
panny Nawrot(owny)
pan Rychter
pani Rychter(owa)
panna Rychter(owna)
patistwo Rychter(owie)
panowie Rychter
panie Rychter(owe)
panny Rychter(owny)

c/

Family names ending in -a. Singular: like koszula
plurals like Rodziewicz 'see above).

Drill using cgaMIBETTrom Part II, a/
.pan Kubala

.

pani Kubala tKubalowa)
panna Kubala (Kubal6wna)
pafistwo Kubala (Kubalowie)
panowie Kubala
panie Kubala (Kubalowe)
panny Kubala (Kubalowny)'
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LESSON 80
Dialog (River crossing operation)

K.: Kpt. Sporny
S.: Siert. Gajda
K.: Jak wygl4da nasza sytuacja na drugim brzegu rzeki?
S.: Walka trwa jeszcze. Przy przeprawianiu sic przez rzekc
mieliimy duke straty.

K.:

Diaczego nikt tego nie meldowal?

S. -: Nie mogliimy o tym zameldowa6, bo podczas przechodzenia w
toinierz, kV:try nibs/ radio zostat zabity i radio

isiacto.
K.: Jakie oddzialy znajduj4 sic jut po tamtej stronie rzeki?

S.: Na drugim brzeguloprocz pluton& strzeleckich, mamy plu.
mamy oddziai sape
ton broni towarzysz4cej. Poza tym
row ze sprzctem do wykrywania min i.niszczenia zasiekdow.
K.: W czyim rcku jest most?.

S.: Most jest w naszym rcku. Jak tylko saperzy naprawi4 go,
nasze czotgi bcd4 mogiy wspierao natarcie naszej piechoty.

K.: Czy nasze oddzialyutrzymaj4 przyczolek do przyjficia
g6w?

czol.

S.: MyAlc, to tak. Npl.atakowat w site kompanii ale koni6si
dute straty i musiat wycofa6 sic, zabieraj4c tylkoInkb
rannych.

K.: Czy macie jencow?
S.: Tak, wzigliAmy do niewoli trzydziestu jefic6w.
piery, ktore znaleziono przy niche
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Tu s4 pa.

LESSON 80
Grammar Analysis
THE INDECLINABLE
ACTIVE PARTICIPLE
DECLENSION OF POLISH
FAMILY NAMES
Part

The indeclinable active participle is formed by attaching
the ending -c to the 3rd person plural of the present tense
of an imperfective or a friesentti.veverb.
3rd pers.pl.
present
.czyta6,

czyta-jitts

chodzi6, fr.i.

chodz4tc.

indeclinable
active participle

= czytaj4c - when reading, while
reading
= chodz4c - when walking, while
walking

e.g.:

Czytajqc on palil papierosy.

. While reading he smoked
cigarettes.
- While walking he. talked.

Chodz,c on rozmawial

The indeclinable active participle is used to simplify
subordinate clauses starting with ki:dx, poniewai, or chociat
subject of the subordinate clause is the same as that e the
main clause, and the action in both clauses is simultaneous.
e.g.:
41

Subordinate clause

Kiedy

on

czytai,

Main
on

clause

pall'

papierosy.
N

the same subject

Czytajac

on

pall/

papierosy,

Poniewat on mial pieniulzet on mogl kupi6 nowy samoch6d.

t

the same subject

Since (because) he had money, he could buy a new car,
76

Chociat bylem chory, poszedlem do pracy.
(Although I was sick, I went to work. )

The indeclinable active participle of the verb

121.

is

Ilsdqx (while),

e.g.:

Bcdqc w domu czytam gazety.

.

While at home I read newspapers.

Part II

a/

./1412.211111.42E22121.0.211EVILIEME.

Polish family names ending in -ski, -cki or -dzki are
declined like adjectives for masculine
singular and plural,
e.g.:

Rozmawialem z panami Kowalskim, Cichockim i Rudzkim.
Wczoraj widzialem pard4 Kowalski, paniq Cichockq i paniq RudzkEl.
Polish family names ending in -Ir are declined like adjectives in the masculine singular. Declension of all other
forms is optional,
e.g.:

Wolin',

Wczoraj widzialem pana Wolnego i pani4 Wolny (Wolnet).
Wczoraj rozmawialem z palistwem Wolny (Wolnymi).

Foreign names ending in -e or -i are declined like
adjectives in the masculine singular only, otherwise they are
not declined.
e.g.: Rudke
Znam pana i pani4 Rudke.

b/

Nominal declension.

Family names ending in a consonant are declined like

masculine nouns in singular anniraii: Declension in the
TWeirwier singular and plural is optional, and requires
special endings for married and unmarried women.
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Male singular
Nom.
Gen.
Dato
Acc.
Instr.
Loc.

Rawicz
Rawicza
Rawiczowi
Rawicza
Rawiczem
Rawiczu

Malec
Malca
Malcowi
Malca
Malcem
Malcu

Bqk
Bqka
Bqkowi
Bqka
Bqkiem
Bqku

.

Wagner
Wagnera
41agnerowi

Wagnera
Wagnerem
Wagnerze

Female married singular
Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Instr.
Loc.

Rawicz(owa)
Rawicz(owej)
Rawicz(owej)
Rawicz(owq)
Rawicz(owq)
Rawicz(owej)

Malec
Malec
Malec
Malec
Malec
Malec

Bqk(owa)
Bqk(owej)
Bqk(owej)
Bqk(owq)
Bqk(owq)
Bqk(owej)

(Malcowa)
(Malcowej)
(Malcowej)
(Malcowq)
(Malcowq)
(Malcowej)

Wagner( owa)
Wagner( owe j )

Wagner( owej)

t

Wagner(owq)
Wagner( owl)
Wagner( owe.) )

112-4ra

4g

Pemale unmarried singular
Nom.
Gen.
Dato
Acco
Instr.
Loc.

Rawicz(owna)
Rawicz(owny)
Rawicz(ownie)
Rawicz(ounW)
Rawicz(ownq)
Rawicz(ownie)

Bqk(owna)
Bqk(owny)
Bqk(ownie)
Bqk(own@)
Bqk(ownq)
Bqk(ownie)

Malec (Malcowna) Wagner( owns)
Malec (Malcowne ) Wagner( emny)
Malec (Malcownie) Wagner( emnie)
Malec (Malcown0 Wagner( emn@)
Malec (Malcown4) Wagner( emnit)
Malec (Malcemnie) Wagner( emnie)

4.

Male plural
Nom.
Gen.
Dato
Acc.
Instr.
Loc.

RaWicz(e)
Rawiczow
Rawiczom
Rawiczow
Rawiczami
Rawiczach

Bqk
'Alt&
134kom
134kow

Btkami
134kach

Malcow
Malcom

Waver&

Malcolm

Wagner&

Malcami
Malcach

Wagnerami
Wagnerach

Pemale married
Nom.
Gen.
Date
Acc.
Instr.
Loc.

Bqk(owe)
Rawicz( owe)
Rawicz( owych) Bqk(owych)
134k(owym)
Rawl c z( owym)
Bak( owe)
Rawicz( owe)
Rawl cz ( owymi) 114k(owymi)
Rawicz( owych) Bak(owych)

Malec
Malec
Malec
Malec
Malec
Malec

Pemale unmarried
Nom.
Gen.
Dato
Acc.
Instr.
Loc.

Wagner

Malec

Wagnerom

Liral.

(Malcowe)
(Malcowych)
(Malcowym)
(Malcowe)
(Malcowymi)
(Malcowych)

Wagner(owe)
Wagner( owych)

Wagner(owym)
Wagner( owe)

Wagner(owymi)
Wagner(owych)

lurat

(Malcowny) Wagner(owny)
(Malcowien) Wagner(owien)
(Malcownom) Wagner(ownom)
(Malcowny) Wagner(owny)
Rawicz(oWnami)1341:(ownami)Malec (Malcownami)Wagner(6wnami)
Rawicz(6wnach)Bqk(ownach)Malec (Malcownach)Wagner(ownach)

Rawicz(owny)
Rawicz(owien)
Rawicz(ownom)
Rawicz(owny)

B4k(owny)
Bqk(owien)
Bqk(ownom)
Bqk(owny)

*p

Malec
Malec
Malec
Malec
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1)

MiltiLEVIE2ER
Nom.
Gen.
Date
Acc.
Instr.
Loc.

Rawicz(owie)
Rawicz(6w)
Rawicz(om)
Rawicz(6w)
Rawicz( ami)
Rawicz( ach)

c/
Polish family names ending in -a are declined in singular
like masculine nouns ending in .a fr referring to male persons.
In plural they are declined like family names ending in a consonant.

LESSON 80
Structural Drill
Part I
Instructor:

Kiedy pan otrzymat
paszport?

Suggested words:

jecha6 za granice

grab w karty

nistdze?

chorowa4 przez
kilka lat
jeidzi6 po
Awiecie
bawi6 sig z przy.
jacidami
Kiedy pan poznal swojEt
tong?

jadslic za granicg.

Kiedy jechatem za
granicge
pracowa6 w biurze
handlowym
by6 dyrektorem
biura podroty
stara6 sic o po.
sad0 we Prancji

jak pan stracil pie.

Students:

by6 w gorach na
wakacjach
lecict samolotem
do Warszawy
brat udzial w wy.
cieczce pcs Europie

79

chodzi6 'do tej samej

restauracji co ona
Jak pan znalazl tc
miejscowo66?

-,f.i :4--ZhA

pyta6 sig wszgdzie
o kierunek
szuka6.tego micjsca
na maple
zbiera6 dokladne dane
od ludzi
ig6 ciagle na zachod

Kiedy jeacy zostali
WZiQCi do niewoli?

ucieka6 przez las
naprawia6 most na
rzece
budowa6 umocnienia
zmienia6 stanowiska
jeL6 obiad w okopach

Gdzie i kiedy on
umarl?

lete6 w szpitalu woj.
skowym
by6 rannym w czasie
bitwy
gasi6 potar swojego
domu
kaleczy6 sig cigtko
przy pracy

Jak to przybylilcie?

plyna6 Mika przez
jezioro
maszerowa6 szosa w

nocy
wspina6 sig na gorg
biegna6 przez pola
Kiedy lekarz powie.r

bada6 zolzLdek pana

dziat, ge pan Dabek
jest powatnie chory?

Dabka
przegwietla6 pluca
pana Dabka
widzie6, te pan Dabek
ma spuchnigte nogi

Jak on ucieki z obo. wychodzia z obozu do
zu jeacow?
pracy
udawa6 chore go
chowa6 sig w cigta.
rowce obozowej
W jaki sposob pan
Wolski straci/ zdro.
wie?

pi6 za duto wadki
pracowa6 bardzo cigt.
ko

80

.

klocio sio ciule
z ton4
2176 w gor4cym klimacie

W jaki sposob pan
Adamski spgdza wolny

ogl4da6 ladne widoki

czas?

sadzit drzewa w ogrodzie
lowit ryby w rzece
kosit trawg
karmit bydlo i dr6b
uczy6 sig wioslowat
jegdzit po kraju
Apiewat w koAciele
Part II
InstructOr:

Students:

Czy bod4c milicjantem
motesz aresztowat kogo
chcesz?

Chociat jestem

Elinjintemoie
mogg aresztowa6
kogo chcg.
(Bgd4c milicjantem
nie mogg aresztowat
kogo chcg.)

Czy maj4c duo pienigdzy
motesz by6 zawsze szczgAliwy?

Chociat mam duto
pienigdzypnie mogg
by6 zawsze szczgili.
wy.

Czy maj4c paszport motesz jechat do wszystkich krajow?

Chociat mam pasz.

portoie mogg jechat do wszystkich
krajow.

Czy bgd4c silnym chlopcem
chciaibyg siuty6 w marynarce wojennej?

iftaciat jestem sil»
sysechlopcem oie
chcialbym sluty6
w marynarce wojennej.

Czy bgd4c lekarzem motesz
pom6c wszystkim chorym?

Chociat jestem le.
karzemjnie mogg
pom6c wszystkim
chorym.

Czy maj4c mocny samochod mo.
tesz jecha6 200 mil na godzino?

1.81

Chociatmam mocny
samochodpnie mogg
jechat 200 mil na
godzing.

Part III
Instructor:

Dlaczego dow6dca dal
rozkaz natarcia?

Suggested words;
domy61a6 sic, to
nieprzyjaciel nie
jest przygotowany

Students:

Domy6laj4c sic, to
nieprzyjaciel nie
jest przygotowany,
(Poniewaz domyllat
sic, te nieprzyjaciel nie jest przygotowany.)

mie6 wszystkie
informacje o nie.
przyjacielu
Part IV
Instructor:

Kto pojechaL do
Polski?

Suggested words:

pan Borkowski
pani Borkowska
panna Borkowska
palistwo Borkowscy

Students:

Pan Borkowski pojechat do Polski.
Pani Borkowska pojechata do Polski
Panna Borkowska pojechata do Polski.
Paristwo Borkowscy
pojechali do Polski.

Kogo szukal pan wczoraj?
Komu trzeba podziokowat?
Kogo pan poznal w Krakowie?
kim pan byt na wycieczce?
Przy kim pan siedzial w
kinie?
pan Chojnacki
pani. Chojnacka

panna Chojnacka
paristwo Chojnaccy
pan. Rudzki

pani Rudzka
panna Rudzka
palls two Rudzcy

Kto kupii dom?

pan Borowy

pani Borowy
panna, Borowy

paristwo Borowy
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Pan Borowy kupil
dome
Pani Borowy kupila
dom.
Panna Borowy kupila dome
Paristwo Borowy kupili dom,

Czyj jest ten samoch6d?
Komu dal pan prezent?
Kogo pan widzial na
ulicy?
Z kim pan rozmawial?
O kim panu brat pisak?
Kto jest bogaty?

pan Kelly
pani Kelly.

Pan Kelly jest bo.
gaty,
Pani Kelly jest bogata,

panna Kelly

panstwo Kelly

Panna Kelly jest
bogata.
Panstwo Kelly sa bow
gaci.

U kogo pan mieszka?
Komu pan pomagat?
Kogo pan uczy poiskiego?
Kim sig pan interesuje?
O kim pan myili?
Part V
Instructor:

Kto bawl sig dobrze?

Suggested words:

pan LukasieWicz

Students:

Pan Lukasiewicz bawi sig dobrze.
Pani Lukasiewicz(owa)

pani Lukasie.
wicz(owa)
panna Lukasie.
wicz(owna)

Panna Lukasiewicz(6w.
na) bawi sig dobrze.

pafistwo

Pat'istwo Lukasie.

siewicz(owie)

wicz(owie) bawls, sig
dobrze.

bawl. sig dobrze.

Kogo dzii nie ma na
dbiedzie?
Komu zepsut sig samo.
chod?
Kogo aresztowaia mi.
licja?

Z kim trzeba m6wi6 po
polsku?
O kim m4wi cafe miasto?
pan Malec
pani Malec (Malcowa)

panna Malec (Malcoma)
pafistwo Malec (Malcowie)

Kto jest chory?

pan Pabisiak
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Pan Pabisiak jest
chory.

pani Fabisiak(owa)

Pani Pabisiak(owa)
jest chore..

panna Fabisiak(6wna)

Panna Fabisiak(6w

paristwo Fabisiak(om
wie)

na) jest chora.
Paastwo Fabisiak(om
wie) s4 chorzy.

Kota kogo pan mieszka?

Komu pan o tym mowa?
Kogo pan wzi4i na wym
cieczke?
Z kim pan mial kkopot?
Przy kim pan zostawil
dziecko?

pan Mbjcik
pani W6jcik(owa)
panna Wojcik(owna)
paastwo Wbjcik(owie)

..102

pan Mikotajczyk
pani Mikaajczyk(owa)

panna Mikaajczyk(owna)
pafistwo Mikaajczyk(owle)
pan Karczmarek
pani Karczmarek (Karczmarkowa)
panna Karczmarek (Karczmarkowna)
pazistwo Karczmarek (Karczmarkowie)

Kto ma kadny sklep?

pan Lach
pani Lach(owa)
panna Lach(owna)
patistwoLach(owie)

Czyj jest ten ogrod?
Komu pan musi odda6
pienitdze?
Kogo pan bardzo lubi?
kim pan pojedzie do
miasta?
0 kim pan duto slyszaZ?
pan Wagner
pani Wagner(owa)
panna Wagner(domna)
pafistwo Wagner(owie)

Kto przyjechal z
Warszawy?

pan Gruszka
pani Gruszka (Gruszkowa)
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Pan Gruszka przym
jechal z Warszawy?
Pani Gruszka
(Gruszkowa) prayjechata z Warszawy?

panna Gruszka
(Gruszkowna)

Panna truszka (Grusze
k6wna) przyjechata
z Warszawy.

paastwo Gruszka
(Gruszkowie)

Pafistwo Gruszka

(Gruszkowie) przyjechali z Warszawyo

Kogo nie ma w domu?
Komu pan przywitSzt
list?
Kogo widzial pan w
teatrze?
2 kim pan sie bawll
wczoraj?
0 kim pan chcial.

m6wa?

LESSON 80.

Translation
English r Polish
1.

The wounded soldier was brought to the hospital on a
stretcher,

21.

The hearse was drawn by four horses.

3.

As soon as I saw the fire I notified the fire department
and the ambulance service.

4.

The priest said a short prayer over NowickiSs grave and
then said a few words to the widow.

5.

Before (his) death Mr. Zielinski gave five thousands zlotys to his grandson and three thousands to his granddaughter.

6.

The doctor did not want to sign the death certificate,
because he suspected thatjasifiski had been killed.

7.

I suppose that you will receive a letter from my in..
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surance agent
8.

before the end of the week.

Grzybowski wanted to pass a truck, but he was drunk and
did not tee that the road was not wide enough, so he
collided with the truck and smashed his car.

9.

The forester's wife saw a man who was stealing her
chickens.

She also saw that her neighbor's daughter

was helping the thief.
10.

During the trial two witnesses said that half an hour
before the search Adaiiiski had burned several letters

and documents.
11.

We had to force the river in a place where it was very
deep, and 3 soldiers from my platoon drowned.

L2.

The enemy suffered heavy losses and retreated across
the river.

LBSSON 80
Reading Text
(based on I.M.S. #6)

W nocy z wtorku na Arode oddzial nieprzyjacielski w site
tritech pluton6w strzeleckich i jednego plutonu broni towarzy-

ezacej przeprawil sig przez rzek@.
Strze3.ec Borowy pamieta to noc dobrze, bo w tym dniu
akoficzyt 21 lat.

rowy

myilak

o

Noc byta jasna i widae bylo ksiOyco Bowszystkim

ale

nie

o

wojnie.

Nagle

Bo-

rowy ustyszal glos siertanta Kuli, ktdry stojac przy obstudze karabinu maszynowego coA jej pokazywal.

Borowy tak jak i

inni tolnierze popatrzal w strong rzeki i zobaczyt oddziai
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nieprzyjacielski forsujqcy rzekge

Strzelec Borowy wziqi ka.

rabin do rgki i czekal. W tym miejscu woda nie byla g/gbOka
i tolzierze przechodzili rzekg w brod, niosqc broil i amunicjg
nad glowami.

kompanii wida6 bylo dobrze

Ze stanowisk

forsowanie rzeki.

Po przejAciu piechoty, nieprzyjaciel prze2o1.

wriozi na pontonach sprzgt cigtki jak mogdzierze i CKMy.

nierze 3 -ciej kompanii siedzieli cicho, nie strzelajqc; taki
byi rozkaz.

Kiedy pontony wracaty,aby przewieg6 dzialka

ppance, dowtdca 3 -ciej kompanii kapitan Wende krzyknO:
Wszyscy zaczgli strzela6.

flOgniti".

Slycha6 bylo karabiny, CKMy, moi.

dzierze, a nawet od .czasu do czasu ktoA strzelal z pistoletu;

Kompania byla wstrze.

widocznie nie mial nic innego pod rgkqe

Lana w most, kV:my byl obok brodu wigc przeniesienie ognia bylo

bardzo

zniszczone.

iatwe.

Teraz

W kilku

sekundach

przyszla

kolej

na

pontony

zostaly

piechotg,

byla prawie pewna, to jut ma przyczOlek w swoim rgkue

ktora

Mimo

dosy6 silnego ognia 3 -ciej kompanii, nieprzyjaciel zaczqi na.
ciera6 na jej stanowiska.

Z drugiej strony rzeki zaczgia

strzela6 nieprzyjacielska artyleria,
rannych i zabitych.

Kompania miala wielu

Szef kompanii starszy siertant Wojcik za.

wolat sanitariuszy z noszami, ktorzy zabrali rannych i zabi.
tyche

To byly pierwsze straty 3.ciej kompanii.

Migdzy sta.

nowiskami kompanii kapitana Wendegola niepiiyjacielem odleg1o16 byla coraz mniejsza, ale aby zniszczyl 3.ci$ kompanig
nieprzyjaciel musial przejA6 przez pole minowe i zasieki.
Na minach wielu z %ich zgingio, ale miny nie zatrzymaly ich na.
tarciae

Pierwsi jut byli przy zasiekach i, zaczgli przecina6

druty.

Tu na zasiekach skoficzyko SiQ powodzenie natarcia.

Niektorzy zostali przy drutach, inni zaczgli wycofy.
wa6 sig tub uciekae.
znalezionych
ku

dniami

przy

Ziapano kilku jeficem.

Z dokumentow

nich dowiedziano sig, ze oni przed kil-

dopiero

przybyli na front.

Questions
1. Kiedy nieprzyjaciel przeprawil sig przez rzekg.

2. W jakiej site npl

przeprawil sig przez rzekg.

3. Dlaczego Borowy pamigta tg noc?

4. Czyj glos Borowy uslyszal?
5. Przy czym staff siertant Kula?

6. Komu siertant Kula cog pokazywal?
7. Co zrobil strzelec Borowy?
8. Jaki oddzial on zobaczyi?
9. Jaka byla woda w tyni miejscu?

10. Jak nieprzyjaciel przechodzil rzekg?
11. Co bylo wida6 ze stanowisk kompanii?

J. Na czym npl przewloz1 sprzgt cigtki?
13. Jak siedzieli zolnierze 3-ciej kompanii?
14. Co krzykn41 kpt. Wende?

15. Dlaczego ktog strzelal z pistoletu?
16. W co byla kompania wstrzelana?
17, Gdzie byl most?

18. Kiedy pontony zostaly zniszczone?
19. Co npl zacz4/ robi6.mimo silnego ognii?

Czym byl starszy sierAant Wojcik?
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21.1 czym przyszli sanitariusze?
22. Kogo zabrali sanitariusze?
23. Przez co musial przejA6 nieprzyjaciel?
24. Na czym zginclo wielu tolnierzy npla?
2S. Czego nie zatrzymaly miny?
26. Co toLnierze zaczcli robi6 przy zasiekach?
27. Co sic skoficzyto na zasiekach?

28. 2 czego dowiedziano sic, te oni dopier() przybyli na front?

LESSON 80
Oral . Aural Drill
Part

.

Dialog

1. 0 co zapytal sic kapitan siertanta?

2. Kogo kpt. Sporny zapytal sic o sytuatjc na drugim brzegu?
3. Co jeszcze trwa?

4. Kiedy mieliAmy duke straty?
5. Kiedy zostat zabity toinierz, ktory niost radio?
6. Co utoncio?

7. Jakie oddzialy znajduja sic po tamtej stronie rzeki?
8. Jaki sprzct ma pluton saperow?
9. W czyim rcku jest most?
10. Kto bcdzie magi wspiera6 natarcie piechoty?

11. Jak diugo ma piechota utrzyma6 przyczolek?
12. Co piechota musi utrzyma6 do przyjAcia czolgow?
13, V jakiej site npl atakowal?
14. Co musial zrobi6 npl?
15. Kogo zabral npl?
89

16. Ilu jeficOw kompania wzicla 'do niewoli?

17. Kogo wzicto do niewoli?
18. Co znaleziono przy jeficach?

Part II - General Questions

1. Czy byl pan kiedyL na froncie?

2. W czym piechota mote mie6 straty?
3. Jak przeprawiajq sic oddzialy wojskowe przez rzekc,
morze lub gory?
4. Dlaczego.drzewo nie tonie?
5. Czym mbtna zniszczy6 zasieki?
6. Co budujq tub naprawiaj% saperzy?
7: Jakie punkty zwykle atakuje nieprzyjaciel?

8. Kiedy wojsko atakuje, a kiedy sic wycofuje?
9. Czym zabiera sig rannych?
10. Jakie papiery powinien mie6 tolnierz'przy sobie?

11. Jakq broil ma pluton broni towarzyswej?
12. W jaki sposOb czolgi wspierajq natarcie piechoty?

Part III . Topic of conversation
1. Proszc opowiedzie6 jak kompania przeprawia sic przez
rzekc,

2. Jak jest uzbrojona kompania saperow?
3. Jakie zadania majg saperzy?

90

LESSON 80
Military Interpreting Practice # 5
1. I see from your papers that
you are an engineer.

Tak, jestem saperem od sierpnia,
195 3 roku,

2. In whht army branch did you
serve before that?
Do sierpnia by/em w piechocie.
3. What unit do you belong to?
3.cia kompania, 1-szy baon,
pulk saper6w,.

4. What job did you have?
Bylem zastocit d.cy plutonu.
546111mt is the full strength
of the platoon?

1 oficer i 44 toinierzy,

6. How many squads does the
platoon consist of?

Pluton skiada Sic z drutyny
d -cy i 3.ech drutyn saperskich.
7. What is the strength of
the company?
S oficerow i 183 tolnierzy.
8. What type (kind) of equipment and arms does the
company alit?
W kompanii jest 137 karabinem,
6 LKM kaliber 7,62, 2 KM kal,
9.3 i 3 czeigi,
9. I didn't know that an en.
gineer company had tanks.
Tak, mamy czolgi, bo my jested,.
my kompania saperow w dywizji
pancernej.

10. What else is in the company
besides this?
S4 jeszcze 3 granatniki ppanc
i 25 samochod6w4
11. Are there pistols in the
company?
Jest 25 pistolet6w, oficerowie
i podoficerowie maja pistolety.

12, What kind of mines does the
company have?

To zalety od zadania, ale prze..
watnie przeciwpancerne
13. Could you tell me something
about these mines?
Niestety na minach sio nie znam;
wiem tylko, te miny ktorych uty.
waliAmy w ostatnim tygodniu mo.

91

gly zniszczy6 nawet cietkie
czoLgi.

14. How long does engineer school
.

last?

Do pulku przychodza tolnierze
po 8.mio tygodniowym szkoleniu.
W pulku wyszkolenie jeszcze
trwa od 6 -ciu do 10-ciu tygod.
ni.

15. How many engineer regiments
are there in an armored
division?

W dywizji pancernej nie ma put.
ku saper6w; jest tylko baon
saperem.
16. You said before that you
belong to. the 2nd engineer
regiment.

Tak, to prawda, ale baony z na.
szego pu/ku sq w trzech rolnych
dywizjach.
17. Do you know in which ones?

.0 ile pamietam, to w 2.00,
7.mej i 13.tej.

18. To which division is the
1st battalion attached
(assigned)?
.

My jesteamy przydzieleni do
2.giej dywizji pancernej.
19. And what is the organization

of the engineers like in an
infantry division?

20.

Prawie taka sama jak u nas.
However, there must be some
difference, because you said
"almost the same as with us"

21. And how about the armament?

22. Is there any kind of bridge.
building (mostowy) equipment
in the battalion?

Tak, jest r6 *nica w stanie lu.
dzi i w sprzecie. Nasza druty.
na ma 11 ludzi, a w dywizji
piechotydruiyna ma 12 ludzi.

My mamy troche silniejsze
uzbrojenie, np. kompania saperow w dywizji piechoty nie ma
czo/g6w, a my mamy 3.

Tak, w katdym baonie jest kompania mostowa, ktora ma sprzet potrzebny do budowania -cietkich
most6w.
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LESSON 80
Homework
Part I

Translate into Polish:
1. Suspecting him of the theft of 'important documents I

4

didn't want to leave him alone in the office.
2. Retreating quickly the enemy had no time to take his
killed and wounded.

3. While interrogating the POW I smoked about forty
cigarettes.

4. Mary sat all day in the garden warming herself in the
sun.

5. While talking with the Nowaks I noticed that Mrs. No
wak coughed a lot.

6. The police found out from Miss Tokarz that Mr. & Mrs.

Nalepa were hiding the man who stole Mrs, Bartosie.
*I

wicz's car.
7. Miss Drozd went to Prance with Mr. & Mrs.' Pokorny.

8. I heard a lot about Mr. & Mri. Miller from their grand.
daughter, Miss Ww2niak.
Part II

If tape recorders are not available to students translate
the following sentences. If tape recorders are available
to students record the translation of the following sentences:
1. Yesterday, I got a letter from Miss Kozakiewicz.

2. Very often while going to the office I give a lift to
Mrs. Musial and Mrs. Minkiewicz.
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3. I talked with Mrs. Kowalik about Miss Nowak.

4. Somebody stole ten zlotys from Miss Malec.
5. Mr. & Mrs. Paj4k were sitting in the movie behind
Mr. Wojtowicz.

LESSON 80
Vocabulary
atakowa6, i. (zaatakowa6, p.
atakuje
zaatakuje
atakuje
zaatakuje)

- to attack

ford'

brod, me
brodu, gen, so

quiet,

cicho

-

dokument, me
dokumentu, gen. se

- document

forsowa6, ie (sforsowat, pe
forsujg
sforsujg
forsuje
sforsuje)

. to effect a passage by
force

silently, be

quietly

gieboki gleboka, glebokie

deep

gicboko

deeply, deep (as adv.)

.mimo
naciera6,
nacieram
naciera

in spite of

i.

(natrze6, po
natre
natrze)

. to attack (by land forces)
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ponieg straty, p. (ponosi6 straty, i. - to suffer losses
poniosc "
ponoszc
"
)
poniesie "
ponosi
U
ponton, m.
pontonu, gen. s.

- pontoon

przecina6, i. (przeci46, p.
przecinam
przetnc
przecina
przetnie)

- to cut

przenieg, p. (przenosi6, i.

- to shift, to trans.
port (by hand), to
transfer

przeniosc
przeniesie

przenoszc
przenosi)

przeprawia6 sic, i. (przeprawi6 sic, p.- to cross (a body of
przeprawiam sic
przeprawic sic
water or mountains)
przeprawia sic.
przeprawi sic)
przyczolek, m.
przyczo/ka, gen. s.

- bridgehead

second

sekunda, f.
starszy siertant

- master sergeant

strata, fo

-

sytuacja, f.

. situation

utonWzaton46, p. (ton46, i.

. to drown, to sink (intransitive)

utone/zatone
utonieizatonie

tone
tonie)

wspiera6, i. (wesprze6, p.
wspieram
wesprc
wspiera
wesprze)

loss, casualty

. to support

wstrzela6 sic! p. (wstrzeliwa6 sic, i.
wstrzelam sic
wstrzeliwujc sic
wstrzela sic
"'wstrzeliwuje sic)
wycofa6 (sic), p. (wycofywa6
wycofam (sic)
wycofujc /Sic/
wycofa (sic)
wycofuje

to zero-n

i. - to retreat, to with.

draw

wykrywat, i. (wykry6, p.
wykrywam
wykryje
wykrywa
wykryje)

- to detect

znat sic na czymA (16c.)

- to know about something, to be familiar
with something
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LESSON 81
Grammar Perception Drill

DECLINABLE
ACTIVE PARTICIPLE
Im erfective verb:

jecha6

requenafrve)
jad4

3rd pers. pl.
present tense

jad4

+ cy

=

jad4cy (czlowiek)
( czlowiek, kt6ry jedzie)

4;
4. ca.

=

jad4ca (kobieta)
( kobieta, ktora jedzie)
4

jadq

+ ce

=

jad4ce (dziecko)
(dziecko, ktore jedzie)
,"

M. Czlowiek jadetcy poci4giem powinien mie6 bilet.
P. Kobieta jad4ca poci4giem powinna mie6 bilet.
N. Dziecko jad4ce poci4giem powinno mie6 bilet.

Part I
Instructor:

Instructor:

Czlowiek, kobieta, dziec-

Kto powinien mien bilet?

.ko. (as above)

Ludzie, kobiety, dzieci.
(as above)

Kto powinien mien bilety?

Students:

Instructor:

.11

Ten czlowiek jedzie do Warszawy.
To jest czlowiek, ktory jedzie
do Warszawy.
Ten list jest dia czlowieDia kogo jest ten list?
ka jad4cego do Warszawy.
Ten list jest dla czlowiekat ktory jedzie do Warszawy.
Komu pan dal list?
Kogo pan o tym zawiadomil?
2 kim pan rozmawial?
0 kim pan mowi?
96

Ta kobiety jadzie do Warszawy.
To jest kobiety, ktora jedzie
do Warszawy.
Dia kogo jest ten list?

Ten list jest dia kobiety
jadqcej do Warszawy.
Ten list jest dla kobiety,
ktora jedzie do Warszawy.

Komu pan dal list?
Kogo pan o tym zawiadomil?
Z kim pan rozmawial.?

O kim pan Wiwi?

-

To dziecko jedzie do Warszawy.
To jest dziecko, kV:me jedzie
do Warszawy.
Dla kogo jest ten list?

Ten list jest dia dziecka
jad4cego do Warszawy.
Ten list jest dla dziecka,
ktOre jedzie do Warszawy.

Komu pan dal list?
Kogo pan o tym zawiadomil?
Z kim pan rozmawial?
O kim pan mowil?

Ci oficerowie jadq do Warszawy.
To sq of icerowie, ktorzy jadq
do Warszawy.
Dia kogo sq te listy?

Komu pan dal te listy?
Kogo pan o tym zawiadomit?
Z kim pan rozmawial?
O kim pan mewl?
Te panie jadq do Warszawy.
To sq panie, ktore jadq do
Warszawy.
Dla kogo sq te listy?

Te listy, sq dia pax jadq..

cych do Warszawy.
Te listy sq dia pan, ktore
jadq do Warszawy.

Komu pan dal listy?
Kogo pan o tym zawiadomit?
Z kim pan rozmawial?
O kim pan mOwi?
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I;

Te listy sq dia °fixer&
jadqcych do Warszawy
Te listy sq dia oficerow,
ktorzy jadq, do Warszawy.

Part II
Students:

Instructor:

Kucharka, ktora dziA gotuje
nam obiad jest stara.
Kucharka gotuj4ca nam
dziA obiad jest starae
Ten garnek jest kuchar-.
ki gotuj4cej nam dzii

Kt6ra kucharka jest stara?
Czyj jest ten garnek?

obiad.

Kucharce gotuj4cej nam
dzig obiad jest gor4co.
Widzg kucharkg gotujaca

Komu jest gor4co?
Kogo pan widzi w kuchni?

nam dzifi obiad.

Dziecko rozmawia z kuchark4 gotujqcq nam

Z kim dziecko rozmawia?

dzifi obiad.

Pani.Adamska mowila o
kucharce gotuAcej nam

0 kim mowila pani Adamska?

obiad.

Instructor:

Dziecko, ktore gra w pilkg jeSt chore.

Ktore dziecko jest chore?
Do kogo pan teraz mowi?
Komu pan dal cukierka?
Kogo pan pytal o adres?
0 kim mSwi matka?
Dywan, ktory lety na podlodze, jest nowy,
Ktory dywan jest nowy?
Bez czego jest zimno w nogi?
Czemu pan sig przyglada?
Co pan. widzi?

Czym pan sig interesuje?
0 czym lama sprzedawca?
Ta rzeka, kt6ra plynie na pokudnie, jest
szeroka.
Kt6ra rzeka jest szeroka?
Czego pan szuka'na maple?
Czemu pan sig przyglada?
Co pan fotografowal?
Gdzie pan lowil ryby?
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Drzewo, ktore rognie przed domem,
daje owoce.
Ktore drzewo daje owoce?
Z ktorego drzewa ma pan owoce?
Co pan widzi?
Czym pan sig interesuje?
Oficer, ktory przesluchiwal jeficow,
byl bardzo zmgczony.

Kto byl bardzo zmgczony?
Dla kogo sq to dokumenty?
Komu dal pan papierosy?
Kogo pan zna?
Z kim pan rozmawial?
0 kim mowimy?
Part III
Require students to change the following sentences, according to the pattern below:
Instructor:

Student memiqcy po polsku pojechal do Polski.
Students:

Student, ktory mowi po polsku pojechal do Polski.
Instructor:

Student mowigcy po polsku pojedzie do Polski.
Plutonowy rozmawiajgcy z oficerem jest moiir dow6dc4.
Plutonowy rozmawiajgcy z oficerem byl moim dow6dcg.
Plutonowy rozmawiajgcy z oficerem bgdzie moim dow6dcg.
Intynier pracujgcy w fabryce ma duo pienigdzy.
Ten murarz budujgcy dom pracuje osiem godzin.
Ten klient kupujgcy ubranie jest wysoki.
Pafistwo mlodzi jadgcy za granicg sq szczggliwi.
Ta dziewczyna pijgca mieko jest szczupla.
Ta sgsiadka wieszaj4ca bielizng ma duo dzieci.
Potel stojgcy w rogu pokoju jest wygodny.
Batalion walcz4cy na tym odcinku bgdzie mial duke straty..
Domek stojgcy w ogrodzie byl ladny.
Krowa dajgca mieko musi by dobrze karmiona.
Kura dajgca jajka musi jest duto ziarna.
Taksowka jadgca na lotnisko miala wypadek.
Rakieta ogwietlajgca przedpole palila sig alugo.
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Cigtarowka wioz4ca tolnierzy wjechala do koszar.'
Lampa stoj4ca na stole daje wiccej Awiatia nit lampa
wisz4ca na gcianie.
Umocnienia znajduj4ce sic na przedpolu dawaly dobr4
oslong.
To jest pioro nalet4ce do Basi.
Ksi4tka let4ca na stole jest Bolka.
Czlowiek jad4cy na urlop musi mie6 sporo pienigdzy.
Znam tc kobietc kupuj4c4 gazety..
Kierowca jad4cy szybko przejechal kurg.
Ludzie maj4cy czas mog4 duto czyta6.
Czlowiek pracuj4cy w nocy musi spat w dzien.
Widzialem chlopcow pal4cych papierosy.
Part IV

If time permits drill Part I and Part II reversing the
parts. The studentis part is taken by the instructor
and vice versa.
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LESSON 81
Dialog (At the custom house)

C.: Czeski urzgdnik celny
P.: Pasater
C.: Proszg przygotowa6 sig do rewizji celnejl
P.: (do siebie) Nie iubig tych rewizji na granicy. Urzgdnicy rewiduj4cy obchodz4 sig z przejetdtaj4cymi grani-

cg jaii przethytnikail.
C.: Proszg Nergo....
otworzy6 t4 walizkg.
.

P.: Mam to ubrania i bielizng.

C.: A to butelka i to pudelko?
P.: To jest poiska wigni6wka, a to s4 papierosy.
C.: Czy pan to wiezie dia siebie, czy dla kogoi?
P.: Kolega pracuj4cy ze mn4 w biurze prosil mnie, tebym
dal te rzeczy jego ciOtcemieszkaj4cej w Pradze..
C.: Dobrze, ale za te rzeczy musi pan zaplaci6 c/o., chy
ba te pan otworzy butelkg i napije sic trodiff-wiAni6wki.

P.: Nie jestem pal4cy i nie pijg.

Wolg zaplaci6 c/o.

C.: Proszg jeszcze pokazae tamt4 walizkg.
P.:

te pan mi nie of a.

C.: Musimy dokiadnie rewidowae wszystkie rzeczy, bo na czarnym rynku jest duto obcej waluty, bituterii i narkotyk6w. Czy ma pan obc4 waluig?
P.: Tylko czechoslowackq, wszystkie inne pieni4dze wymienilem jut'przy okienku.
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LESSON 81
Grammar Analysis
THE DECLINABLE
ACTIVE PARTICIPLE

The declinable active participle is formed by attaching
the endings -21, .cal ..ce to the third erson plural of the
present tense of an imperfective or r-a requentative verb.

3rdjers.

Infinitive

The declinable
active participle

present tense
pisa6, i.

(oni) pisza

piszkcy
pisz4ca
piszqce

chodzi6, fr.

(oni) chodzq

chodzqcy (m.)
chodzqca (f.)

(me)
(f.)
(no)

chodzce (n.)
The declinable active_p.rticipy has the form of an

ad

ecTrINFariSisThriElTiria-rige

`this participle is used
o rep ace a relative subordinate clausd in which the relative pronoun is the subject of such a clause. The participle must be formed from the verb of the subordinate clause
and must agree in gender, case and number with the noun it
qualifies,
one.

e.g.:
relative

EEEE'
4,

To

ktory

jest
jest

idzie

klasx
nom, m.

do

do

Poznania.

Poznania.

4 [nom. in._

agreement

This

is

the

train

which

goes

This

is

the

train

going

to

to

Poznan.

Poznan,
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The verb of the subordinate clause replaced by the
declinable active participle can be in the present, past
or future tense,
e.g.:

prowadzi
rozmawia
Pilot; ktory prowadzil samolot, nie rozmawial z pasateramie
bcdzie
bqdzie
Iprowadzil
rozmawiat
.

rozmawia
z pasaterami.
Pilot prowadz4cy samolot nie rozmawia/
I bcdzie rozmawial
does not
did not talk with the passengers.
will not

The pilot piloting the plane
(driving)

The ending of the nominative plural of the declinable
active participle qualifying masculine persons is .sx (the
same as the nom. s.),
e.g.:

Chiopiec chodzqa do szkoly.
Chlopcy chodzqcy do szkoly.
(see L.507-V ol.V, p.116)
The declinable active participles 'are declined like any
other adjectives,
e.g.:

Rozmawialem z mirin studentem%mowi4cym po poisku.
instr

instr.

tinttr.

I talked with a youngPolish-speaking student.
Some declinable active participles like also some adjectives are used as nouns though declined like adjectives
(see L.64, Vol.VII, p.78),
e.g.:

palqcy

'Przedzial dla palqcych.

. smoker (smoking man)
.

Compartment for smokers.
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The declinable active part ciple of the verb
bcdqcy, bgd4ca, 102g3a,

Lap_

is

e.g.:

Wszyscy ludzie bcdqcy w 'tym
domu w czasie potaru zginclie

- All the people being at
the time of the fire in
this house, perished.

LESSON 01.

Structural Drill
Part I

Require students to change the following sentences according
to the pattern below:
Students:

Instructor:

W biurze jest czlowiek,
ktory szuka pracy.
Kto jest w biurze?

W biurze jest cziowiek szukam
jeacy pracy.

Czlowieka szukaAcego pracy.
Czlowiekowi szukajqcemu pracy.
Cziowieka szukajewego pracy.
0 czlowieku szukajqcym pracy.
Z czlowiekiem szukajqcym vecy.

Czyje sq to listy?
Komu pan chce pomoc?
Kogo pan widzial w biurze?
0 kim pan pisze?
Z kim pan rozmawial?

Instructor:

Oficer, ktory prowadzil natarcie,zostal ranny.
Kt6ry oficer zostal ranny?
Czyj jest ten rewolwer?
Komu nie dano pomocy?
Kogo zolnierze lubi4?
0 kim m6wil dowodca?
Pod czyim dowadztwem tolnierze weszli do
miasta npla?
Pociggi, ktore przybywajq z Krakowaimajg
spoinienie.
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Kt6re pociqgi ma j4 spoinienie?
W Jakich pociEtgach pan alwi?

Widz tolnierzy, ktorzy strzelaja z rotnych
postaw.
A,

A

Kogo. pan widZi?

Z jakiej postawy ten tolnierz strzela? 040.
cze6)

Z jakiej postawy tamten tanierz striela?
(stab)
Z jakiej postawy oni strzelajat? (le *e6)

To jest profesor, ktory zna wiele jczyk6w.
Kto to jest?
0 ktorym profesorze memisz?
poczekalni byli pacjenci, ktorzy czekali
pa doktora,
Kto byl w poczekalni?
Komu sekretarka dala.gazety?
Z kim rozmawiala sekretarka?

W biurze jest teraz jakiA cziowiek, kt6ry
potrzebuje pienicdzy.
Z kim rozmawia dyrektor?
Komu dyrektor daje pieni4dze?

W biurze jest robotnik, kt6ry naprawia lampy.
Kto jest w biurze?
Czyje sa to narzgdzia?

W biurze jest robotnik, kt6ry reperuje tele.
fony.

Kto jest w biurze?
Przy kim stoi sekretarka?

W biurze jest buchalter, kt6ry sprawdza
ksiqtki.
Kto jest w biurze?
Kogo pan widzial w biurze?

Milicjant rozmawia z kupcem, kt6ry sprzedaje
samochody.
Z kim rozmawia

milicjant?
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Kogo aresztuje milicjant?

Milicjant rozmawia z pasaterami, ktorzy jadq
bez biletu.
Z kim rozmawia milicjant?
Kogo aresztuje milicjant?
2olnierz, ktory rozwijal.drut kolczasty,
skaleczyl sig.

Kto sig skaleczy/?
Widzg tam chlopca, ktory przybija obraz:
Kogo pan widzi?

Kto robi duo halasu?
KsiAdz rozmawial z czlowiekiem, ktory umierai.
Z kim rozmawial ksiadz?
Przy kim stal ksiqdz?
Za kogo ksiadz odmawial modlitwg?

Szukam sekretarki, ktora umie dobrze pisa6 na
maszynie.
Ktorej sekretarki pan szuka?
Jaka sekretarka szuka pracy?
Z ktorq sekretarka pan argil?
Szukam oficera, ktory dowodzi pierwszq kompani4.
Ktorego oficera pan szuka?
Ktory oficer zgin4I?
Na pokladzie statku stoj4 osoby, ktetre biorq
udzial w wycieczce.

Kto stoi na pokladzie?
Ktorych ()sob pan szuka?
Komu pan daje to kwiaty?
Na wagonie, ktory przewozi rannych jest czerwony
krzy2.

Na ktorym wagonie jest czerwony krzyt?
Ktore wagony majq czerwony krzyt?
Do ktorego wagonu pan wszedl?
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Robotnicy, kt6rzy pracrA w fabryce
do zwiazku
KtOrzy robotnicy nale ±q do zw'Azku?
0 jakich robotnikach ja mowig?

Nad rzeka, widziatem saperow, ktorzy budowali
most.

Jakich saperow pan widzial nad rzekq?
Do jakich saperow pan zostal przydzielony?

Fotografujg dziewczyng, ktora klgczy w
koAciele.
Ktora dziewczyng pan fotografuje?
.Ktora dziewczyna jest ladna?
Przyszedl agent, ktory ubezpiecza domy.
Jaki agent przyszedi?
Komu pan musi dab pieniadze?
Z kim pan nie chce mowie dlugo?

Widzg podoficerow, ktorzy szkola rekrut6w.
Jakich podoficerow pan widzi?
Z kim rozmawia oficer?

Na polach widzialem gospodarzy, ktorzy
uprawiali ziemig.
Kogo pan widzial na polach?
Kto byl na. polach?

W domu zostala tylkciAtobieta, ktbra sprzqta
mieszkanie.

Kto zostal w domu?
Kogo pan widzial w domu?

Widzg konla, ktory ciagnie cigtki-w6z.
Co pan widzi?
Ktory kon ztamal nogg?

Lubig tolnierzy, ktorzy szybko wykonuja
rozkazy.
Jakich tolnierzy pan lubi?
Jakiego tolnierza pan lubi?
Komu pan uf a?
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Przed oficerem stojg tolnierze, ktorzy
skiadaj4 przysiqgc.
Kto stoi przed oficerem?
Kogo pan fotogrlfuje?

W ogrodzie s4 kobiety, ktore sadz4 kapustw
Komu pan placi 10 zl. dziennie?
Dla kogo Kowalska gotuje obiad?

W magazynie broni jest siertant, ktory wydaje
i odbiera karabiny,
Kto jest w magazynie broni?
Przed kim stoi rekrut ?'

Kogo nietzna rekrut?
Komu oddaje rekrut karabin?

Oddzialy, ktore walcz4 n4 froncie potrzebuj4
duo amunicji.
Ktore oddzialy potrzebuj4 duto amunicji?
Komu trzeba poslad dui° amunicji?
Dla kogo s4 te skrzynie amunicji?
Kupilem lekarstwo pacjentce, ktora choruje
na pluca.

Ktorej pacjentce pan kupil 1eka-stwo?
Ktora pacjentka nie chce lekarstwa?
Dla kogo jest to lekarstwo?
Siertant stoi obok oficera, ktory przesluchuje
jeacow.

Przed kim stoi siertant?
Do kogo mowi sier:lnt?
Komu siertant.przyni6s1 meldunek?
Do pulku przyjechal oficer, ktory meswi po
polsku.

Kto przyjechal do pulku?
Czyje s4 te polskie gazety?
Kogo wyslano z patrolem?
Na lotnisku widzialem. kilka samolotow, kt6re
startowaly.

Co pan widzia1 na lotnisku?
Czego zdjcie pan zrobil na lotnisku?
_
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Nad rzeic4 spotkaiem dzieci, ktore sic
k4paly.

Jakie dziedi pan spotkal nad rzekq?
Z kim pan sic bawil nad rzek4?
Komu pan dal ciastka?
Dzieci przeszkadzaj4 matce., ktora gotuje
obiad.

Komu dzieci przeszkadzaj4?
Z kim dzieci chc4 sig bawie?
Dzieci przeszkadzaj4 ojcu, ktory czyta
gazetg.

Komu dzieci przeszkadzaj4?
Obok kogo dzieci skacz4?
Dzieci przeszkadzaj4 bratu, ktory uczy sic
jgzyka polskiego.
Komu dzieci przeszkadzaj4?
Przy kim dzieci bawi4 sic w pinto?

Dzieci przeszkadzaj4 dziewczynie, kt6ra
myje podlogg.
Komu dzieci przeszkadzaj4?
Z kim dzieci chcq rozmawiae?
Kogo dzieci sic nie boj4?
Wladek podaje wino goiciowi, ktory lubi ditto
pie.

Dla kogo Wladek kupuje wino?
Kto pije wino?

Tam stoi siertant, ktory zapisuje dane o
rekrutAch.
Kto tam stoi?
Do kogo mouri kapitan?
Komu kapitan daje teraz rozkazy?

Ksi4dz pomaga lekarzowi, ktory bada rannych.
Komu ksi4dz pomaga?
Obok kogo stoi ksitdz?
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Przy lekarzu stoi sanitariusz, ktory
opiekuje sic rannymi.
Kto stoi przy lekarzu?
Od kogo lekarz odbiera raport?
Z kim lekarz rozmawia?
Komu lekarz daje lekarstwa?
Fotografujg konia, ktory slrwze przez
przeszkody.
Jakiego konia pan fotografuje?
Co jest na tej fotografii?

W tym hotelu mieszkaj4 ludzie, ktorzy
maj4 du2o pienigdzy.
Jacy ludzie mieszkaj4 w tym hotelu?
Kto mote wynaj46 pokoj w tym totelu?
.Jakich ludzi pan spotyka w tym hotel*?
Ill tym miegcie jest du2o ludzi, ktorzy
przyjetdiajEk tu na wakacje.

Jakich ludzi jest duto w tym miegcie?
0 jakich ludziach mowil wlagciciel hotelu?
Komu pan sprzedaje fotogtafie?
Kto najwigcej wydaje tu pienicdzy?
Part II
Instructor:

Students:

Czy widzialeg kiedyg strat
ogniow4, ktora gasila potar?

Tak, widzialem kiedyg
strat ogniowq gasz4c4
polar.

Instructor:

Czy widzialeg kota, ktory wspina sic na drzewo?
Czy masz brata, ktory sluty w wojsku?
Czy widzialeg 2olnierza, ktory rzuca granatem?
Czy znasz star4, kobietg, ktora ma 100 lat?
Czy mote by6 cog gorszego od deszczu, ktory
pada trzy tygodnie?
Czy widzialeg to dziecko, ktore gpi pod drzewem?
Czy znas?, szewcalktory rue pije?
Czy widzialeg tolnierzy, ktorzy owicz4 na torze
przeszkod?
Czy s4 psy, ktore lubi4 jest ryby?
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Czy znasz kogoA, kto mowl pc) polsku?
Czy widzialeL kiedyi synal ktory caluje
ojca w Ickg?
Czy znasz bogatego czlowieka, ktory udaje
bicdnego?

Czy chcia/b0 mie6 tong, ktora liczy katdy
grosz?
Czy znasz t4 dziewczyng, ktora :%ety w ogrodzie
na-trawie?

Czy widziale6 tego malego chlopca, ktory pali
papierosy?
Czy masz takiego psa, ktory je tylko migso?
Czy lubisz dziewczyny, ktore graj4 w karty Co
wieczor?
Part III

If time permitS drill Part I and Part II reversing the
parts. The student's part is taken by the instructor and
vice versa.
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LESSON 81

Translation
English - Polish
1. The whole field was lit up by enemy flares.

2. The man sent by me to HQs informed the major that we need
more men.

3. I talked today with the prisoner interrogated yesterday by
Sergeant Grzybowskioand I found out that hcc had not told

the sergeant the truth about himself.
4a The young prie...t knelt among the killed and wounded and

started to say a prayer.

5. The carpenter who will make the coffin for Mr. Cichccki
came this morning to measure the deceased.

6. The man on the motorcycle was drunk and the driver of the
truck did not know the traffic regulations; so they both
collided with a big red car driven by a woman.

7. I saw a badly (seriously) damaged car in the ditch, but
there was nobody in it.

8. The thief broke the window and entered my room.
9, He beat (up) the thief, tied him (up) and phoned the
militia station.
10, The stolen money was hidden in the sleigh under the front 12,2.4.
seat.

11. During a trial in court witnesses must always tell the
truth.

12, We don't have enough coal to heat the whole houses so we
use only three rooms.
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Translation
Polish . English
Przed kilkoma dniami Stefan Czajka wrocit z Ameryki.
On byl w Ameryce u brata, ktory tam mieszka od 1951 roku.

Podczas rewizji celnej na stacji granicznej, Czajka

musial otworzy6 swoje walizki i pokazae urzcdnikowi celne
mu co w nich mial. Urzcdnik chcial zobaczy6 czy nie by/o
czegoA w walizkach, za co Czajka musialby zaplaci6 etc).

W walizkach Czajka miai.swoje osobiste rzeczy i prezenty
dia rodziny i znajomych.

Kiedy urzcdnik celny zobaczyl

co tam bylo, pawiedziat: "0,widzo, to pan w Ameryce kupil

ladne rzeczy. Wida6, to dobrze sic tam ludziom powodzi.
U nas w Poisce takich rzeczy nie motna dostat nawet na le.
karstwo" (neither for love or money).

Brat Czajki jest pomocnikiem murarza i dostaje dwai
pot dolara za godzing pracy.

Kiedy Czajka powiedzial to

urzcdnikowi, urzgdnik nie chcial mu wierzy6, gdyt myAlal,
to brat Czajki jest przynajmniej dyrektorem jakieji fabry.,
ki.

Urzcdnik celny chcial wiedzie6, jakie s4 zarobki ro-

botnikow w Ameryce.

Urzgdnik nie interesowal sig tym, ja..

kies4 zarobki w dolarach czy w zlotych, ale on chcial do.
wiedzie6 sic, jak diugo trzeba pracowae na bochenek chlebil

na kilo soli, na pare butow, na pare spodni, na plaszcz
i na policzochy dia Cony.

Jednym slowem, jak dlugo trzeba

pracowat w Ameryce na to wszystko, czego potrzebuje sie
codziennie, a co trudno dosta6 w Poisce.

Czajka.odpowie.

dzial urzgdnikowi, te rzeczy potrzebne codziennie moina
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w Ameryce dostae, nie.za godziny pracy, ale za minuty.

Na przyklad: na paczkg papierosow brat Czajki pracuje
cztery minuty, a na kilo cukru pigs minut.

Urzgdnik, z

ktorym Czajka rozmawial powiedzial mu, ie on ma 800 21.

na miesiqc i aby kupie litr mieka on musi pracowae p61
godziny, na jeden kilogram.chleba czterdziegci minut, na
jedno jajko pigtnagcie minut, a na kilogram masla at jedenagcie godzin.

(Ceny z paidziernika, 1957 roku.)
Questions

1. Sk4d Stefan Czajka wrocil przed kilkoma dniami?
2. Od kiedy brat Czajki ;est w Ameryce?
3. Kiedy Czajka musial otworzye swoje walizki?
4. Komu Czajka musial pokazae co mial w walizkach?
5. Co chcial zobaczye urzgdnik?
6. Co Czajka mial w walizkach?
7. Gdzle Czajka kupil ladne rzeczy?
8. Komu powodzi sig dobrze w Ameryce?

9. Gdzie nie mo2na dostae takich rzeczy nawet na le.
karstwo?

10. Kim jest brat Czajki?
11,'Ile dostaje za godzin

pracy brat Czajki?

12. Komu nie chcial wierzyo urzgdnik celny?
13. Co myglal urzgdnik celny?

14. 0 czym rozmawiali Czajka i urzgdnik?
15. Co chcial wiedziee urzvdnik?
16. Czy urzgdnik interestowal sic zarobkami w dolarach
czy w ziotych?
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17. Czego urzcdnik chcial sic dowiedzie6?

18. Co odpowiedzial Czajka urzcdnikowi?
19. Jak diugo pracuje brat Czajki na paczkc papierosow?

20, jak diugo praCuje brat Czajki na kilo cukru?
21,, Ile ma na miesi4c urzcdnik celny?

22. Jak diugo musi urzcdnik pracowatlaby kupi6 litr mleka?

23. Jak diugo musi urzgdnik pracowattaby kupie kilogram

,g

chleba?

24. Jak diugo musi urzcdnik pr4cowae,aby kupi6 jedno jajko?
25, Jak diugo musi urzcdnik pracowaelaby kupie kilogram
masla?

LESSON 81
Reading Text

Na statku ptyn4cym z Ameryki do Gdyni byto duto pasaterow.
Byli to Amerykanie jad ;cy zwiedzio Europe i byli takte Polacy,

ktorzy po odwiedzeniu swoich rodzi.n w Ameryce byli w drodze
powrotnej do domue

Micdzy nimi byla Tosia (Antonina) Szyman

skit, pigkna dziewczyna z Warszawy.

W czasie podroty na stat-

kutTcsia poznala starsz4 pani4 mowi4c4 trochg po polskue
je sig, to byla ona pochodzenia polsk.iego.
rozmawiata.

&lam

Tclia czgsto z niet

Kiedy statek przybyi do Gdynilpasaterowie wysiedm

i zaczgla sic diuga rewizja celna.
stala obok starszej pani.

Podczas rewizji Tosia

Urzcdnik celny i jego pomocnik dlu..

go i dokiadnie rewidowali rzeczy tej pani.

Miala ona duto

picknych i drogich rzeczy, ale poniewat byly one stare i uty.

wane nie zapiacila za nie cia.

Kiedy Tosia wychodzila z urzc-

du celnego spotkala ona znow t4 sam4 starsz4 paniq.
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Stala ona

"Pigkna dziewczy.

przy taksowce i miala w rgce lade pudelko.
no" . powiedziaIa ona "proszg wei to pudelko.

Jest w nim Sta-

ra pigkna bituteria, ktora przyniesie ci szczOcie",

Zanim

Tosia mogla cos powiedzied starsza pani wsiadla do taksowki i
odjechala.

Kiedy Tosia przyjechala do domu pokazala ojcu pudelko z
Ojciec natychmiast

bituteria i opowiedziala jak je dostala.

poszed/ z niq do jubilera, zeby zapyta6 sig lie to bituteria
mote kosztowa6.

jubiler diugo °glacial bituterig a potem za

pytal sicIskul Szymanscy jq maja.

Kiedy Tosia opowiedziala

wszystko jak bylo jubiler zatelefonowal na posterunek milicji.
"Nie wierzg tej dziewczynie" . powiedziai.

"Ta bituteria kosz-

tuje przynajmniej 10.000 dolarow i nikt takich prezentow nie
daje",
sic.

Agent milicji, laciry przybyl do skiepu, aresztowal To.-

Byl on pewny, ze Tosia ukradla tg bituterig i teraz chce

ja sprzeda6 w Polsce,

Poniewat Tosia ciagle mowila, ze dostala to bituterig od
jakiej§ panilmilicja zaczgia szukao tej.pani,

Niestety miqdzy

pasaterami wysiadajacymi ze statku w Gdyni byio duo starszych
pan i niektore z nich tylko przejetdia/y przez Polskq i milicja
nie mogla sprawdzia opowiadania Tosi.
zety w Polsce zaczgly pisat o Tosi.
grafie Tosi i bituterii.

Tymczasem wszystkie gaW kilku gazetach byly foto-

Po paru dniach dwoch ludzi zgiosilo

sic na posterunek milicji w Warszawie.

Jednym z nich byl urzgd.

nik celnyla drugim szofer taksoirki w Gdyni. Urzgdnik celny

przypomnial sobie dokladnie, fe w czasie rewizji widzial w wa.

lizce jednej pani bituterig znajduAcq sic teraz w rOcach mi.
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licji.

Szofer taksOwki mial cos w4cej do powiedzenia.

Przym

pomnial on sobie, te widziat, jak przed urzgdem celnym jakai.

starsza Amerykanka dawala Tosi jakieA pudeiko.
nawet, co ta pani do niej mOwila.

na lotnisko.

bituterig.

Pamigta/ on

ZawiOzI on poiniej tg pani;

Milicja zwolnila Tosig z aresztu i oddata jej
Ale tajemniczej pani milicja dotychczas nie znalazm

La,

Questions
1. Na ktOrym statku bylo duto pasaterOw?

2. Jacy to byli pasaterowie?
3, Kto by/ migdzy pasaterami bodgcymi w drodze powrotnej do
domu?

4. Kogo pozna/a Tosia'w czasie podrOty na statku?
5. Jakiego pochodzenia byla starsza pani?

6. Co sigzaczg/olgdy statek przybyi do Gdyni?
7, Obok kogo stala Tosia w czasie rewizji celnej?
8. Jak rewidowai urzgdnik celny rzeczy starszej pani?
9. Co miala starsza pani?

10. Dlaczego ona nie zaplacita cia za to rzeczy?
11. Kiedy Tosia znow spotkala starsza pania?
12. Gdzie stala i co miala w rgce starsza pani?
13. Co ta pani powiedziaia?

14. Dlaczego Tosia nie mogla nic powiedziee?
15. Co zrobiia Tosia kiedy przyjecha/a do domu?
16. Do kogo poszedi natychmiast pan Szymanski z Tosi,?
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17. 0 co zapytal

jubiler.

Szymaaskiego i Tosic?

18. Dok4d zatelefonowal jubiler?
19. Czy jubiler wierzyl Tusi?

20. Dlaczego jubiler nie wierzyl Tosi?
21. Co zrobit agent milicji?

22. Czego byl pewny agent milicji?
23. Dlaczego milicja zaczcla szuka6 starszej pani?
24. Kto by/ micdzy pasaterami wysiadaj4cymi w Gdyni?
25. Dlaczego milicja nie mogla sprawdzi6 opowiadania Tosi?
26. 0 kim zaczcly pisa6 wszystkie gazety?
27. Co bylo w kilku gazetach?
28. Kto zglosil sic po paru dniach na posterunek milicji?
29. Kim byl jeden z tych ludzi, a kim byl drugi?
30. Co sobie dokiadnie przypomnial urzcdnik celny?
31. Kto mial cos wiccej do powiedzenia?
32. Co szofer taksowki sobie przypomnial?

33. Co on nawet pamictan
34. Doktid zawi6z1 on tc pani4?

35. Co zrobila potem milicja?
36. Kogo milicja dotychczas nie.znalaz/a?
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LESSON 81
Oral - Aural Drill
Part I

-

Dialog

1. Do czego ma przygotowa6 sig pasater?

2. Czego nie lubi pasater?
3. Gdzie odbywa sig to rewizja?

4. Kto obchodzi sig z przejetdiajacymi granicg jak z przemytnikami?

5. Z kim urzgdnicy rewidujqcy obchodzq sig jak z przemytnikami?

6. Co urzgdnik kazal otworzy6 pasaterowi?
7. Co pasater ma w walizce?

8. Gdzie byly butelka i pudelko?
9. Co by/o w butelce?
10. Gdzie pasater i kolega pracuja?
11. 0 co prosii kolega pasatera?
12. Gdzie mieszka ciotka?

13. Za co pasater musi zap/exit cio?
14. Kiedy pasater nie bgdzie musia/ zaptaci6 cLa?
15. Co wolf zrobi6 pasater?

16, Co pasater musia/ jeszcze zrobi6?
17, Co wie pasater?
18. Komu urzgdnik nie uf a?

19. Dlaczego urzgdnik musi zrewidowa6 wszystkie raeczy?

20. Czego jest duto na czarnym rynku?
21, jak4 walutg ma pasater?
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22. Gdzie pasater wymienil pieniqdze?
Part II - General Questions
1. Gdzie odbywajq sig rewizje?

2. Jak milicja walczy z przemytnikami?
3. Jakie papierosy pan pali?
4. Za co piaci sig cio?

5. Kogo milicjanci rewiduja?
6. Komu pan ufa?
7. Gdzie motna schowa6 narkotyki?.

8. Co pan lubi pie?
9. Co motna kupie na czarnym rynku?.

10. Na jakg walutg pan wymienil ziote?
11. Ile ziotych pan dostal za dolara?
12. Przez jak4 granicg pan przejetdtal?
Part III - ConversatioLal Situation
sLixrarNaposteruniliczninnadrzel%.

jakig gospodarz przychodzi do siertanta i m6wi, le
dwoch przemytnikow bylo we wsi i te oni bgda probowali
przejge przez granicg.

Siertant daje rozkazy zolnierzom.

Przemytnikow trzeba zlapao.
Osoby:

Gospodarz, siertant, pierwszy toinierz, drugi
2olnieiz.

Po chwili.

Dwoch tolnierzy przyprowadza jednego przemytnika.
Sieriant przesluchuje go.

Coznaleili zolnierze przy prze-

mytniku podczas rewizji?

Jak przemytnicy chcieli przepra-
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wi6 sig przez rzeke

Gdzie jest drugi przemytnik?

Dla

kogo oni pracuje
Osoby:

Siertant, przemytnik, pierwszy zolnierz,
drugi zolnierz.

LESSON 81
Homework
Part I

Translate into Polish:
1. The attacking enemy units suffered heavy losses.

2. In the light of the flare I saw two men cutting our
barbed wire entanglements.

3. Seeing a drowning sailor I jumped into the water and

swawtowards him.
4. Major jasinski was the commander of the artillery bat-)

talion supporting our attack.

5. The militiaman searching Fularski's suitcase found my
aunt's jewelry hidden in a shoe.

6. I ordered my men to shoot at the enemy soldiers crosm
sing the river on a pontoon.

7. We walked silently in the direction of the river hoping
that the enemy would (will) not notice us,

8. I have something to tell you, Zosia, about your aunt
from America.
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9. The militia caught a smuggler bringing forrign currency,
narcotics and stolen jewelry into the country.
10. Standing in the dark corridor I saw a woman,whom I had
never seen before, coming

(going) out of my apartment.

Part II

Write or record on tape, if tape recorders are available to
students, a composition of no less than 75 words describing
your first week in the army.

LESSON 81

Vocabulary
Ameryka, f,

-

Amerykanka, f,

- an American (female)

America

jewelry, jewels

bituteria, f,

- custom (as ad j. , referring
to tolls only, accurate,
(referring to shooting)

celny, celna, celne

celnie

accurately (referring to
shooting)

ciotka, f,

- aunt

clo, n,

- customs, custom duty

czechostowacki, czechoslowacka,

- Czechoslovakian

czechos lowackie

czeski, czeska, czeskie

-

dolar, m.
dolara, gen. s.

- dollar

Europa, f,

Czech, Bohemian

Europe
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. garage

garat, m.
garatu, gen. s.

jubiler, m.

jeweler

mieO cos do powiedzenia

- to have something to say

narkotyk, m.
narkotyku, gen. se

.

narcotic, dope

sic z (4-instr.), i. - to treat, to handle
(obej66 sic, p.
obejdg sic
obchodzc sic

obchodzi

obchodzi sic

obejdzie sic)

obcy, obca, obce
(obcy czlowiek)

foreign, alien
. (stranger)

okienko, n.

.

window (tenets), small
window

. to open

otworzy6, p. (otwierat, i.
otworzc
otwieram
otworzy
otwiera)

(the participle otworzony
is not used instead otwarty
is used)
pomocnik, m.

.

helper, assistant

powrotny, powrotna, powrotne

-

return (as adj.), back

Praga, fe

.

Prague, capital of Czecho..
slovakia, also a borough
of Warsaw

przemytnik, m.

smuggler

rewidowao, i. (zrewidowaa, pe
rewidujc
zrewidujc
rewiduje
zrewiduje)

. to inspect, to search, to
revise

ufat, i. (zaufao, pe
uf am
zaufam
ufa
zaufa)

- to trust

urz4d, me
urzcdu, gen. s

- office , bureau

waluta, f.

- currency
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wiiniowka, f.

- cherry brandy, vodka with

cherry juice
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LESSON 82
Grammar Perception

Drill

R ar VERBS AND
THEIR DERIVATIVES
Root verb
(genera weaning)
flesuentative

rchodzi6
chodzg

to

walk, to go

Imperfective

Perfective

iA6

OJA6

idc

p6jdg

Derivative verbs

(WEETarmeaniii)
Perfective

Imperfective

to walk out nat.

wychodzi6,

wychodzg

wyjdg

to walk in

wchodzg
schodzi6

09

prefix

prefix

wthodmi6

prepositions

wejA6
we jig

to walk down

schodzg

zejfio

zejdg

Elaichodzi6. to come
walking
przychodzg

przijat

Erachodzi6

dealjA6

przechodzg

to walk
across
to walk
by

(na)

przyjdg

przejdg
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(na)
do
(nit)

przez
(kolo)

chodzi

- to walk away

odej66

odchodzy

ode jdy

podchodzit - to approach

podejg6

podejdy

podchodzy
dochodzi6 - to walk up to

dojfi6

ED
(pod)

E

dojdy

dochodzy

Use special verb of motion cartoons (folder) labeled
"A. walking" and "B. driving". Both cartoons should be displayed in the classroomione under the other.
Require students to answer the following questions
pointing at picture #1 of the cartoon A and then at the
picture #1 of the cartoon B then again #2 A and #2 B and
so on
Part I

Instructor:

Cartoon

Students:

Skqd wychodzi ten
czlowiek?
Skqd wyjetdta ten
czlowiek?
Przez co przechodzi
ten czlowiek?
Przez co przejetdta
ten czlowiek?
Od czego odchodzi ten
czlowiek?
Od czego odjetdta ten
czlowiek?
Skqd schodzi ten
czlowiek?
Skqd zjetdta ten
czlowiek?
Dokqd przychodzi ten
czlowiek?
Dok4d przyjetdta ten
czlowiek?

1 A - dom

Ten czlowiek wy.
chodzi z domu.
Ten czlowiek wy.
je2dta z gara2u.

Dokcid wchodzi tea
czlowiek?

1 B . garat.

2 A - most

2 B
3 A . most
3 B

4 A - Ora
4 B

5 A - dom
5 B
6 A - dom
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Dokqd wjetdta ten
czlowiek?

garat

6 B

(Replace "ten czlowiek" by: pan, ja, ty, on, ona, ono,
my, wy, oni one)
Part II

Drill according to the preceding pattern using the pist tense

002

Skqd wyszedi tenczlowiek?
Skqd wyjechal ten czlowiek?
etc.

Part III

Drill according to the pattern in Part I using the future tense

0.);
Skqd wyjedzie ten czlowiek?
Skqd wyjdzie ten czlowiek?
etc.

Part IV
Drill according to the pattern in Part I using the past tense
Skqd czesto wychodzil ten czlowiek?
Skqd czcsto wyjetdtal ten czlowiek?
etc.

Part V
Drill according to the pattern in Part I using the futtire tense
(i.):

Skqd on bedzie czcsto wychodzil?
Skqd on bcdzie czcsto wyjetdtat?
etc.

Part VI

Use cartoon A (walking):
Sk4d wychodzi ten czlowiek?
Skqd wyszedl.ten czlowiek?

dom

Przez co przejdzie ten cztowiek?
Przez co przechodzi ten czlowiek?
Przez co przeszedl ten czlowiek?
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most
11
11

Od czego odejdzie ten czlowiek?
Od czego odchodzi ten czlowiek?
Oct czego odszedl ten cziowick?

most
It
It

Skid zejdzie ten czlowiek?
Skqd schodzi ten czlowiek?
Skid zeszedl ten czlowiek?
DokAd przyjdzie ten czlowiek?
Dokqd przychodzi ten czlawiek?
Dokqd przyszedl ten czlowiek?

dom

Dolc,id wejdzie ten czkowiek?

dom

Dokqd wchodzi ten czlowiek?
Dokqd wszedl ten czlowiek?

III

Part VII

It

It

III

.

Drill according to the pattern in Part VI the verb ftwyjetdia6
and use the cartoon "B driving";
Skid wyjetdta ten czlowiek?
Skid wyjechal ten czlowiek?
Przez co przejedzie ten cziowitk?
etc.

1
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LESSON 82
Dialog

(At the barber)

K.: Klient
F.: Fryzjer
K.: Dzien dobryl

Dawno jut pana nie widzia.
P.: Dziefi dobry panu intynierowil
Lem. Myilalem jut, ze jakii inny fryzjer pana strzyte.
K.: Musialem wyjecha6 w gory, gdzie buduje elektrownie. W1a6nie wroci/em stamtad. Jak pan widzi wiosy mam dlugie jak
artysta.
F.: No i broda tez mocno zaroAnieta, Wiec prawdopodobnie pan
sobie tyczy strzytenie i golenie,

K.: Owszem, prosze mnie ostrzyc i ogolio.
P.: Prosze siada6.

Czy w4sy take przystrzyc?

K.: Tak. Niech pan tylko uwaza przy goleniu, gdyt mam jakii
wrzod na szyi kolo ucha.

F.: Niech sie pan nie boi. Mam doskonaly krem do golenia. Ku.
pilem ostatnio take ostre brzytwy. Czy skfopi6 panu wiosy,
a mo2e umy6 panu giowe?

K.: Niel dzigkuje, gdyt bardzo sie spieszg.
F.: Zaraz skoficzg,tylko jeszcze notyczkami wyrownam na bokach.

K.: Dziekuje.

Ile sic nalety?

P.: Jak zwykle 20 zI.
K.: Tu jest 25 zl.

Reszte prosze zatrzymat,
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LESSON 82
Grammar Analysis
ROOT VERBS AND
THEIR DERIVATIVES

A root verb is a verb which denotes an action or a state
in the most general terms.
A derivative (verb) is a verb which derives from a root
.verb ra.76arel."-a particular sort of the action or state expressed by the root verb. rinsush the derivative verbs are
formed from the root verbs by adding a prefix. In English
they are formed by adding a prepositional-fa. the verb (or a
prefix).
Root verb

Derivative verb

prefix,

to give

to give back (preposition)

dawat, io
da6, p,

od.

oddawa6, I.

'Mao, p.

to bind, to tie

to unbind, to untie, to
solve

wi4za6, i.
zwiazae, p.

roz-

rozuriqzywaO, i.
rozwiazat, p.

All

verbs of motion (see L.67, Vol,VII, po142) have numerous derivatives. Since all verbs of motion have three as ects
(imperfective, frequentative and perfective) i is necessary o
know how these derivatives from such verbs are formed.
Derivative verbs always have only two aspects:
perfective and perfective.

the im-

The im erfective as ect of a derivative verb is formed
from the rretoteroot lia75Kaglus the new
prefix).
The perfective aspect of a derivative verb is formed from

the
EateTtmiTrFsecre
prefix
replaced
by the new one
.
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Root verb
Frequentative

to go, to walk

Inperfective

ie

chodzia

Perfective
pojgO

ja chodzg

ja pojdg 4-

Derivative verb
Inkerfective
odchodzia

ja odchodzg

Perfective
odejga
ja ode jdg

ALL derivatives derived from the same root verb follow

the same pattern of

c_allaattiati

Ten poci4g odchodzi o piqtej.

This train
o'clock.
Ten poci4g przychodzi o pigtej.. This train
o'clock.
Ten poci4g odejdzie o piqtej.
This train
5 o'clock.
Ten pociu przyldzie o piqtej. - This train
5 o'clock.
.

leaves at 5

arrives at 5
will leave at
will. arrive at

The following list of derivatives illustrates what
change of meaning the verb is subject to if it takes a
particular prefix.
Below are the most commonly used derivatives of the
verb - to go (on foot), to go (by means of transportation),
to run:
Imperfective

Perfective

wychodzie

wchodziO

wyjA6
wyjechao
wybiegn4o
(wybiec)
wejAO

wje2d2aa

wjechao

wbiegao

wbiegn#

Ave2d2aO
wypiegaO

. to go (walk) out, to leave
- to go (drive) out, to leave
. to run out
- to enter (walking), to come in,
to ascend
. to enter (driving), to drive
in, to ascend
- to run into, to ascend

(w1Jiec)
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schodzi6

zejA6

to descend, to go (walk)
down

zje2dIa6

zjecha6

Traescend, to go (drive)
down

zbiega6

zbiegn46 (zbiec)

TrFun down

przychodzi6
przyjetdta6
przybiega6

to come, to arrive (walking)
przyjA6
. to come, to arrive (driving)
przyjecha6
to come running
przybiegn46
(przybiec)

przechodzi6

przejA6

" to cross (walking), to go

przejecha6

through
. to cross (driving), to go

przeje2dta6
przebi ega6

dochodzi6
dojeldia6

through, to run over
to run across, to run through

przebiegn46
(przebiec)
. to go (walk) up tql to near, to
dojA6
reach (idiom v to succeed, to do
something)
. to go (drive) up to, to near.
dojecha6
to reach
dobiegn46 (do. . to run up to, to reach running
biec)
.

dobiega6
odchodzi6

Wjeldia6
iiabiega6

podchodzi6
Fadjetdia6
Folabiega6

odejA6'
odjecha6
odbiegn46
(odbiec)
podejA6
podjecha6
podbiegn46

. to go (walk) away from

to go (drive) away from
. to run away from
to approach (walking)
to approach (driving)
to approach (running)

To each of the above prefixes corresponds a preposition
which is often used with the derivative verb,
e.g.:

Itlichodzg

koAciola.

I am leaving the church.
(I am walking out of the
church.)

do koAcio/a,
gore.

(I am getting into the church.)
. I am going up.

gory;

- I am descending the mountain,

d61.

(I am going down from the
mountain.)
. I am walking down.

Wchodze
32,1

Schodze

na

. I am entering the church.
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Lachodzg do

szkoty.

przez
Przechodzg fkoio
Dochodzg

I am coming to school.

most,
mostu.

. I am going across the bridge.
I am passing by the bridge.

do drzewa,

I am walking up to the tree.

do milicjanta.
Podchodzy
24. most.

Odjetdtam

z

Warszawy.

od

bramy,

I am approaching (walking) the
policeman.
. I am about to go under the
bridge.
.

I am going away from Warsaw.
(vague point of refermirremr
I am going away from the late.
(precise point of referent

LESSON 82
Structural Drill

Use special visual aid known as "verb of motion wheel".
The instructor turns the wheel and points at the appropriate
situation.
Part I
Instructor:

Suggested words:

Students:

Co robi ten czlowiek?

wychodzi6 z domu

On wychodzi
z domu.
On wyszedl
z domu.
On przejdzie
ko/o domu.

Co on zrobi l?

Co on zrobi?

przechodzi6 kolo
domu
wchodzi6 migdzy domy
wchodzi6 za dom
wychodzi6 zza domu
przechodzi6 przez most
wchodzi6 do lasu
przechodii6 przez las
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n
wychodzie z lasu
dochodzi6 do domu
wchodzi6 do domu

Drill the above using pan, ja, ty, ona, my, wy, mit one.
Part

II,

Instructor:

Suggested words:

Co robi ten kie.
rowca?
Co zrobil ten kie.
rowca?
Co zrobi ten kie.
rowca?

wyjetdtaO z garatu

Students:
.

przejetdtaO kolo
fabryki

On. wyjeldta z
garatu.

On wyjechat z
&rattle
On przejedzie
kolo fabryki.

wjetdtaO za dom
wjetdtaO miqdzy domy
wyjetdtaO zza domu
wjetdia6 pod most
dojeldta6 do garatu
Drill the above using

pan, ja, ty, ona, my, wy, on*.

Part III

Drill according to the pattern above verbs:
biegneLO (biec), pobiegn0 (pobiec).

biega6,

LESSON 82
Translation

English - Polish
1. Grzybowskits suitcase was inspected by a customs official

(urzgdnik) who found narcotics hidden in Grzybowskiss
shaving cream.

2. Grzybowski was very pale when he was saying: "I am sure
that these narcotics were put into my suitcase by a smuggler."
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3. Grzybowski was searched by two militiamentand a small
envelope full of dope was found in his belt.

4. Grzybowskitook a sharp knife from the table,

opened it

SalleIMMINftepa,,,

quickly and threw it at one of the militiamen.
5. The militiaman was wounded in the neck, but in "the end he

caught Grzybowski.

6. Grzybowski was arrested and locked in a cell.
7. The next day a barber came to the cell.

Half an hour later

Grzybowski had neither beard nor mustache and his head

was

shaved.

8. Grzybowski was taken to a doctor, because he had an abscess
in the left ear.

9. Wojciechowski had a big mustache, a long beard and dyed
hair.

He was an artist.

ID. It is better never to trust anyone.
11. My new assistant and my daughter Were walking along the
river talking to each other.

Translation
Polish . English
Wczoraj Basia wyjechala z domu samochodem na zakupy. W
chwili kiedy wyjetdtata na ulicg musiala zatrzymat sig, bo uli.
c4 przejeidtal tramwaj.

Kiedy tramwaj przejechal,ona pojecha.»

la za tramwajem at do rogu ulicy, na ktorej byla svacja benzy.
nova.

Na stacji kupila benzyng i pojechala do miasta.

0

Kiedy

dojechala do sklepul w ktorym chciala robi6 zakupy,podszedl do
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niej milicjant i kazal jej odjecha6 z tego miejsca, bo tam

Basia musiala od-

nie bylo wolno zatrzymywae sig samochodom.

je2d2a6 bardzo wolno, bo w tym czasie by.. ju2 duty ruch na
.

Po kil

ulicy 1 musiala uwatat, teby kogoA nie przejechaO.

ku minutach dojechata do miejsca, gdzie wolno bylo zostawi6 sa.
mochod na dwie godziny.

Po zostawieniu samochodutBasia przesz-

la na drugs strong ulicy i szla chodnikiem ogladajac wystawy
skiepowe.

Po pigciu minutach Basia doszla do domu towarowego

i weszla przez boczne wejAcie do Arodka.

Bgdac w skiepie po-

deszta do sprzedawcy, ktory sprzedawcy bielizng.

Niestety nie

znalazla takiej bielizny jakiej szukala i odeszla zta.

Kied7

odchodzila zauwa2yla na drugim koricu skiepu swoja znajoma, z

ktorq potem wyszla ze sklepu na ulicy.

Kiedy przyjechal auto.

bus,znajoma wsiadla do autobusu i odjechata.

Po przejAciu na

lewd strong ulicy, Basia weszla do innego skiepu, w ktorym kupita sobie potrzebne rzeczy.

Questions
1, Czym Basia wyjechata z domu?

2. Kiedy Basia musiala zatrzyma6 sic?
3. Co przeje2diato ulicy?

4. Kiedy ona pojechala za tramwajem?
5. Gdzie byla stacja benzynowa?
6. Kiedy podszedl do Basi milicjant?
7. Komu milicjant kazal Odjechae?

8. Dlaczego milicjant kazal odjechao z tego miejsca?
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9. Jak Basia odje2dZala?

10. Dlaczego ona musiala odjecUae bardzo wolno?

11. Na co Basia musiala uwata0
12. Dokad ona dojechala po kilku minutach?
13. Na jak dlugo wolno bylo zostawie w tym miejscu samochod?

14. Kiedy Basia przeszla na drum strong ulicy?
15. Co Basia oglqdala idac, chodnikiem?

16, Dokad Basia doszla po pigciu minutach?
17. Przez jakie wejacie Basii weszla do Arodka?
18. Do kogo Basia podeszla?

19. Co sprzedawal sprzedawca?
20. Czego nie znalazla Basia?
21. Kogo Basia zauwatyla na drugim koficu skiepu?

22.2 kim Basia wyszla ze sklepu?
23. Co wtedy przyjechalo?
24. Czym znajoma odjechala?

25. Co Basia kupila w innym sklepie?
26. Komu Basia kupila potrzebne rzeczy?

LESSON 82
Reading Text.

Nazywam sig Stanislaw Rudnicki,
mieszkalem w doge du2ym mieLcie w Poisce.
czasie okupacji radzieckiej.

W czasie wojny

Bylo to w

W mieLcie tym mialem przy.

jaciela fryzjera, ktory nazywal sig Benedykt 2urek.
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Zurek

byl mote nienajlepszym fryzjerem w miegcie, ale na pewno na j.
bardziej lubianym.

W jego zakladzie bylo zawsze duto ludzi,

gdyt umial on zainteresowa6 swoich klientow rednymi opowiada.
niami.

Czgsto tet ludzie zachodzili do niego tylko po to, aby

Benek, bo tak go

uslysze6 cog nowegotszczegolnie o wojnie.

przyjaciele nazywali, byl diugo fryzjerem w wojsku i diatego

strzygl wszystkich krotko jak rekrutem.' Nie lubig wlo
sow krotko strzytonych a wigc zawsze prositem Benka, zeby mi
tylko trochg przystrzygl wiosy i ladnie wyrownal po bokach.
Przychodzilem do niego zwykle wczegnie rano i zamiast czyta6
gazetg sluchalem jego opawiadan.

Benek wszystko wiedzial

mial dobre informacje.

Ktoregog dnia kiedy wszedlem do zakiadu Benka na fotelu

fryzjerskim siedzial jut jakig mOczytna, ktorego Benek kat.
czyl goli6.

Nic w tym jeszcze nie bylo dziwnego tylko, to Be..

nek nic nie Mud/.

Podni6s1 tylko lekko glowg i powiedziai

dziefi dobry i to wszystko.

Staralem sig zacza6 rozmowg, ale

Benek ci4gle nic nie mewl/.

Byl bardzo blady wicc myglalem,

to jest chory.

Nareszcie skottczyl on goli6 nieznanego mgt.

czyzng, ktory szybko zaplacil i wyszedl.
to jasnych wlosow.

Na podiodze bylo du.

Benek nie prosit mnie jak zwykle, tebym

usiadi na fotelu, ale podszedl do telefonu.

Po chwili slysza..

lem jak mown: "Hallos czy to Wilk? Tu mow' Benek.
Wilk, mialem tu przed chwil4 ciekawego klienta.

Przyjechal tu

do mojego zakiadu Bryndza, ten agent komunistyczny.
jasnymi dlugimi wiosami, w4sami i brod4.

Sluchaj

Tak)ten z

Poznalem go natych.

miast,gdrA kiedyL sekretarz naszej tajnej organizacji
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ml jego fotografig

wlosow
no.

Tylko, 2e on ju2 nie ma teraz jasnych

Kazal sig ostrzyc krotko i ufarbowa6 wlosy na czar-

Wqsy i brodg kazal sobie zgoli6.

na niego samochod
Do widzeniane

Przed zakladem czekal

Pojechali tam w kierunku g6r.

Uwa2ajcie,

I dopiero teraz Benek poprosil mnie bym usiadl

na fotelu i zacz4I opowiada6 a ja nareszcie zrozumia/em dia..
czego Benek przedtem nic nie mowil.

Questions
1. Gdzie mieszkal Stanislaw Rudnicki?
2, Kiedy on tam mieszkal?
3, W jakim miescie on mieszkal?

4, Jak sic nazywal przyjaciel Rudnickiego?
5, Kiedy to bylo?
6. Kim byl Benedykt Zurek?
7, Kto byl zawsze w jego zakladzie?

8. Dlaczego w jego zakladzie bylo duo ludzi?
9. Po co ludzie do niego czgsto zachodzili?
lb

10, jak przyjaciele nazywali 2urka?

11, Dlaczego Benek strzygi wszystkich krotko jak rekrutow?
12. Kto nie lubil nosi6 wlosow krotko strzytonych?
13. 0 co zawsze prosil Rudnicki Benka?
14, Kiedy Rudnicki zwykle przychodzil do Benka?
15, Dlaczego Rudnicki nie czytal w tym dniu gazety?
16. Kto siedzial ju2 na fotelu, kiedy Rudnicki wszedl do za.
kladu?
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rm...e.la

abb

17, Czy Benek- cog mowit, gdy wszedi Rudnicki?
18. Co zrobil Benektkiedy Rudnicki wszedi?
19. Co staral sic zrobi6 Rudnicki?

20. Co myglat Rudnicki?
21. Dlaczego Rudnicki myglat, to Benek jest chory?
22. Co zrobii nieznany mctczyznatkiedy Benek skoadzyl go
goli6?

23. Czego bylo duto na podlodze?
24. Do czego podszedl Benek?
25. Z kim rozmawial. Benek?

26. Kogo Benek mial przed chwilq w zakladzie?
27. Kim byl Bryndza?
28. Jak on wygLidat?
29. Dlaczego Benek poznal go natychmiast?
30. Czego on jednak nie ma teraz?

31. Dlaczego on nie ma teraz jasnych i diugich wios6w?
32. Co sobie kazal zgoli6 agent?
33. Gdzie czekal na niego samochod?
34. Dokqd agent pojechat?
35. Co teraz zrobil Benek?
36. Co zrozumial Rudnicki?
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LESSON 82
Oral

Aural Drill

-

Part I . Dialog

1. Kto z kim rozmawia w zakladzie fryzjerskim?
2. Kim jest klient?
3. Co myfilal fryzjer?

4. Dok4d intynier musial wyjecha6?
5. Co intynier buduje w gorach?
6. Sk4d wrocil intynier?
7. Kto ma takie dlugie wiosy jak artysta?

8. jak4 brodc ma intynier?
9. Co sobie tyczy intynier?
10. Co fryzjer musi przystrzyc?
11. Co intynier ma na szyi?
12. Gdzie intynier ma wrzod?

13, Jaki krem ma fryzjer?
14. Co ostatnio kupil fryzjer?

15. jakie brzytwy kupil fryzjer?
16. 0 co zapytal siv fryzjer intyniera?

17. Dlaczego intynier nie ace, aby mu skropi6 wiosy?
18. Co jeszcze fryzjer musiat. zrobi6?

19. Ile siq nalety za strzytenie i golenie?
20. Ile reszty zatrzymai fryzjer?
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Part II - General Questions
1. Co buduje inzynier?

2. Dokad pan wyjetdta na wakacje?
3. Na jaki kolor moina farbowao sobie wlosy?
4. Pod czyjq okupacjq jest .teraz Berlin?

5. Co pana boll?

6. Czego utywa fryzjer przy goleniu i strzyteniu?
7. Komu fryzjer przystrzygl wasy?
8. Jak sig nazywa zaklad, w ktorym robin ubrania?

9. Czym sa zaranicte brzegi rzeki?
10. Co motna ufarbowa6?

11. Jakie przedmioty s4 ostre?

If

12. Kiedy ludzie sq bladzi?

13. Jakie przedmioty znajdujq sic w zakiadzie fryzjerskim?
Part III - Conversational Situation

1. Fryzjer mowi nowemu pomocnikowi, aby posprzatat w zakladzie, wyczyAcil notyczki, brzytwy, Ltd.
Osoby:

Fryzjer, pomocnik.

2. Wchodzi klient, ktory ma brodc i diugie waosy.
chce, teby go nikt nia poznal.
Osoby:

Klient, fryzjer
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41/

Klient

3. Po wyjciu klienta fryzjer wola milicjanta i mowi mu
o dziwnym kliencie.
Osoby:

Fryzjer, milicjant.

LESSON 82
Homework
Part I

Translate into Polish:

1. I entered the park at 8:15 a.m. ,I walked about the park
for an hour and I left the park at exactly 9:20.

2. I ran down the hill, Then I saw that it was still early,
so I crossed the bridge slowly looking at the boats on
.

the river.

I came to the office at seven fifty.

3. At last we flew out of the clouds but I saw that we

wouldn't have enough gas to reach the airfield.

4. The militiaman found the artist sitting on the river
bank half a kilometer from Mr. Kuleszals house.

5. Mr. Kulesza dyed his hair and his mustache, shaved off
his beard, bought a car and left town.

6. Secret agent B4k drove up the hill, stopped before the
gate and waited.

Five minutes later Mrs. "Zurek and a

man came out of the park.
ped and got out of the car.
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84k drove into the park, stop.

Part II
(This part is to be written if tape recorders are not available to students. It is to be recorded on tape if tape
recorders are available.)

Describe your walk, or drive from home to school using as
many verbs of motion as possible.

LESSON 82
Vocabulary
artysta, mo

- artist

biady, blada,' blade

-

bok, mo
boku, gen. so

- side

pale

chin, beard

broda, f.
brzytwa, fo

- razor

elektrownia, fo

-

Ile sig nalety

- how much do I owe you

krem, mo
kremu, gen. so

- cream

notyczki, pl. only
notyczek, gen. pl.

. scissors

electric power station

okupacja, fo

occupation

podnieL6, p, (podnosi6, i.
podnoszg
podniosg
podnosi
podni esi e

to lift, to raise, to pick
up

przystrzyc, p. (przystrzyga6, i. - to trim
przystrzygam
przystrzygc
przystrzyga)
przystrzyte
rozwi4zat, p. (rozwi4zywat, i.
rozwiatc
rozwi4zujo
rozwi4te
rozwi4zuje)
skropiO,
skropig
skropi

P

-

to unbind, to untie,
to solve

- to spray, to sprinkle

(kropieli,
kropic.

kropi)
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.

strzyc, i. (ostrzycl.p.
ostrzygg
strzygg
ostrzyte)
strzyte

- to give a haircut

szyja, f.

- neck

tajnyo tajna, tajne

- secret

ucho, n.
uszy, nom. pl.
uszu, gen. pl.

- ear

ufarbowat, p. (farbowa6, i.
farbujg
ufarbujg
farbuje)
ufarbuje

-

w1s, me
w4sat gen. se

- mustache

to dye

wsy, nom. pl.
wrzod, m.
wrzodu, gen. s.

- abscess

wyrownao, p. (wyrownywa6, 1.
wyrownujg
wyrownam
wyrownuje)
wyrowna

- to even, to level

zaklad, me
zakladu, gen. s.

zarosn46, p. (zarastae, i*
zarastam
zarosng
zarasta)
zarotnie

- shop, establishment, institution
- to become covered with hair,

to overgrow
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LESSON 83
Grammar Perception Drill

DECLENSION OF POLISH
GEOGRAPHICAL NAMES
Part I

Nouns

Instructor:

Jak sic nazywa to
miasto (ta wie6, ta
miejscowo669.to
osiedle)?

Suggested names:

Krakow

TO miasto nazywa sic
Krakow.

Pojade do Krakowa.
Zwiedalem Krakow.

Dokqd pan pojedzie?
Kteme miasto pan
zwiedzi 1?

Lecialem nad Krako-

Nad jakim miastem
pan leciai?
W

Students:

wen).

Mieszkatem w Krakow
wie

jakim miekie pan

mieszkat?

Szczecin
Lublin
Berlin

Torun
Poznali

Wroclaw
Gdafisk

Nasiel%k
Serock
Majdanek
Warszawa
Miawa
Gdynia
Lodi
Filadelfia
Wie liczka

Wisla
Rogowo
Wilno
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b/
jak sic nazywa ta

M/ociny

Ta miejscowo66 nazywa sic M/ociny.

Brody

To miasto nazywa sig
Brody.
Przyjechalem z Brodowe

miejscowog?
Skqd pan przyjechal?
erzez ktorq miejsco.

wog pan przejetd2a/2
Kt6r4 miejscowoici4
pan sig interesuje?
Gdzie Bolek sig uro.
dzil?

Jak sig nazywa to
miasto?
Sk4d pan przyjechal?
(etc..)

Part II

Katowice

Adjectives

Instructor:

jak sig nazywa ta
wieg?
Blisko ktorej wsi
pan przejetdial?
Ktorq"wieg pan zna?
Za ktorq wsi4 jest
pana pole?
W ktorej wsi jest
szkola?

Students:

Suggested names:

Uota

Ta wied nazywa sic
Ziota.

Glgbokie
Zakopane

Part III Nounsis
Instructor:

Jak sig nazywa ta

Suggested names :'

Nowa Me§

miejscowog?
Zjakiej miejsco.
woeci pan przyjechan
ktorq miejscowog

Students:

Ta miejscowofie nazywa
sic Nowa Wiebi.

pan pytal?
Ktorq miejscowo6ci4
pan sig interesowal?
W ktorej miejscowoLci
pan sig zatrzymal?

Nowe Miasto
Nowy Sad
Bialystok
F
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Part IV

Two adjectives

Instructor:

Jak sic nazywa to
miasto?

Suggested names:

Biala Podlaska

Students:

To miasto nazywa sic
Biala Podlaska,

DOW pan pojedzie?
Ktore miasto pan
lubi?

Pod jakim miastem
pan mieszkal?
W ktorym mie6cie
jest kino?
Wysokie Mazowieckie

Part V Rzeki i gory
a/
Instructor:

Jak sic nazywa ta

Suggested names:
Wisla

Students:

To jest Wisla.

rzeka?_,

Wzdlut ktorej rzeki
pan '%

Przez jaka rzekc pan
sic przeprawial?
Nad jaka rzekq pan
mieszka?
W ktorej rzece pan
pLywal?

Narew
Bug

b/
Jak sic ta Ora
nazywa?
Jak sic to gory
nazywaja?
Z jakiej gory pan
zjetdial?
Przez jakie gory
pan przejechal?

Biala

Ta Ora nazywa sic
Biala.

Tatry
Biala

.

Tatry

Na jakq Oro pan

Biala

wchodzil?
W jakich gorach
pan mieszkal?

Tatry
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LESSON 83

Dialog

(Reconnaissance patrol)

Kpr.: Kpr. Sawczuk, druynowy
Por.: Por. Wagner, d -ca plut.

Kpr.: Obywatelu poruczniku, kpr. Sawczuk melduje sic na rozkaz.

Por.: Spocznij. Jutro rano pojdziecie na patrol. Szefie!
Dajcie mi mapc 1:25.000, pas 39, slup 24 -D. To jest
mapa rejonu Nowej Huty,
Kpr.: Jakie jest zadanie patrolu?
Por.: W Nowej Hucie jest broil pancerna. Waszym zadaniem
jest dowiedziee sic jakie czolgi s4 tam i czy jest te±
tam artyleria samobieina.

1

4 Tx

Kpr.: Czy obywatel porucznik ma sylwetki czolg6w i dza1 samo.
bietnych?
Por.: Tu jest tablica sylwetek. To jest czolg lekki . 25 ton,
to jest Lredni . 40 ton, to cictki - 60 ton. A tos4
sylwetki dzial samobietnych,

44
.

Kpr.: Czy droga, ktor4 ma posuwrao sic patrol jest wyznaczona,
czy mam j4 sam wybra6?

Por.: Tu jest mapa i ja pomogc wam wybra6 marszrutc.
Kpr.: Co znacz4 te czerwone znaki na mapie?
Por.: Wszystko co jest oznaczone kolorem czerwonym odnosi sic
do npla, a zielonym oznaczamy polotenie wiasnych oddzia.
16w.

Kpr.: Czy te informacje pochodz4 od jericdow?

Par.: Nie, to s4 wiadomoLci zebrane przez nasz4 "Dwojke
i przez nasze patrole.
Kpr.: Czy obywatel porucznik bcdzie na odprawie patrolu?
Por.: Tak, przyjdc, A teraz zapoznajcie sic z map4 i polote.
niem wlasnym i nieprzyjaciela.
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LESSON 83
Grammar Analysis

DECLENSION OF POLISH
/NAMES OF PLACES
Names of Polish towns, villages, rivers, lakes, mountains
and places can be either nouns or adjectives. Nouns can be
either in singular or in Vitial.
Part I

Names of places which are nouns in singular,e.g.: Krakow,
m., Warszawa, f., Wilno, n. areWETIned Ake any other masculine, feminine and neuter nouns in singular respectively,
e.g.:

Pojade z Wilna do Warszawy
a potem do Krakowa.

- I will go from Wilno to Warsaw

and later to Krakow.

-si
plural.
can be declined eithe7=MTgbilia'or feminine nouns
There is no way for a student to know the gender.
(Most of
them are declined like feminine nouns),

Names which are nouns in plural ending in

e.g.:

-ix,

-ki,

-ce

or

Bratx, Skotniki

Nie znam Brodow. (mil ending)
Nie znam Skotlikow, (m. ending)
but

Mlocinv, Rudniki,Tatry (Tatra mountains)

Nie znam Miocin. (f. ending)
Nie znam Rudnir. (f. ending)
(f. ending)
Nie znam Tatr,

Names which are nouns in plural ending in
are declined like femiNTE6 nourig-lh plural,
e.g.:

.cze

Katowice, almiltycle

Jade do Katowice (f. ending)
Jade do Siemiarycz. (f, ending)

Names which are nouns in plural ending in
clined like neuter norigin plural,
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-a

are de-

e.g.:

Mociska .

jadq do MoLcisk.

(n. ending)

When names are composed of two separate words, both nouns,
both words are declined like any other pair of nouns,
e.g.:

Busko Zdrol, Duszniki Zda51

Jade do Buska (n,) Zdroju (m.),
Jade do Duszni.k (f.) Zdroju (m.).
Part II

Names which are adjectives can be either feminine or
neuter. They are decITileffrrE6 feminine or neuter adjectives
respectively. Names with a neuter riTierrig tae irg ending
.em in the instrumental and locative cases,
e.g.:

Kamienna (f.), Sucha (f.), Szczakowa (f.)

Przyjechalem z Kamiennej (f.),
e.g.:

Zakopane

(n,)

jestem w Zakopanezu.

Part III

Some names are composed of two separate words; an ad.
'ective and a noun. These names are declined like any osier
pair o adjecfMand.noun (or noun and adjective). The adjective agrees in case and gender with the noun it qualifies,

(m), Grodzisk Mazowiecki Cm.)
Jade do Nowego Sqcza.
e.g.:

Nowa Huta (f.)

Jade do Nowej Hut y.
e.g.:

Psie Pole (f), Krosno Odrzaaskie (n)

Jade do Psiego Pola.

Some names are composed of two separate words . two ad.
jectives. Those names are declined like two adjectives,
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e.g.:

Biala Podlaska

Jade do Bialej Podlaskiej.
e.g.:

111112111ETILTPlit

Jade do Wysokiego Mazowieckiego.
Some names are compound words connected with a hyphen.
Usually only the first part is used and declined,
e.g.:

Skartysko-Kamienna

Jade do Skartyska.

The name of a rather large Polish city, Bialystok (and
some others) changes each component part according to case:
Nom.:
Gen.:
Da t.:

Acc.:

Instr.:
Loc.:

Bialystok (White Slope)
Bialegostoku
Bialemustokowi
Bialystok
Bialymstokiem
Bialymstoku

The names of rivers and mountains are not accompanied
by the words "river" or "mountain" as it is the case in
English,
e.g.:

Vistula River
. Wisla
Tatra Mountains . Tatry

Koalem sic w Mile.

I swam in the Vistula River.

Names of places when used in a military context are
preceded by the abbreviation m.
(miejscowo66) and appear
in the nominative case (in order to avoid misunderstanding),

Czagi dojechaly do m,

Niegoslawice,
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LESSON 33

Structural Drill
Part

Instructor:

Students:

Suggel;ted names:

Jak sic nazywa to
miasto (ta wieg)?
Dok4d pan jedzie?
Ktore miasto (wieg)
pan zna?

Lwow

Interesujg SiQ Lwowem.
Mieszkam we twowie 4

Ktorym miastem (wsiO
pan sic interesuje?
Gdzie pan mieszka?
S ochaczew

Wilno

Lublin
Szczecin
Cieszyn
Radom
Bytom
Gdansk
Pinsk
Plock
Boryslaw
Wroclaw
Sandomierz
Sosnowiec
Przemygl
Poznan
Torun

Gn :iezno

Krynica
Legnica
Pila
Wieliczka
Ha jnowka

MIawa
Warszawa
Gdynia
Radog6
Bydgoszcz

To miasto nazywa
sig Lwow.
Jade do Lwowa.
Znam Lwow.

Grajewo
Zawiercie
Bielsko
Radbmsko
Brody
K4ty
Bielany
Rudniki
Pulawy
Suwalki.
Rozlog.i

Niegostawice
Gliwice
Kielce
Siedice
RacInwice
Maciejowice
Baranowicze
Siemiatycze
Mogciska
Pobiedziska
Busko Zdred
Cora Kaiwaria

Part II

Kamienna
Sucha
Szczakowa

Uloszczowa
Limanowa

Nowy Scz

Makow Mazowiecki

Part III
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Aleksandrow Kujawski
Bialy Kamien

Stoczek Lukowski
Ostrowiec Swictokrzyski

Stalowa Wola
Podkowa LeAna

Nowa Huta

Wysokie Litewskie

Psie Pole

Tarnowskie Gory

Bialystok
Instructor:

Kt6rej rzeki pan nie
widzial?
Kt6r4 rzekg pan zna?
Kt6r4 rzek4 pan plyn412
W ktorej rzece pan sig
k4pal?

ICrasnystaw

Students:

Suggested names:

Nie widzialem

Wisla

Znam Wish.
Plynittem Wis/4,

K4palem sig

Bug
Niemen
San

Wieprz
Dunajec

Warta
Odra
Nysa
Bzura

Note6
Prype6

Instructor:

Dok4d pan jedzie na
urlop?
Kt6re gory pan wi.
dziat?
Kt6rymi g6rami pan
sig interesuje?
W kt6rych gorach
pan mieszkai?

w wiAle

Narew
Czarna Halicza

Students:

Suggested names:

Tatry

Jade na urlop w Tatry,
Widzialem Tatry.
Interesuje sic Tatrami,

Mieszkatem w Tatrach.

Beskidy
Karkonosze
Lysogory

ICarpat y

Sudety
Pieniny
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LESSON 83

Translation
English - Polish
1. Mary did not believe that Bolek would come back until
she saw him buying a return ticket to Warsaw.

2. The units attacking our positions consisted of two infantry
companies.and one heavy weapons company.

3. In spite of his long black beard I recognized the man
talking to a member of our secret organization.

It was

Kolankowski.

4. Through my field glasses I saw our medics carrying several
wounded on stretchers.
5. I saw a militiaman,with a gun in his hand, aiming at the
escaping prisoner.

6. Taken unawares by our sudden attack the enemy column
stopped.

7. Our agent confirmed dae POW's information about the strength
of the enemy's air force.

8. Our platoon proceeded carefully along the

bank

of

the

river.

9. I saw my aunt opening her window, so I ran away.

I knew

she would ask me about the brandy I had taken out of her
closet.
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Translation
Polish - English
Do trzeciej kompanii trzynastego pulku czol.gow zostal
przydzielony nowy oficerip ppor. Maslocha.

On urodzil sic w

Kamiennej, do szkoly podstawowej chodzil. w Nowym Stczu i w

Rudniku nad Sanem, a liceum skonczyl w Nowej Hucie,
wojskowa odsiugiwal w Bialymstoku.

Stutbc

Po dwu latach slutby za-

sadniczej dostal sic do szkoly oficerskiej w Bialej Podlaskiej.

Byla to roczna szkola.

Po roku zostal oficerem.

W

stopniu podporucznika, jako dow6dca plutonu, byl na manewrach w rejonie Moiciska . Brody.
godni,

Manewry trwaly sze66 ty-

Byly to jego trzecie manewry, ale pierwsze w stopniu

oficerskim.

Na pierwszych manewrach byl on szeregowcem, a

na drugich byl jut kapralem i celowniczym dziala 76 mm.

Na

tych manewrach pelnil funkcjc dow6dcy plutonu czo/g6w, a czasami nawet dow6dcy kompanii czolg6w.

Po manewrach dostal ur-

lop i pojechal na wczasy do Buska Zdroju.

Na wczasach poz-

nal Ladna dziewczync, ktora przyjechala to aby odpocza6 po
roku pracy w G/cbokiem.

Questions
1. Jaki przydzial dostal ppor. Maslocha?

2. Gdzie urodzi/ sic Maslocha?
3. Gdzie Maslocha chodzil do szkoly podstawowej?
4. Gdzie Maslocha skonczy/ liceum?
5. Co on odslugiwil w Bialymstoku?

6. Dokad on dostal sic po dwu latach s/utby zasadniczej?
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7. Po jakim czasie Maslocha zostal oficerezn?

8. W jakim stopniu Maslocha byl na manewrach?
9. Gdzie odbywaly sic manewry?
10. Jak dlugo trwaly manewry?
11. Jaki stopiefi on mial na pierwszych manewrach?

12. Kim Maslocha byl na drugich manewrach?
13. Jakq funkcjc on petnit na trzecich manewrach?
14. Dokqd ppor. Maslocha pojechal na wczasy?
.15. Gdzie ppor. Maslocha poznal tadn4 dziewczync?

16. Skqd przyjechata to dziewczyna?

LESSON 83
Reading Text
(based on IMS #7)
,1

Kapitan Kowalik, d -ca kompanii, w ktorej stutyl strz.

Szymonowiczpotrzymat z batalionu rozkaz wyslania patrolu roz.
poznawczego na drugq strong rzeki Warty.

Zadaniem patrolu

bylo zdobycie wiadomogci o nieprzyjacielu

Kpt. Kowalik zawo.

/al do siebie drutynowego trzeciej druiynyvkaprala Michalaka.
Kapitan pokazal mu na mapie przy pomocy wspearzgdnych i znakow poloCenie wojsk wlasnych i pototenie nieprzyjaciela.

Po-

tem powiedzial mu, jakie zadanie ma patrol.

Kpr. Michalak, stary podoficer, zebra/ tolnierzy, ktorzy
mieli igO z nim na patrol i dokladnie objagnit im zadanie patrolu.

Oprocz tego powiedzial im, co ma j4 zabraO ze sobqo co

maj4 zostawi6,

Na maple pokazaltdok4d patrol ma dojgO i miej.

163

sce,gdzie sic maja zebra6 (to rally) jeiliby ktoryi sic zgubi/.

Przypomnial im,jak postugiwa6 sic kompasem i podal

marszrutc. Strz. Szymonowicz. zostal wyznaczony na ten patrol.
To byl jego pierwszy patrol.

Nastcpnego dnia rano patrol przekroczyl wiasne linie i
posuwal sic ku liniom nieprzyjacielskim.

Szymonowicz masze.

rowal za d.ca patrolu i dokiadnie obserwowal teren .okolo sie.
bie.

Patrol posuwal sig tak,aby widzie& wszystko, ale aby

nie by6 widzianym przez nieprzyjaciela.

Patrol posuwal sic

wzdlut miejsc zakrytych (defiladed), aby uniknq

4ontact) z nieprzyjacielem.

spotkania

Po paru godzinach patrol zatrzy.

mat sic daleko na tylach nieprzyjaciela w miejscu zaslonigtym
przed obserwacja nieprzyjacielska.

Po ubezpieczeniu sic ze

wszystkich stron przed zaskoczeniem Michalak i Szymonowicz z
zarogli obserwowali przez lornetkc teren, stanowiska nieprzyjacielskie i rush na drogach w kierunku frontu:

Oni zauwaty-

li du24 kolumng czo/gow i samochodow jadgcych w kierunku Jed.

wabnego. Zobaczyli tez dobrze przygotowane stanowiska do
obrL.

stalej (sustained).

gniazda broni maszynowej.

Byly tam bunkry i zamaskowane
Po oznaczeniu na mapie miejsc,gdzie

to wszystko sic znajdujeypatrol wrocil innq drogq przez Bia.
14 Wolc do w/asnych

Po przybyciu kpr. Michalak zameldowal d.cy kompanii co
widzial.
twa dywizji.

Zdobyte wiadomoAci zostaly wyslane do dowodz.
Dywizja zawiadomila lotnictwo.

Samolot rozpoz.

nawczy zostal wysliny nad stanowiska nieprzyjacielskie i pi-

164

lot tego samolotu potwierdzil wyniki rozpoznania. Nastypnie
wystartowaly samoloty, ktorych zadaniem bylo zniszczenie kolumny nieprzyjacielskiej, posuwajqcej sic w kierunku frontu.

Questions
1. Jaki rozkaz otrzymal kapitan Kowalik?

2, Dokqd mial wyslao patrol Kowalik?
3. Jakie bylo zadanie patrolu?

4. Przy pomocy czego pokazal kapitan Michalakowi polotenie
wiasne i npla?

5. Co wtedy zrobil kapral Michalak?
6. Co Michalak objaani/ zolnierzom?
7. Co Michalak powiedzial zolnierzom?
8. Co Michalak pokazal na mapie swoim zolnierzom?
9. Dlaczego Michalak powiedzial im, gdzie majq sic zebra6?

10. Co Michalak przypomniai swoim zolnierzom?
11. Co podal Michalak zolnierzom?
12, Czy strzelec Szymonowicz by/ jut przedtem na patrolu?
13. Kiedy patrol przekroczyl wiasne linie?
14. Co Szymonowicz obserwowal?
15. Jak patrol posuwal sic?

16. Wzd/u2 czego patrol posuwal sic?

17. Dlaczego patrol posuwal sic wzdlut miejsc zakrytych?
18. W jakim miejscu patrol zatrzymal sic?
19. Przed czym ubezpieczyl sic patrol?

20. Skqd Michalak i Szymonowicz obserwowali stanowiska npla?
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gr

21. Co oni obserwowali?
22. Co Michalak i Szynionowicz zauwa.41i?
23. W jakim kieruuku posuwala sic,' kolumna czolgOw?
-

24. Co one. zobaczyli?

25. Kiedy patrol wrocil do wlasnych linii?

26. Przez jak4 miejscowoga szia droga do wiasnych linii?
27. Kiedy Michalak zameldowal,co widzial na patrolu?
28. Co zostalo wyslane do dowodztwa dywizji?
29. Co zrobilo dowodztwo dywizji pia otrzymaniu tych wiadomoLci?
30. Dokild costal wyslany sainolot rozpoznawczy?

11. Co potwi.erdzil pilot samolotu rozpoznawczego?

32. Co bylo zadaniem samolotow, ktore wystartowaly?
33. W jakim kierunicu jechata kolumna?

LESSON 83

Oral - Aural Drill
Part 1 - Dialog

1. Kim jest Sawczuk?

2. Kim jest Wagner?
3. Jakg funkcjv ma kapral Sawczuk?
4. Jak4 jednostka. dowodzi por. Wagner?

5. U kogo melduje 5i0 kapral Sawczuk?
6. Jaki rozkaz daje Wagner Sawczukowi?
7. Kiedy kapral Sawczuk ma iAa na patrol?
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ms 11.1.....,............... .....- -

8. Komu por. Wagner kale ciao map?

9. Kt6r4 map Wagner kazal sobie podaO?
10. Jakiej miejscowoci byla to mapa?
11, 0 co zapytal kapral Sawczuk porucznika Wagnera?
12. 0 czyje zadanie zapytal kapral porucznika?
13. Jaka broil jest w Nowej Hucie?

14, Jakie zadanie dal Wagner Sawczukowi?
15. Czego mial sig dowiedziee Sawczuk?

16. Co chciai wiedziee Wagner o broni pancernej znajduj4cej
siQ w Nowej Hucie?

17, Jakiego rodzaju czolgi mogl miee npl?

18.0 co zapyta/ Sawczuk-Wagnera?
19. Czy Sawczuk mowil do Wagnera "pan"?

20. Dlaczego Sawczuk pytal o sylwetki czolgow i dzial samobieinych?

21. Tablicg czego pokazal por. Wagner kapralowi?,
22. Co bylo na tej tablicy?
a

23. Sylwetka jakiego czolgu byla na tej tablicy?
r
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24, Ile ton mial ten czolg?
25, Jaki to byl, czolg?

26. A ile ton mial gredni czolg?
27. Sylwetki ilu czolgow byly na tablicy?

28. Ile ton mial ciOki czolg?
29. Jakie jeszcze sylwetki byly na tablicy?
30. Co Sawczuk chc.ial wiedziee o drodze, ktorq !Taal posuwa6

sig patrol?
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31. Czy por. Wegner wyznaczyl na mapie drogg, ktor4 bgdzie
szedl patrol?

32. W czym porucznik Wagner pomote kapralowi Sawczukowi?
33. Co ma wybra6 kapral Sawczuk?
34. 0 jakie znaki pytal Sawczuk Wagnera?
35. Na czym byly te znaki?

36. Jakiego koloru byly znaki na maple?

37. Do kogo odnosilo sic wszystko co bylo oznaczone kolorem
czerwonym?

38. Jakim kolorem bylo oznaczone polotenie oddzielow wiasnych?
39. Czyje pototenie oznaczone byto na mapie kolorem zielonym?
40. Czy to jeficy dali'informacje oznaczone na mapie?

41. Sk4d pochodz4 te informacje?
42. Kto zebral te informacje?
43. Co zebraly patrole i "Dwojka"?
44. Co jeszcze chcial wiedzie6 Sawczuk?

45. Na co przyjdzie porucznik Wagner?
46. Z czym ma zapozha6 sig kapral Sawczuk?
47. Z czyim poloteniem ma zapozna6 sic Sawczuk?.
Part' II - General Questions

1. Ilu iudzi jest zwykle w drutynie?
2. Ilu ludzi jest zwykle w plutonie?
3. Ile drutyn jest w plutonie?

4. Ile pluton& jest w kompanii?
5. Czym sic ubezpiecza stanowiska obrony stalej?
6. Jak wygl4da bunkier?
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7. Jak czolgi posuwajg sig na front?
8. Co lotnictwo zwykle bombarduje?
9. Kto posiuguje sig kompasem?
10. Do czego strzelaja tolnierze na strzelnicy?
11. Gdzie Latwo jest sig zgubi6?
12. Co zwykle jest zalesione?

13. Diaczego staramy sig zaskoczy6 npla?
14. Kto zwykle chodzi na rozpoznanie?
15. Jak sig posuwa wojsko w terenie, ktbrego ni.e zna?

16. SW jest najlepiej obserwowa6 npla?
17. Diaczego czotgi unikaj4 zaroAli?
18. Ile ton mote przewiel6 cigtarowka?

19. SW pan pochodzi?
20. Sk4d ja pochodzg?

21. Kto mote opisa6 paotenie npla?
22. Kto zwykle obserwuje npla?

23. Jakich tolnierzy sierzant wybiera na patrol?
24. Kiedy zas/aniamy okna?

25. Co to jest artyleria samobietna?
26. Jakie rodzaje artylerii pan zna?

Fart III . Topic of conversation
1. Jest pan dow6dca patrolu,
Jak pan musi sig przygotowa6 do to go zadania?

2. Jest pan na punkCi obserwacyjnym.
Co pan melduje?
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*pan widzi na przedpolu?

Co posuwa sig drogq?

W jakim kierunku posuwa sig kolumna czolgow?

LESSON 83
Homework
Part I

Translate into Polish:

1. During the briefing Lieutenant Kowal showed us our
itinerary on the map.

2. My reconnaissance platoon reconnoitered the hills south
of Nisko.

3. The train leaves Winniki at 8 a.m.; it passes through
Rawa without stopping and.arrives in Czortk6w at 11 a.m.

4. A farmer from Slone told me that he had seen several
strangers going in and comming out of a thicket on the
right bank of the Narew.

5. The front line had run along the Narew several days before.

6. We sent out a reconnaissance plane. .Soon the pilot reported over the radio: "Camouflaged enemy pillbox - 'co-

ordinates 431457."
7. After photographing Stalowa Wola I flew over Charzewice,
reached Rudnik and turned south, in order to avoid the
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fire of enemy artillery located between Zbydniow and
Sochy.

8. I was completely lost because I lost my compass.

I

didn't know in which direction I should go in order to
get out of the forest.
Part II
rThis part is to be written if tape recorders are not available to students. It is to be recorded on tape if tape
recorders are available to students.)

Describe the conversation between Sawczuk and Wagner
(uialog 83) as told by Wagner.

LESSON 83

Vocabulary
bunkier, m.
bunkra, gen. s.

- pillbox, bunker

kolumna, f.

. column, train

kompas, m.
kompasu, gen, s,

- compass

lotnictwo, n,

.

marszruta, f.

. route, itinerary

objaAni6, p. (objagniae, i.
objaAnig
objainiam
objaani
objaLnia)

- to explain, to clarify

obserwowa6, i. (zaobserwowat, p.
obserwujg
zaobserwujg
obserwuje
zaobserwuje)

- to observe (to notice),
to watch

air force, aviation

odnosio sig,i. (do+gene) (odnieAO - to refer to, to treat
Sic, p.
odniosg sig
odnoszg sig
odniesie sig)
odnosi sig
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- to mark, to appoint,

oznaczy6, p. (oznacza6, ie
oznaczam
oznaczy
oznacza)
oznaczy

to mean

.

row (map), belt, waist,
stripe, strip

pas, me
pasat gene se

pochodzi6, io (no po)
pochodzg
pochodzi

- to come, to originate, to

poiotenie, n.

- position, situation

poslugi'wa6 sic, i. (no p. here)

. to, use, to operate

derive, to descend

postugujg sig
postuguje sig
posuwat sly, ie (posun46 sig, p.
posung sig
posuwam sig
posunie sig)
posuwa sig

to proceed, to advance,
to move

potwierdziO, pe (potwierdza6, i. . to confirm, to corroborate,
to acknowledge
potwierdzam
potwierdzg
potwierdza)
potwierdzi
ro%poznaniet no

reconnaissance

slup, m.
slupa, gene se

coiumnt'postt pole
- profile, silhouette

sylwetka, f*

medium, average

Arednit Aredniat Arednie

. ton

tons, fe

unikn46, pe (unikat, i.
unikam
unikng
unika)
uniknie

to avoid, to escape (some.

wspeltrzedna, f.

coordinate

wybrat, p, (wybierae, i.
wybieram
wybiorg
wybiera)
wybierze

to select, to choose,
to elect

zakryt, p, (zakrywat 9 1.
zakryjg
zakrywam
zakrywa)
zakryje

- to defilade (mile), to

zaroAla (p 1)
zaroAlit gen. pl.

- brush, thicket, vegetation,

thing)

cover

foliage, shrubbery
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zaskoczye, p. (zaskakiwaa, i.
zaskoczy'

zatliakuj

zaskoczy

zaskukuje)

-

to take.aback, to surprise,
to take (one) unaware

. to cover, to conceal, to
protect, to screen, to veil

zasionit, p. (zaslanioe, 1.
zaslaniam
zaslonig
zaslania)
zasloni_

zgubi6 (sic), p. (gubit /sigh 1.- to get lost, to lose (with
possibility of recovery),
gubig /sig./
zgubig (sig)
to misplace
gubi /sig/)
zgubi (sig)
mark, sign, signal

znak, EL.,

znakut, gen. L.
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LESSON 84

Grammar Perception Drill
ROOT VERBS AND THEIR
,DBRIVATIVES (continued)
/

Root verb - to carry (in hand, on back), to bear
Pre uen ative
nosi6

Imperfective
.

Perfective
(zaniei6)
(ponie66)

niei6

Use special visual aid known as "verb of motion wheel ".
The instructor turns the wheel and points at the appropriate
situation.

Part I

Students:

Instructor:

a/ Ten czlowiek wynosi
walizkg z domu.
Co on teraz robi?

On wynosi walizkg
z domu.

Ten czlowiek przenosi
walizkg z jednego domu
do drugiego.
Co on teraz robi?
Ten czlowiek przynosi
walizkg przez most.
Co on teraz robi?

Ten czlowiek przynosi
walizkg do domu.
Co, on teraz robi?

Ten czlowiek wnosi
walizkg do domu.
Co on teraz robi?
Drill as above using: pan, my, wy, oni.
bj Ten czlowiek codziennie wynosit
walizkg z domu.
Co on robit codziennie?

On codziennie wynosit walizkg.
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Ten czlowiek codziennie
przenosil waliziw z jednego domu do drugiego.
Co on robiI codziennie?

Ten czlowiek codziennie
przenosil walizkg przez
most.
Co on robil codziennie?
Ten czlowiek codziennie
przynosil walizkg do
domu.
Co on robil codziennie?
Ten czlowiek wnosil co..
dziennie walizkg do domu.
Co on robil codziennie?

Drill as above using: pan, ona, my, wy, oni, one.

c/ Ten czlowiek bgdzie
codziennie wynosii
walizkg z domu?
Co on bgdzie robil?
Drill as in b/
Part II
Students:'

Instructor:

a/ Ten czlowiek
Co

wyni6s1

walizkg z domu.
on zrobil?

On wyni6sL waliz4
z domu.

Ten czlowiek przeni6s1
walizkg z domu do domu.
Co on zrobil?
Ten czlowiek przeni6s1
walizkg przez most.
Co on zrobil?
Ten czlowiek przyni6s1
walizkg do domu.
Co on zrobil?
Ten czlowiek wni6s1
walizkg do domu.
Co on zrobil?
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Drill as above using: pan, ona, my, wy, oni, one.
b/ Ten czlowiek jutro
wyniesie walizkg
z domu.
Co on jutro zrobi?

Drill as in a/
Root verb - to convey (by vehicle), to transport

Part III

1222191tItin.

Imperfective

(zawielo)
(powie26)

wieio

wozi6

Perfective

Use the "verb of motion wheel". The instructor turns
the wheel and points at the appropriate situation.
Students:

Instructor:

a/ Ten

czlowiek wywozi
walizki z garau.
Co on robi? ----'""

On wywozi
z garatus

walizki

Ten czlowiek przewozi
walizki z domu do domu.
Co on robi?
Ten czlowiek zawozi
walizki za dom.
Co on robi?

Ten czlowiek przewozi
walizki pod mostem.
Co on robi?
Ten czlowiek wwozi
walizki do skladu.
Co on robi?
b/ If time permits drill as above in the past (is and p.)
and future (1. and p.) tenses.
Root verb

Part IV

Frequentative
latae

to fly

.

Imperfective
lecie6
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Perfective
polecie6

Use special cartoon ALS-55-20-4875 illustrating "flying ".
The instructor points at the appropriate situation.
Instructor:

a/ Ten pilot odlatuje
z lotniska.
Co ten pilot robi?

Ten pilot przelatu-

Picture to point at:

Students:

(picture 1)

On od1atuje z
lotniska.
(picture 2)

je nad gorq
Co ten pilot robi?
Ten czlowiek widzi,
(picture 3)
te samolot nadlatuje,
Co ten czlowiek widzi?

Ten pilot wlatuje
w chmury.
Co ten pilot robi?

(picture 4)

Ten pilot przelatuje przez chmury.
Co ten pilot robi?

(picture 5)

Ten pilot wylatuje
z chmur.
Co ten pilot robi?

(picture 6)

Ten pilot oblatuje

(picture 7)

Org.
Co ten pilot robi?
Ten pilot dolatuje
do lotniska.
Co ten pilot robi?

(picture 8)

Ten pilot przylatuje
na lotnisko.
Co ten pilot robi?

(picture 9)

b/ Ten samolot jut
odlecial z lotniska.
Skqd ten samolot odlecial?

(picture 1)

On odlecial z
lotniska.

Ten samolot jut prze- (picture 2)
lecial nad
Nad czym ten samolot przelecial?
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Ten samolot jut nad-'
lecial nad miasto.
Nad co nadlecial ten
samolot?

(piGtvvl 3)

Ten samolot jut wlecial w chmury.
W co wiecial ten samo-

(picture 4)

lot?

Ten samolot jut przelecial przez chmury.
Przez co jut przelecial
ten samolot?

(picture 6)

Ten samolot jut wylecial z chmur.

(picture 6)

SW ten samolot wylecial?
Ten samolot jut able-

(picture 7)

cial Oro.
Co ten samolot jut alecial?

4

Ten samolot jut dolecial do lotniska.
Dok4d ten samolot dole cial?

(picture 9)

Ten samolot Jut przylecial na lotniskno
Dok4d ten samolot przyle
cial?

(picture 9)

LESSON 84

Dialog (Bombing of enemy troops)

Kpt.: Kapitan
Pulkownik
Panie pulkownikup meldujg, ze rozkaz zbombardowania kolumny czolgow zostal wykonany.

Plk.: Czy mamy jakieg straty?
Kpt.: Jeden bombowiec i jeden mytliwiec zostaly geistrzelone.
Moj samolot ma uszkodzony kadliib, ale jakog

Plk.: Czy zalogi uratowaly

Kpt.: Pilot mygliwca wIskoczyl na spadochronie, ale zaloga
bombowca zgingla.
Plk.: Proszg o szczegoly bombardowania.
Kpt.: Wylecieligmy z lotniska o 11.50, przelecieligmy linig
frontu i o 12.20 zaczcligmy bombardowae kolumng czolposuwajgc4 sit drog4 z Rabki do Zywca.

P1k.: Czy zaskoczyligcie npla?
Kpt.: Tak. Zachmurzenie w gorach bylo wigksze nit to nad
niziri2 i pulap by/ bardzo niski. Dow6dca kolumny czul
sig widocinie bez ,piecznie.

Plk.: Jakie s4 straty npla?

Kpt.: Przelatuj4c nad terenem widzialem, te rozbiligmy wigkszoge czolgow i samochodow civtarowych.
v

P1k.: Jak4 °brow:. przeciwlotnicz4 mial npl?

Kpt.: Zalogi czolgow ostrzeliwaly nas z wietyczek ogniem karabinow maszynowych,
.

P1k.: Chcialbym teraz zobaczye pariski samolot.

Kpt.: Moj samolot musialem zostawid na pasie startowym przed

hangarem
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Grammar Analysis
ROOT VERBS AND
THEIR DERIVATIVES
continued

All verbs of motion (see Grammar Analysis L.82, Vol.IX)
have numerous derivatives. It is necessary to know how these
derivatives are formed and what prepositions they require.
All derivatives formed from the same root verb follow the
same pattern of conjugation.
In some instances the perfective aspect form of one of
the derivative verbs is the same as the perfective aspect
form of the root verb,
e.g.:

Root verb - to carry (in hand, on back), to bear

EssmaiLltils

Imperfective

nieg (one definite

nosie (in different
directions)
ja noszg

Perfective

dire ction)

ja niosg

.

.

zanieg
(ponieg)
ja zaniosg

Derivative verb
Imperfective

Perfective

zanosio

zanieg

ja zanoszg

ja zaniosg

wynosi6

wynieg

Preposition
used
do (na)

e.g.:

Oh codziennie zanosi kwiaty
chorej matce.

.

ja zanioslem waiizki na

- I carried suitcases to the

stacjg.

wynosic
ja wynoszg

Every day he brings flowers
for his sick mother.
station.

wynieg

z, do

ja wyniosg

I
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.

e.g.:

Wynioslem krzeslo z pokoju.

-

Wynioslem krzeslo do drugiego pokoju.

-

wnosiO

wnieAO

ja wnoszv

ja wniosg

I carried the chair out'
of the room.
I carried the chair to
the next room.

do, na

e.g.:
- I 'carried the chair into

Wniostem krzeslo do pokoju.
Mnioslem krzeslo na gorv.

-

the room.
I carried the chair upstairs.

przenosio

przenieA6

ja przenoszv

ja przeniosv

przez, z

do
(na)

.g.:

ja przenoszv paczki przez
ulicv.

-

ja przeniosg paczkv z ma -.
gazynu do sklepu.

-

I am carrying parcels
across the street.
I will carry a parcel
from the warehouse to
the store.

Root verb - to convey (by vehicle), to transport
Frequentative

wozi6 (in different
directions)

ja wo4

Imperfective

Perfective

wielO (one definite
direction)
ja wiozv

ja zawiozv

Perfective

Preposition
used

Derivative verbs
Imperfective
zawozic

ja zawo2g

zawiezc

ja zawioz
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do (na)

.g.
Zawiozlem walizki do Warszawy.

-

Zawiozlem walizki na stacjo.

-

I brought
suitcases
I brought
suitcases

z, do

wywiel6

wywozie

(by vehicle)
to Warsaw.
(by vehiCle)
to the station.

ja wywiozv

ja wywote
.g.:

-*He takes (by vehicle)
goods from the warehouse
to the store.
- Poland exports a lot of
coal to Italy.

On wywozi towar ze skiadu
do skiepu.
Polska wywozi duto wcgla
do Wioch.

b

dot na

wwiel6

wwozi6

ea. A

ja wwioze

ja wwote
e.g.:

- I brought (by vehicle)

Wwiozlem towar do skladu.
Oni wwieili dzialo na gore.

-

goods into the warehouse.
They brought (by vehicle)
an artillery'piece on
top of the mountain.

przezp z - do

przewiel6

przewozi6
e.g.:

PrzewieiliAmy dziala przez

-

most.
'Oz przewidal walizki ze
stacji do domu.

-

We brought guns across
the bridge.
He transported the suitcases from the station
home.

Root verb

-

to fly

Frequentative.

Imperfective

lata6 (in different
directions)
ja latam

lecie6 (one definite
direction)
ja lecc
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Perfective
polecied
ja polecc

1

Derivative verbs

.

Preposition
used

Perfective

Imperfective

odleciee

odlatywao

zl na

ja odlecg

ja odlatujg
.g.:

Samolot z Krakowa odlatuje
o dziewiqtej rano.
W jesieni ptaki odlatuja
na poludnie.

-

The plane leaves Krakow
at 9 a.m.
In the fall the birds ily
to the south,

doleciee

dolatywat

ja dolatujg

-

.

do

ja dolecg

e.g.:

Teraz dolatujemy do Gdyni.

-

Dolecieligmy do Wisly okolo

-

pi %tej rano.

wylatywae

ja wylatujg

Now we are approaching
(flying) Gdynia.
We reached (by air) the
Vistula River about 5 a.m.

wylecie6

z

ja wylecg

.g.:

Samolot wylecial z chmur.

The plane flew out of the
clouds.

wlecie6

wlatywao
ja wlatujg

-

w

ja wlecg

.g.:

Samolot wlecial w chmury.

-
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The plane flew into the
clouds.

przelatywae

przeleciee

i

ja przelatujc

przez, z - do, nad

ja przelecg

.g.:

Nasz samolot przelecial
przez chmury.
On przelecial z Warszawy
do Krakowa.
Samolot przelecial nad

kow.
- The plane flew over the
mountains.

gorami,

przylatywae

ja przylatujg

Our plane flew through the
clbuds.
He flew from 'Warsaw to Kra-

-

przyleciee

do

ja przylecg

.g.:

Oni przylecieli samolotem
do Warszawy.
nadlatywae
ja nadlatujg

They arrived by plane to
Warsaw.

-

nadleciee

nad

ja nadlecc

.g.:

Samolot nadlatuje nad
miasto.
.
oblatywae

ja oblPtujg

-

The plane is coming over
the town.

obleciee

(direct object)

ja oblecg

.g.:

Oblecieligmy erg.

-

Ten pilot oblatuje nowe
samoloty.

-
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We circled (flying) the
mountain.
This pilot tests new
planes.

LESSON 84

Structural Drill

Use special visual aid known as "verb of motion wheel."
The instructor turns the wheel and while pointing at the
appropriate situation asks thy. questions.
Part I
Students:

Instructor:

Suggested words:

Co robi ten czicwiek?
Co on zrobil?

wynosio walizkg

On wynosi walizkg

wynie66 walizkg

z domu.
Wyni6s1 walizkg
z domu.

Co on zrobi?

przeniego walizkg

Co' on teraz*robi?

pzzenosiO walizkg

Co on zrobil?

przeniege walizkg

On przeniesie walizkg z jednego
domu do drugiego.
On przenosi walizkg (z domu do domu).
On przeni6s1 walizkg (z domu do domu).

zaniest (zanosio) za dom
przeniego (przenosie) za dom
zaniest (zanosie) do lasu
wniegO (wnosiO) do domu
Drill the above using: pan, ja, ty, ona, my, wy, oni, one.
Part II
Instructor:

Suggested words:

Co robi ten szo-

wywozie walizki

fer?

Co on zrobil?
Co on zrobi?

Students:

On wywozi walizki
ze skiadu.

wywieid walizki
przewieie (przewozie)
walizki ze skiadu do
domu
zemiei6 (zawozi6) walizki za dom
przewieiO (przewozie)
walizki pod mostem
wwieiO (wwozie) walizki
do garaiu

Drill the above using: pan, ja, ty, ona, my, wy, oni, one.
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Part III
Use special cartoon ALS-55-20-4875 illustrating.I.Iflying."
The instructor points at the appropriate situation.
Instructor:

Co ten pilot robi?

Suggested words:

Picture 1

.

odlatywae
z 16tnis-

Students:

Ten pilot odlatuje
lotniska.

ka.

Co ten pilot zrobil?
Co ten pilot zrobi?

odleciee

Picture 2

przelecieo
(przelatywao)
nad chmurami

Co ten pilot bedzie robil?
Co ten rilot robin
Picture 3
Picture 4
Picture 5

Picture 6

Picture 7
Picture 8
Picture 9

nadlecieo
(nadlatywa6)
wlatywao
(wlecieO) w
chmury
przelatywao
(przelecie6)
przez chmury
wylatywae
(wylecieO) z
chmur
oblatywao
(obleciee)
gory
dolatywao
(doleciee) do
lotniska
przylatywao
(przyleciee) na
lotnisko

Drill the above using: pan, ja, ty, ona, my, Wye only one,

ft

V
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Translation
English - Polish
1. That man entering the room noNis a great artist.
2. Seeing a tall, pale man approaching any brothers I went to

the kitchen to phone the police.

3, The waitress gave a letter to a young woman drinking
coffee at that table by the window.
4. I threw a chair at the thief, who was running down the
stairs.

5. Kowalski helped twn engineers drive pegs into the
6

ground.

6. From this hill you can see the road leading to Niegostawice.

7. I saw several soldiers leading their horses to the river.
8. The crew of our bomber received new parachutes yesterday.

9. Our antiaircraft artillery shot down three enemy fighter
planes.

10. Zielinski saw a soldier throwing a grenade at the turret
of the tank.

11. This is a photograph of enemy fighter planes strafing
men and women working in the fields.
12. Before we took off from the airfield, Lieutenant Bober

told me that fifty kilometers north of Warsaw there would
be a heavy (strong) overcast and a low ceiling.
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LESSON 84

Reading Text
(based on I AM.S

.

#8)

Samolot rozpoznawczy, ktory wylecial z lotniska II Korpusu, zameldowa/ przez radio, 2e przelatujqc nad drogq pro-

wadzqcq z miasta Przemy61 do miejscoWDici 2urawica zauwaty/
kolumng samochodowq przewoiqcq cigtki sprzgt mostowy.

Po

otrzymaniu tego meldunku w korpusie, zastgpca dcy lotnictwa
przy korpusie p/k

Danek kazal lotnikowi rozpozna8 drogg

z panocy na poludnie doling migdzy gorami.

Kiedy sa-

molot przylecial nad t, drogg, lotnicy zobaczyli dlug4 kolumng czolgow jadqcq w kierunku frontu.

Na widok tej kolumny

ern
a *

obserwator powiedzial do pilota "Start' mial nosa,

dokqd nam kazae leciee.n

Obserwator natychmiast wyslal meldunek radiowy o tej
kolumnie.

Plc Danek czekal na ten meldunek i zaraz za-

dzwonit na lotnisko.

Po paru minutach z lotniska wystarto-

waly eskadry bombowc6w w eskorcie eskadry mygliwcow.

Samo-.

loty przelecia/y linig frontu na wysokogci nieduiej, bo tylko 3.000 metrow.

Mygliwcow nieprzyjacielskich nie bylo,

tylko' kilka baterii przeciwlotniczych otworzylo ogieli.

Do-

latujqc do drogi, po ktorej posuwala sig kolumna czolgow,
samoloty wlecialy w chmury.
lazly sig nad czolgami.

Wylatujac z chmur samoloty zna-

Bombowce zaczgly bombardowaeo myt-

liwce zaczgly ostrze1iwat kolumng.
sig lub zostalo zniszczonych.

Wiele czolgow zapalilo

Oprocz czolgow w tej kolumnie
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II*

bylo ter kilkadziesiat cigarowek, ktOre wiozly benzync,
sprzct i personel administracyjny tej jednostki,

Zolnie-

rze zaczcli ucieka6 z samochodOw w pole, ale nie wielu
ucieklo, bo zostali ostrzelani przez mygliwcOur z karabinow maszynowych.
lone.

Niestety dwa samoloty zostaly zestrze-

Zaloga jednego samolotu bombowego zgincla, a pilot

samolotu mygliwskiego wyskoczyl na spadochronie, ale dostal sic do niewoli.

Questions

1. Jaki samolot wylecial z lotniska II Korpusu?
2. Czyje to bylo lotnisko?
.-

3. Co lotnik zauwaiyi przelatuj4c nad droga?
4. Skqd dokqd prowadzila ta droga?
5. Co przewozila kolumna samochodowa?
6. Kim byl plk

Danek?

7. Jaka, drogc plk

Danek kazal rozpoznae?

8. Gdzie by la ta droga?

9. Co lotnicy zobaczyli, kiedy przylecieli nad tc droge
10. MT jakim kierunku jechala ta kolumna?

11. Co powiedzial obserwator pilotowi na widok tej kolumny?
12. Co zrobil obserwator kiedy zobaczyi kolumnc?
13. Co sic stab() po paru minutach?

14. W czyjej eskorcie lecialy bombowce?

15. Ile bylo bombowcow i ile bylo mygliwcOw?
16. Na jakiej wysokogci bombowce przeleciaby linic frontu?
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17. Kto otworzyl ogicA do samolotow?
18. Kiedy samoloty wlecialy w chmurv?
19. Kiedy samoloty znalazly sic nad czolgarni?

20. Co zac:4Iy robia bombowce y a co mygliwce?
21. Ile czolgOw zapalilo
22. Co oprOcz czolgOw bylo w kolumnie?

23. Co wiozly to ciOarOwki?
24. Dok4d zaczOi uciekae zolnierze z samochodow?
25. Dlaczego niewielu zolnierzy ucieklo?
26. Przez kogo zostali ostrzelani ci tolnierze?
27. Ile samolotow zostalo zestrzelonych?
28. Co sic stalo z zalog4 jednego bombowca?
29. Co zrobil pilot samolotu myLliwskiego?
30. Co sic stab() z pilotem samolotu myfiliwskiego?

LESSON 84
Oral
Part I

-

-

Aural Drill

Dialog

1. Co zameldowal kapitan?

2. Komu kapitan zameldowal, ie rozkaz zostal wykonany?
3. Jaka kolumna zostala zbombardowana?

4. Jakie samoloty zostaly zestrzelone?

5. Co jest uszkodzonego w samolocie kapitana?
6. Co zrobil pilot mygliwca?
7. Kto zginql?
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8. 0 ktorej oni wylecieli z lotniska?
9. Co zaczglo skg o 12.20?

10. Kt6r4 drop posuwala sig kolumna?
11. Jakie by to zachmurzenie w gorach?

12. Jaki byl pulap?

13. Jak czul sig dow6dca kolumny?
14. Co widzial kapitan przelatuj4c nad terenem?
15. Co robily zalogi czolgow?

16. Gdzie w czolgach byly karabiny maszynowe?
17. Co chcialby zobaczyt pulkownik?
18. Gdzie kapitan zostawil swoj samolot?

Part II

-

General Questions

1. Co bombarduj4 samoloty podczas wojny?

2. Jaki dziA jest pulap chmur?
3. Jaki jest pulap samolotow szkolnych?

4. Kiedy jest wigksze zachmurzenie w lecie czysw zimie?

5. Czy Gdynia leiy

gorach czy na nizinie?

6. Jak sig nazywa artyleria, ktora strzela do samolotow?
7. Ile eskuir jest w dywizjonie myAliwskim?

(2-5)

8. Jakie rodzaje samolotow pan zna?
9. Do jakiego personelu nalet4 zalogi samolotow?
10. Co znajduje sig w hangarach?

11. Jakie samoloty eskortuj, samoloty myAliwskie?
12. Ile dywizji jest w korpusie? (2-5)

13. Czy kadlubywszystkich samolotow s4 z drzewa?
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14. Z ilu ludzi sktada sig zaloga czolgu?
15. Ile karabinow maszynowych jest w wietyczce czolgu?
16. Czym samoloty myAliwskie ostrzeliwujq piechotg?
17. Ktore palistwa byly bombardowane podczas wojny?

18. Ktora droga prowadzi do Sar Francisco?

(1, 101)

19. Na jakiej wysoko6ci lata "Explorer"?

20. Jak motna uratowa6 rzeczy z potaru?

Part III - Conversational Situation based on Reading Text,

L.84.

a/ Rozmowa przez radio migdzy pilotem samolotu rozpoznaw»
czego a plk Dankiem (dca lotnictwa przy korpusie).
Osoby:

pilot kpt. Buczek, plk

Danek.

b/ Pulkownik Danek wydaje rozkaz.dcy eskadry bombowc6w
(zadanie).

Osoby:

plk

Danek, major Kurek dca 2 eskadry bombow.

ciSw.

c/ Meldunek dcy kolumny czolgow npla do dcy pulku,
Osoby:

majon Wojnar dca kolumny czolgow. plk Duchon
dca 4 pulku czolg6w.
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LESSON 84
Military Interpreting Practice #6
1. You were the patrol leader)
so tell me, what was the
mission of the patrol?

Mialem rozkaz dowiedzie6
sig o waszych zasiekach,
gniazdach broni maszynowej, stanowiskach dziat
I moidzierzy.
2. Do you know how to read maps?
Kiedy bytem w szkole podoficerskiej mialem kilka
godzin wykladow czytania
mapy I poslugiwania sig
kompaseme
3* acasjke.jaa road .and terrain
between your company and the
place where you were taken
prisoner. Here is the map.
This is the spot where you
were captured.
Talc, poznajg to miejsce.

4* Where was your company
located?
T4 jest droga, ktorg szedleml'a to jest wiefi, w ktorej biwakowala nasza kompania,

5. What units did you see on the
way?
Tu na skrzytawaniu drug widziatem dwa cigtkie karabiny maszynowe z obstuo.
To what unit did they belong?

To byly =My z naszego baonu.

How many men were there with
the machine guns?
Cala obstuga, przy katdym
piociu ludzi.
8. Show me on the map where
those machine guns were?
Jeden byl po prawej a drum.
gi po lewej stronie drogi.

9. What else did you see further
along the way?.
.

Kiedy patrol doszedl do tego mostu posterunek zatrzymat na s.
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10, Do you know why?
11.
12,
13.

14,

15,

16.

Talc, most byl podminowany.
What did the patrol do t hen?
PrzesZlibmy.rzekc w brod.
Was the river deep?
Po pas.
How many men were on the
post at the bridge?
Jedent ale dwtch siedzialo nad
rzek4 i cofi gotowalo.
And what happened later?
Po przekroczeniu rzeki posuwa.
liAmy sic wzdiut rowu at do
lasu.
What did you see between
the river and the forest?
Na tym odcinku niczego nie wi.
dzialem,
Does that mean that you
did not see anything in
the forest either?
W lesie byl obserwator
Ni e.
artyleryjski z radiem, To
radio bylo rya samochodzie
How many men were there_
with him?
Ja widziatem tylko czterech.
Where did you go from
there?
0 to do tego wzgorzal gdzie
zostalem przez was ziapany.
.

17.

18,

LASSON 84
f4emework

Part I
Translate into Polish:

1. We must carry all these crates from the warehouse to
the plane.

2. My car is in front of the housetso I will take your
suitcases to the station.

3. The medics carried the wounded soldier into the school.
where the field hospital was located.
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4, I flew over the enemy lines, and when the antiaircraft

guns opened fire,I flew into heavy blouds.

There I

felt safe.

5."I hope we will be able to reach the airfield' said the
pilot. "We have very little gasoline in the tanks."

6. My mother received for her nameday beautiful 'old plates,
cups, knives, forks and spoons.

7. You can wipe the wine glasses but be careful and don't
break them.

8. This enlisted man, whom you met at the Nowickis; is an

American of Polish descent.
9. I crossed the street and dropped (threw) the letter in.
to the mailbox.

Part II
is part is to be recorded if tape recorders are available to students. It is to be written if tape recorders
are not available to students.)

Describe your flight from Warsaw to Rome using the verbs
to fly and to carry (by means of transportation) and app.
1570-fiate der va

LBSSON 84

Vocabulary
safely, secure (as adv.>

bezpiecznie
bezpieczny, bezpieczna,
bezpieczne

. safe

bombowiec, m.
bombowca, gen. s.

-
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bomber

squadron, flight

eskadra, f.

- escort

eskorta, f.
garaz, m.
garaiu, gen. s.

garage

hangar, m.
hangaru, gen. s.

hangar

kadlub, in.
kadluba, gen. 64.

fuselage, hull

myAliwiec, m.

.

fighter

my &liwca, gen. s.

myAliwce, nom. pl.

- fighter planes
- fighter pilots

myAliwcy, nom. pl,,

nizina, f.

. valley, lowland, dale

opisa6, p. (opisywa6,
opiszg
opisujg
opisze
opisuje)

i.

to describe

ostrzela6, p. (ostrzeliwa6, i.
ostrzelam
ostrzeliwujg
ostrzela
cstrzeliwuje)

to strafe, to fire itt

pas startowy

runway

personel, m.
personelu, gen. S.

personnel

przeciwlotniczy, przeciwlotniczal. antiaircraft
przeciwlotnicze
pulap, m.
pulapu, gen. s.

ceiling

samochod cigiarowy

- truck

spadochron, m.
spadochronu, gen, s.

- parachute

uratowae (sig), p. (ratowa6

- to save, to rescue, to
escape

/s4/2 i,
uratujg (sig)
uratuje (sig)

ratujg /sig/
ratuje /sig/)

wieAyczkal f.

Wyskakiwa67 io (wYskoc4Ya/
wyskakujcz
wyskoczg
wyskakuje
wyskoczy)

. turret

p

. to jump out, to spring

out, to leap out
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wysokae,, f.

zachmurzeniel n.

altitude,
ud
ele4atioiv,height
- overcast

zaloga, f

. crew

zbombardowato,
zbombardu,,W

zbombarduje

(bombardowaeti.)- to bomb
bombarclujo

bombarduje)

zestrzeli6, p. ( zestrzeliwa6, i.zestrzelc
zestrzeliwujg
zestrzeli.
zestrzeliwuje)

At

7'

199

to shoot down

INDEX
OF SITUATIONS AND GRAMMATICAL PROBLEMS IN VOL, IX
1110.1111111Mr

Dialog

Situation

Grammar Unit-

Nr,
77

Grandfather Ntmickits
death.

The passive partici.
ple (continued).

78

Conversation about a
car accident,

Passive and active
voice.

79

Theft in the forest,

How to render into
Polish special Eng
fish passive voice
expressions.

80

River crossing operation.

.

The indeclinable
active participle.
Declension of Polish
family names.

81

At the custom house,

the declinable active
participle.

82

At the barber

Root verbs and their
derivatives, The
verbs . chodziel
dzi6.

83

Reconnaissance patrol.

Declension of Polish
geographical names.

84

Bombing of enemy troops

Root verbs and their
derivatives (conti
nued) verbs nosi69
wozie, lata6.
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VOCA.B11LARY TO LESSONS 77.84

A
.

Agent; m.- agent - L.78
Ameryka, f.- America - L.81
Amerykanka, f.. American (female). . L.81
artysta, m.. artist . L.82
(zaatakowAe, p.)
atakowaO,
to attack - L.80
B

s.
A M.

40 D.

benzyna, f.- gasoline - L.78
bezpiecznie (adv.) . safely,
securely . L.84
bezpieczny, (adj.) - safe L.84
bi2uterial f.- jewelry, jewels
L.81
blady, (adj.) - pale - L.82
bok, m.. side . L.82
bombardowae, i
(zbombardo.
watt p.) . to bomb . L.84
bombowiec, m.. bomber . L.84
broda, f.. chin, beard - L.82
brzytwa, f.- razor - L.82
bunkier, m.- pillbox, bunker,
L.83
C

cela, f.. cell . L.79
celnie, (adv.) - accurately .
(refering to shooting
only) - L.81
celny, (adj.) . custom . (refering to tolls only),
accurate . (fire) . L.81
ciun461 i. (pociqgn46, p)
to pull . L.77
cicho, (adv.) . silently,
be quiet . L.80
ciotka, f. . aunt - L.81
cloy n.- customs, customs
duty . L.81
czechoslowacki, (adj.) - Czechoslovakian - L.81
.
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czeski, (adj.) - Czech, pa.
hemian - L.81
Czestochowa, f.. Czestochowa,. (city in Poland) . L.78
D

dawae znae, i. (dab znao,
p.) . to let know L.79
dobiegaO, i. (dobiegnqep
P.) - to run up to, to
reach by running
L.82
dobiegnqe, p. (dobiega6, i)
. to run up to 1 to
reach by running L.82
,dochodziel i. (dojge,P.) to go (walk) up to,
to reach, to near
L.82
dojechat, p. (dojeidtaoli.)
. to reach a place by
means of transporta
tion
L.78
(dojechaOlp.)
dojeidi'a6,
- to approach a place
by means of transportation - L.78
dojge, p. (dochodzio, i.)
- to go (walk) up to,
to near, to reach .

L.82.
dokument, m. . document L.80
L.81
dolar, m.
dolatywael i. (dolecieelp.)
- to reach by plane L.84
dolecie6, p. (dolatywaeli.)
- to reach by plane L.84

B

elektrownia, fe. electric power station - L.82
eskadra, fe. squadron, flight.
1. 84
eskorta, f.. escort (military
only) m L.84

Europe, f.. Europe . 1.81

farbowa6, ie (ufarbowa6, p.)
to dye - L.82
forsowa61 i. (sforsowa6, p.) to effect a passage by
force - L.80
G

kadlub, m.- fusilage, hull m
1.84
karawan, me- hearse - Le77
karetka, f.- ambulance van .
1.77
kolumna, f.. column, train
1.83
komendantt m.. commandant,
chief . 1.79
kompas, mo. compass . 1.83
kradzi et, f.. theft - L.79
kraAO, i. (ukraA6, p.) 1. 79
to steal
krem, m.. cream (cosmetic)
L.82
kropie, i. (skropi6, P.) -4
to spray, to sprinkle L.82

1

gajowy, me. ranger, game kee..
per . 1.79
garat, me. garage - L.81
glgboki, (adj.) . deep . L.80
gigboko (adv.) .. deeply - L.80
gminny,'(adje) - community,
communal - L.79
grob, m.. grave, tomb .- 1.77
gubi6(pig) ie (zgubi6 (sio), p,.
(to get lost) to lose (with.
out possibility of recovery)
to misplace - L.83
H

PO
leAniczy, m.- forester
L.79
lokal, mo. premises - L.83
lotnictwo, n.- air force,
aviation - L.83

Lapa6, i (ziapa6, p.) to catch . 1.78
M

hangar, m.. hangar - L.84

I
ile sig nalety - how much do I
owe you? - 1.82

J
jubiler, m. - jeweler . 1.8.
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marszruta, fe. itinerary,
route - 1.83
mie6 coA do powiedzenia to have something
to say - Le81
to
mijat, i. (minit6, p.)
move past, to pass by
- L.78
militia, pow
milicja, f.
lice . L.77
mimo - in spite of . 1.80

min46 p. (mija6, 1,1- to move
past . to pass by - L.78
modlitwa, f.. prayer - L. 77
motocyki, m.. motorcycle . L.78
m.- fighter - L.84

objagni6, p. (objaAnia61:
p.) . to explain, to
clarify -.L.83
(oblecie6,
oblatywa6,
p.) . to circle, to
fly around, to test -

L.84
oblecie6, p. (oblatywa6,
to circle, to
i.)
fly around, to test
(religious)
nabotefistwo, n.L084
service . L.77
obserwowa6, i. (zaobsernaciera6, i. (natrze6, p.)
wowa6, p.) . to
L.80
observe, to watch,
nadlatywa6, i. (nadlecie6, pa.
to notice . L.84
by
plane
.,.
to approach
odbiega6, i. (odbieg.
L.84
n46, p.) - to run
nadlecie6, p. (nadlatywa61
away from . L.82
to approach by plane . L.84
odbiegna6, p. (odbiega6,
nagle, (adv.) - suddenly . L.78
i,) . to run away
nagly, (adj.) - sudden . L.78
from - L.82
narkotykt.m.. narcotic, dope .
odlatywa6, i. (odlecie6,
L.81
p.) - to fly away
na szczgAcie . fortunately,
from, to leave by
luckily . L.78
plane . L.84
natrze6, i. (naciera6, p.) to
odlecie6, p. (odlatywa6
attack (by land forces) i.) - to fly away
L.80
from, to leave by
nieboszczyk, m.. the deceased plane - L,84
L.77
(odmowi6,
odmawia61
niespokojny, (adj.) . worried,
p.) . say (a prayer),
restless . L.78
to refuse - L.77
nizina, f.. valley, lowland, dale
odmowi6, p. (odmawia60..).
L.84
to say (a prayer),
nosze (pl. only) . stretcher L.77
to refuse - L.77
notyczki, (p1. only) - scissors .
odnie66 sigy p, do + gen.,
L.82
(odnosi6 sie, i. do
+ gen.) . to treat,
to refer . L.83
0
odnosi6 sig, i, do + gen.
(odnieA6 sig, p. do
.obchodzi6 sig (z + instr.), i.
+gen.) - to treat,
(obejA6 sig (z + instr),p).
to refer . L.83
to treat, to handle - L.81
ogrza6 (sig) , p. (ogrze.
obcy, (adj.) - foreign, strange wa6 (sig), i. - to
L.81
warm up, to get
obcy czlowiek . stranger - L.81
warm, to hear - L.79
obejA6 sic (z + instr.) i. (obcho» ogrzewa6 (sig), i. (ogrza6
dzi6 sic (z + instr.), i.)
(sic), p. . to warm
to treat, to handle . L.81
up, to get warm, to
objaAnia61 i (objagni6, p.) - to
heat - L.79
explain, to clarify . L.83
N
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okienko, n.. window (teller's),

podejAO, p. (podchodziO,
to approach walking
okupacja, f.'. occupation L.82
L.82
podnieAO. p. (podnosi6, 1.)
opisa6, p. (opisywaO, i.) . to
to lift, to raise,
describe . L,84
to pick up - L.82
opisywaa, i. (opisaa, p.) . to
podnosia, i. (podnie66, p.)
describe - L.84
to lift, to raise, toostrzela6, p. (ostrzeliwat,
pick up - L.82
to strafe, to fire at .
podwieie, p. (podwoziO, 1.)
L.84
to give one a lift ostrzeliwae, 1. (ostrzelat,
L.79
to strafe, to fire at
podwziO, i. (podwielO, p.)
L.84
to give one a lift .
ostrzyc, p. (strzyc, i.) - to
L. 79
give a haircut . L.82
pogotowie, n.- readiness,
otwierat,
(otworzy6, p.) - to
emergency, ambulance
open L.81
(col.) - L.77
otworzyO, p. (otwierao, i.)
to
pogotowie ratunkowe, n,.
open - L081
ambulance service .
oznaczat, i. (oznaczy6, p.) - to,
L.77
mark, to appoint, to mean
Apogizeb,---m:== funeral-X77
L. 83
poloienie, n.. position,
oznaczy6, p. (oznaczae, i.) . to
situation - L.83
mark, to appoint, to mean .
pomocnik, m.. helper,
L.83
assistant - L.81
ponieA6 straty,'p. (ponosiO
straty, i.) - to suf.
p
fer losses . L.80
ponosia straty, i. (ponieg6
pas, m.. row, belt, waist,
straty, p,) . to suf.
stripe, strip . L.83
fer losses - L.80
pasater, m. . passenger . L.78
ponton,
m. . pontoon . L.80
pas startowy . runway . L.84
poslie, p. (posylat, i)
personel 1 m . personnel . L.84
to send . L.77
pochodzic, i. (no pef.) . to come.,
poslugiwa6 sit, i, (no per.)
to originate, to derive,
to use - L.83
to descend, to stem - L.83
posterunek, me- (here) stapoci4046, p. (ciagn46, i.) . to
tion, post, sentinel - L.79
pull . L.77
posun46 sit, p, (posuwao
podbiega6, i. (podbiegnqe, p.)
sit, i.) - to proceed,
to run up to, to approach
to advance, to move by running . L.82
L.83
podbiegn4e, p. (podbiegaO, 1.)
posuwao sit, 1. (posun46
to run up to, to approach
sit, p.) ..to proceed,
by running . L.82
to advance, to move podchodziO,
(podejgel p.)
L. 83
to approach walking - L.82
posylaO, i. (poslat, p.) podejrzany, (adj.) . suspected,.
to send - L.77
L.79
1. (potwier.
podejrzewat, i. (no per,) to sus - potwierdzaO,
dzial p.) . to confirm,
pect
L.79
to corroborate, to
acknowledge - L.83
small window .t.L.81

.

I

.

i.
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as

potwierdzi6, p. (potwierdza6,
to confirm, to/corroborate,
to acknowledge . L.83
powrotnyv (adj.) - return, back,
L.81
poiar, m.. fire, conflagration L.77
Praga, f.. Prague, capital of
Czechoslovakia, also a borough of Warsaw - L.81
protokoll m.-. report, minutes .
L.78
przebiegaO, i. (przebiegn4O, p.)
to run across, to run
through . L.82
przebiegn46, p. (przebiega6, i.)
to run across,, to run
through . L.82
przeciqe, p. (przecina6, i.) . to
cut . L.80
przecinaO, i. (przeciO, p.) - to
cut - L.80
przeciwlotniczy, (adj.) . anti..
aircraft - L.84
przedstawiciel, m.- representa.
tive, agent - L.78
przelatywa6, i. (przelecie6, p.)
to fly over, through, to
cross - L.84
przelecieO, p. (przelatywa6, i.)
to fly over, through, to
cross . L. 84
przemytnik, m.- smuggler - L.81
przenieLO s p. (przenosiO, i.)
to shift, to transport, (by
hand) to transfer . L.80
przenosiO, i. (przenieA6, p.)
to shift, to transport (by
hand), to transfer - L.80
przepis, m.. direction, instruc..
tion, recipe . L.78
trafic regula.
przepisy drogowe
tions - L.78
przeprawiaO si, i. (przeprawie
p.) . to cross (a body
of water, or mountain) . L.80
przeprawiO sic, p. (przeprawia6
to cross (a body of
sic!, i.)
water, or mountain) - L.80
przewodniczqcy, m.. chairman - L.79
przewodnicz4ca, f.. chairwoman
L.79
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przybiega6, i. (przybieg.
na6, p.) . to come
running - L.82
przybiegn4O, p. (przybie.
gac, i.) . to come
running . L.82
przyczolek, m.- bridgehead - L.80
przylatywa6, i. (przylecie6, p.) . to come,
to arrive by plane L.84
przylecied, p. (przylaty.
wa6, 1.) - to come,
to arrive by plane L.84
przypuszczat, i. (przyto suppuAci6, p.)
pose . L.77
przypaci6, p. (przypusz -.
czar, i.) . to sup.
pose . L.77
przystrzyc, p. (przystrzygaol 1.) - to trim L.82
przystrzyga6, i. (przys -.

trzyc, p.) . to trim
L.82
ceiling .
pulap, m.
L. 84

R
rada gminna, f... communi-

ty council - L.79
ratowaO (siv),i.,uratowaO
CsiOtp.,to savelto
to rescue, (to escape)
. L. 84
ratunkowy, (adj.) - saying, rescuing, L. 77
(zrewidorewidowat,
- to ins:.
wa6/P.)

pect, to dearch,
to revise . L.81
rewizja, f.- inspection,
search, revision
L.79
rozbiO, p. (rozbijaOli.)
to smash, to break,
to break up - L.76

!

rozbijao, i. (rozbi6, p.) - to
smash, to breab up
L. 78
rozpoznanie, n.- reconnaissance
L. 83
rozprawa, f.- trial, hearing L. 79
rozwiaza61 p. (rozwiazywat, i.)
to unbraid, to untie L. 82
rozwiazywa6, i. (rozwiaza61 p.)
to unbraid, to untie L. 82
.

S

stra ±, f.. guard, watch,

custody - L. 77
strat ogniowa, f.. fire brigade, fire department .
L. 77
strzyc, 1. (ostrzyc, p.) to give a haircut L. 82
sylwetka, f.. profile,
silhouette - L. 83
sytuacja, f.- situation
L. 80
szyja, f.. neck - L. 82
S

samochod cigtarowy, m. - truck
L. 84
sanie, (pl. only) - sleigh L. 79
sad, m.- court, judgement .
L. 79
schodzi61 i. (zejas p.) to descend, to go (walk)
down . L. 82
sekunda, f.- second . L. 80
sforsowa6, p. (forsowae, i.)
to effect a passage by force L. 80
skropi61 p. (kropio, o.) - to
spray, to sprinkle . L. 82
slabo mi jest - I feel faint L. 77
slup, m. - column, posts pole .
L. 83
sosna, f.- pine tree - L. 79
spadochron, m.- parachute L. 84
spisa6, p. (spisywa61 i.) to write, to list, to compile - L. 78
spisa6 protoka . to make a
report - L. 78
spisywa6, 1. (spisa6, p.) to write, to list, to compile . L. 78
starszy siertant, m. - master
sergeant
L. 80
stolarz, mosii carpenter, cabinet
maker - L. 77
strata, f.. loss - L. 80
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glad, m.- trace - L. 79
gmiere, f.. death - L. 77
gredni, (adj.) - medium, average - L. 83
Awiadectwo, n.- certificate
L. 77
gwiadek, m.- witness - L. 79

T
tajny, (adj.) - secret L. 82
ton - L. 83
tonal
tona61 i. (utona6/zatona61 p.)
to drowne-to sink (in*transitive) - L. 80

trumna, f.- coffin - L. 77

ubezpieczenie, no- insurance
L. 78
ucho, n.- ear - L. 82
ufa61 i. (zaufa6, p.) - to
trust -L, 81
ufarbowa6, p. (farbowa6, i.)
to dye . L. 82
ukraa, p. (kraal i.) - to
steal - L. 79
ukry61 p. (ukrywa6 i.) - to
conceal, to hide, to
keep secret - L. 79

ukrywa6, i. (ukry6, p.) - to
conceal, to hide/ to
keep secret - L. 79
unikad, i. (unikn46, p.) to avoid, to escape
(something) - L. 83
) unikna6, p. (unika6,
to avoid, to escape
(something) - L. 83
uratowa6 sic,p.(ratowa6 sicti.
to save, to rescue, (to
escape). L. 84
urzad, m.. office, bureau L. 81
urinicty, (adj.) . drunk
(slang) - L. 78
(uspokoi6, p.)
uspokaja6,
to quiet, to calm - L. 77
uspokoi6, p. (uspokaja6, i.)
to quiet, to calm - L. 77
uszkadza6, i, (uszkodzie, p.),
to damage - L. 78
uszkodzie, p. (uszkadza6, i.)
to damage - L. 78
uton.46/zatona6, p. (tona6, i.)
to drown, to sink (intransitive) . L. 80
utrzyma6, p. (utrzymywa6, i.)
to hold, to maintain,
to support - L. 80
(utrzyma6, p.)
utrzymywa6,
to hold, to maintain, toto support -. L. 80
.01

wkrotce, (adj.) - quickly,
shortly - L. 78
wlatywa6, i. (wlecie6, p.) to fly into - L. 84
wleciee, p. (wlatywa6, 1.) -.
to fly into . L. 84
wnieA6, p. (wnosi6, 1.) to carry into, to carry
up . L. 84
to
wnosi6, i. (wnie66, p.)
carry into, to carry up
L. 84
wprost, directly, straight .
L. 79
wrzod, m.. abscess - L. 82
(wesprze6, p.) wspiera6,
to support - L. 80
wsparzcdnal f.. coordinate .
L. 83
wstrzela6 sir, p. (wstrze.
liwa6 sic, 1.) - to zero
in . L. 80
wstrzeliwa6 sic, i. (wstrze.
la6 sic, p.) - to zero
in . L. 80
wwie16, p. (wwozi6, i.) - to
bring in, to import (by
means of transportation)
L. 84
to
wwozi6, i. (wwiei6, p.)
bring in, to import (by
means of transportation)
L. 84
wybiera6 i. (wybra61 p.)
to select,to chose, to

currency . L. 81
waluta, f.
was, m. . mustache - L. 82
wbiega6, i. (wbiegn461 p.)
to run into . L. 82
wbiegn46, p. (wbiega6, i.)
to run into . L. 82
wdowa, f. . widow -. L. 77
wesprze6. p. (wspiera6x i.) -.
to support - L. 8u
wieniec, m. - wreath - L. 77
winat f. . fault -- L. 78
wiLnlowka, f. . cherry brandy,
vodka with cherry juice
L. 81
wjecha6, p. (wje2d2a6. i.)
to enter to ascend
(driving) - L. 82
wjeid2a6, i. (wjecha61 p.)
to enter,to ascend
(driving) . L. 82
207

elect -. L. 83

wybra6, p. (wybiera6, i;) to select, to chose, to,
elect . L. 83
wycofae sic, p. (wycofywa6
sic, i.) - to retreat,
to withdraw - L. 80
wycofywa6 sic, i. (wycofa6
sic I p ) - to retreat,
to withdraw - L. 80
wykry6, p. (wykrywa6, i.)
to detect - L. 80
wykrywa6, i. (wykry6, p.) to detect - L. 80
wylatywa6, i. (wylecie6, p.)
to take off, to fly
out of - L. 84

wylecie6, p. (wylatmwads 1.) to take off, to fly out
of . L. 84
wypadek, mo. accident, case .
L. 77
wyrownad, p. (wyrownywad, 1.)
to even - L. 82
wyrownywad, io (wyrownad, p.)
to even - L. 82
wyskakiwad,
(wyskoczy6', .p,)
to jump out, to spring out,
to leap out . L. 84
wyskoczyo;.p. (wyskakiwa6,,i0
to jump out, to spring out
to leap out . L. 84
wysoko661 fo. height, altitude,
elevation . L. 84
wystawia61 io (wystawi6, p.)
to issue, to display, to
exhibit, to expose, to
set up - L. 77
wystawi6, p. (wystawiads i.)
to issue, to display, to
exhibits, to expose, to
set up . L. 77
z

zaatakowadi p. (atakowa6, io)
to attack . L. 80
zabi6, p. (zabija6, Io).. to
kill . L. 77
zabija6, i. (zabid, p.) - to
kill . L. 77
zachmurzenie, n... overcast
L. 84
zaci4gad, i. (zaciun461 p.) to tow, to haul, to pill
L. 78

zaciung, p. (zaci4gad, i.)
to tow, to haul, to pull
L. 78
zakiad, m.. shop, establishment,
institution . L. 82
zakryd P. (zakrywael io) - to
defilade (mot.), to cover
L. 83
zakrywad, i. (zakry6, p.) - to
defilade (mo to.), to
cover - L. 83
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zaloga, f. . crew, L.84
zaobserwowad, p. (obserwar;
wad, 1.) - to notice,
to observe . L. 83
zarastad, i. (zarosn461 p.)
to become covered with
hair, to overgrow L. 82
zarosn4O, p. (zarasta6, i.)
to become covered with
hair to overgrow
Lo 82
zarogla, (p1.) . vegetation,
brush, thicket, shub.bery
L. 83
zaskakiwad, i. (zaskoczyd,P.)
to take aback, to sur..
prise, to take one unawares . L. 83
zaskoczyo, p. (zaskakiir
i.) . to take aback,
to surprise, to take
one unawares - L. 83
zaslaniad, i. (zaslonidsp.)
to screen, to protect
to cover, to conceal
L. 83
zaslonid, po (zastaniad, i.)
to screen, to protect,
to cover, to conceal
L. 83
zaslonigty, (adj.) . screenned, protected, covered,
concealed - L. 83
zaton4d/Uton461 p. (tone, i.,)
to drown, to sink (intransitive) - L. 80
zaufa6, p. (ufad, i.) - to
trust.- L. 81
zawiadamia6, i. (zawiadomid p. ) - to notify,
to inform, to let know
L. 77
zawiadomid, p. (zawiadamia6, io) . to notify,
to let know . L. 77
zbiegad, i. (zbiegn46, p.)
to run down - L. 82
zbiegn4d, p. ( zbiegad, io)
to run down - L. 82
zbiornik, mo. tank, container
L. 78
io

zbombardowa6, p. (bombardowa6, 1.)
to bomb - L. 84
zderza6 sic, io (zderzy6 sic, p.)
to collide . L. 78
zderzy6 sic, p. (zderza6 sic, i.)
to collide . L. 78
zej66, p. (schodzi6, i.) - to
descend, to go (walk) down L. 82
zestrzeli6, p. (zestrzeliwa6, 1.)
to shoot down -L. 84

zestrzeliwa6, io (zestrzeli6, p.)
to shoot down . L. 84
zgubi6 (sic), p. (gubi6 (sic), i.)
(to get lost), to lose (with.
out possibility of recovery),
to misplace . L. 83
zjecha6, p. (zjetdta6, io) . to
descend, to go (driving) down
L. 82
zjetdia61 i. (zjecha6, p.) - to
descend, to go (driving) down
L. 82
zlapa6, p. (lapa6, ie) -. to catch
L. 78
ziodziej, m. - thief- L. 79
zna6 sic na czyma . to know about
(something), to be familiar with
(something) . L. 80
znak, me. mark, sign, signal - L. 83
zrewidowa6, p. (rewidowa6, io) . to
inspect, to search, to revise
L. 81
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LESSON 85

Grammar Perception Drill
FORMATION OP NOUNS
ending in -oA6
Part I

wysoki - high

wysokoA6

Instructor:

-

height
Students:

Ten dom jest wysoki.
Jaki jest ten dom?

Ten dom jest wysoki.

Ten dom ma sto metrow wysokoAci.
Ile metrow wysokoAci ma ten dom?

Jaka jest wysokoA6 tego domu?

Ten dom ma sto metrow
wysokoAci.
Ten dom ma sto metrow
wysokoAci.

Instructor:

Ta wieta jest wysoka.
Jaka jest ta wieta?
Ta wieta ma piedziesiat metrow wysokoAci.
Ile metrow wysokaci ma ta wieta?
Jaka jest wysokoAO tej wiety?
To drzewo jest wysokie.
Jakie jest to drzewo?
To drzewo ma trzydzieAci metrow wysokoAci.
Ile metrow wysokoAci ma to drzewo?
Jaka jest wysokoA6 tego drzewa?

Ten samolot leci na wysokoAci dwoch tysigcy metrow.
Na jakiej wysokoAci leci ten samolot?
On skakat z wysokoAci pigciuset metrow na spadochronie.
Z jakiej wysokoAci on skakal na spadochronie?
Ten samolot jest szybki.
Jaki jest ten samolot?
SzybkoA6 tego samolotu jest czterysta km na godzing.
Jaka jest szybkoAO tego samolotu?
Ten samolot leci z szybkoAcia dwustu km na godzing.
Z jaka szybkoAcia leci ten samolot?

1

Instructor:

To jezioro jest
glgbokie.
Jakie jest to
jezioro?

Suggested words:

Students:

jezioro

To jezioro jest
glgbokie.

To jezioro ma dziesigc metr6w glgbokoAci.
Ile metrow glfbokoAci ma to jezioro?
Jaka jest glgbokoA6
tego jeziora?

To jezioro ma 10 m
glgbokoAci.
To jezioro ma 10 m
glgbokoAci.

Czy pan zmierzyl glgbokoA6 tego jeziora?

Ni e, nie zmierzytem glgbokoAci tego jeziora.

Czy pan zmierzyl gigbokoA6 tego jeziora?

Tak, zmierzylem
gtgbokoA6 tego
jeziora.

staw
rzeka
Ta droga jest szeroka.
Jaka jest ta droga?
Ta droga ma 15 m szerokoAci.
fie metrow szerokoAci
ma ta droga?

droga

Jaka jest szerokog
tej drogi?
Czy pan zmierzyl szerokoA6 tej drogi?
(tak, nie)

ulica
rzeka
jezioro
row
.Ta ulica jest dluga.
Jaka jest ta ulica?

ulica

Ta ulica ma 500 m
dlugoAci.
Ile metrow dlugoAci
ma ta ulica?
Czy pan zmierzyl dlugoA6 tej ulicy? (tak,
nie)
jezioro
drut
poked

a

1

Ten drut jest gruby.
Jaki jest ten drut?
Ten drut ma 5 mm grubaci.
Ile milimetrow gruboAci ma ten drut?
Jaka jest grubog6 tego drutu?
Czy pan zmierzyl grubog6 tego drutu?

drut

nie)

gmiglo
lufa

Ten pok6j jest ciemny.
Jaki jest ten pok6j?
Czy pan mote pracowa6 w ciemmogci?

pok6j

Ta lekcja jest trudna.
Jaka jest ta lekcja?
On ma trudnogci w nauczeniu sig tej lekcji.
Jakie on ma trudnogci?
Czy pan nauczyl sig tej lekcji bez trudnogci?

lekcja

dialog
On jest zdolny.
Jaki on jest?
On ma zdolnoAci do uczenia sig jgzykow obcych.
Do czego on ma zdolnogci?

Ta kobieta jest pigkna.
Jaka jest ta kobieta?
My mowimy o pigknogci tej kobiety.
0 czym my mowimy?
Part II

Use special visual aid illustrating the verb "to sail, to
swim." When asking the following questions the instructor
points at the appropriate picture.

a/
Instructor:

Picture:

Ten statek odplywa
z Gdyni.
Co robi ten statek?

picture 1

Ten statek m/plywa
z portu.
Ten statek przeplywa
przez morze.
TiE'gtatek przeplywa
kolo wyspy.
Ten statek doplywa do
portu.

picture 2

Students:

On odplywa z Gdynii .

picture 3
picture 4
picture 6

3

=MA

Ten statek piywa do portu.

picture 7
picture 8

Ten statek. 2axplyrig do
Szczecina,

b/
On widzial jak (kiedy) ten
statek odplywal z Gdyni.
Co on widzial?

!.4

picture 1

On widzial kiedy
ten statek odplywal z Gdyni.

Instructor:

On widzial jak
ten statek

wyplywal z portu.
przeplywal przez morze,
przeplywal kolo wyspy.
doplywal do portu.
wplywal do portu.
przyplywal do Szczecina.

pict.2
pict.3
pict,4
pict.6
pict.7
pict.8

c/

Instructor:

Picture:

On bgdzie widzial
jak ten statek bgdzie
odplywal z Gdyni.
Co on bgdzie widzial?

Students:

picture 1

On bgdzie widzial jak ten
statek bgdzie
odplywal z Gdyni.

Instructor:

On bgdzie widzial
jak ten statek

bgdzie
bgdzie
bgdzie
bgdzie
bgdzie
bgdzie

wyplywal z portu,
przeplywal przez morze.
przeplywal kolo wyspy,
doplywal do portu.
wplywal do portu.
przyplywal do Szczecina.

pict.2
pict.3
pict.4
pict.6
pict.7
pict.8

d/
Instructor:

Ten statek jut od.
plyn4I z Gdynia
Czy ten statek.
jest jeszcze w
Gdyni?

Picture:

Students:

picture 1
Nie, ten statek
jut odplyn4/ z
Gdyni.

4

Instructor:

Ten statek jut

fwyplyn4I z portu.
przeplyn41 kolo wyspy,
przeplyn41 przez morze,
doplyn41 do portu.
wp/yall do portu.
przypIyn41 do Szczecina.

pict02
pict,4
pict.5
pict.6
pict07
pict.8

e/

Instructor:

Jutro pan odplynie
z Gdyni,
Co pan jutro zrobi?

Picture:

Students:

picture 1
Jutro odplyng z
Gdyni.
Instru.ctor:

Ifwyplynie z portu.

Jutro pan

przeplynie przez morze.
przeplynie kolo wyspy,
doplynie do portu.
wplynie do portu.
przyplynie do Szczecina,

pict.3
pict.4
pict.6
pict.7
pict.8

4,

es

r

6

.'ft

LESSON 85
Dialog (Fighting the tanks)

A,: Amerykanin
N.: Niemiec
.-

A,: Slyszalem, ze pan byl na wschodnim froncie w czasie
wojny.

N.: Tak, slutylem w piechocie.
czeniu czolgow.

Bylem wyszkolony w nisi

A,: Niszczenie czolgow przez piechotg to jest trudne zada.
nie,

N.: Owszem9 na pocz4tku wojny mieligmy dute trudnogci.
A,: A jak walczyligcie z czolgami rosyjskimi?
N0: Przede wszystkim staraligmy sig przydusi6 do ziemi pie.
chotg npla i odci46 j4 od czolgow. Resztg zadania wy.
konywali tolnierze wyszkolony w walce z czolgami,
A.: Czy to byly spec jalne zespoly?
I

6,

N.: Tak, w katdym zespole byli tolnierze9 ktorzy niszczyli
atakuj4ce czolgi i toInierzel ktorzy ich oslaniali,
&-

A.: Jakiej broni utywali tolnierze niemieccy?
N.: U2ywaligmy min ppanc9 /adunkow wybuchowych9 granatem
dymnych i r62nych garlaczy i granatnikow. Granatniki
przeciwpancerne przebijaly pancerze o grubogci 10 cm.
A'co: A jakie sposoby walki stosowaligcie?
1.

N.: Czekaligmy w rowach9a2 czolg sig zblity, Bgd4c w polu
martwym czolgu rzucaligmy granaty na czolg albo pod.
kladaligmy ladunki wybuchowe pod wienice, 0 walce
z wigkszej odleglogci opowiem panu jutro.

LESSON SS

Grammar Analysis
FORMATION OP NOUNS
ending in o116
Part I

Nouns may be formed from many Polish adjectives by
dropping the last vowel and attaching the ending
Nouns ending in .ole and derived from adjectives are
always in the feminine gender,

glOoki

.

deep

glcbok+o0 n glOoko66 - depth
szeroki . broad, wide
szerokoi6 - .breadth, width

Bxpressions regarding measurements like "This river
is five meters deep" are rendered in Polish by:

or:

Ta rzeka ma

To jest

pig6 metrow 04bokoAc1 (gene).

rzeka 2111teakiiU2s2101511Inet......011.

Ta rzeka ma dziesigo metrow szerokoAci.
To jest rzeka o szerokofici crirFir`enr" metrow.
This river is TexTrwrne ers w c e.
Ta wieta ma sto metro?:

wysokobci,

To jest Writa o w sokaci stu metrow,
gl,
me ers
This tower is un r
Part II
111101110 OINIIMMAraawStMe4

The following are derivates of the root verb - to
sail, to swim,

alcatntative
plywa6

ja Opium

IMRIELSELLYS
plynq6
ja plync

8

Perfective
poplyn46
ja poplyng

Derivative verb
I

Perfective

Imperfective
odplywa6
ja odplywam

odplyn46
ja odpLyng

Prepositions used
z (general point
of reference)
od (precise point

of reference)
.g.:

This ship will sail away
from Gdynia on Monday.

Ten statek odplynie z Gdyni
w poniedzialek.

.

Odp/IngliAmy jut dwa kilo.
metry od brzegu.

. We sailed two kilometers

doplywae
ja doplywam

doplyn46
ja doplyng

Za godzing on doplynie do
tej wyspy,
wyptywa6
ja wyplywam

from the shore.

.

wyplyn46
ja wyplyng

do

In one hour he will reach
(swimming) the island.
z

na

.g.:

Statek wyplyn4I z portu.

.

Statek wyplyn4I na pane
morze.
wptywae
ja wplywam

wpkyn46
ja wplyng

The ship sailed out of
the harbor.
The ship sailed to the
open sea.
do

.g.:

Statek wptyn41 do portu.

;

The ship sailed into the
harbor,

przez
do (na)
z

przeplyn46
ja przeplyng

przeplywa6
ja przeplywam
.g.:

Ona przeplyngla przez rzekg.

-

She swam across the
river.

Ja przepiyn4lem lodk4 z Francji. I sailed by boat from
France to England.
do Anglii.
przyplyn46
ja przyplyng

przyplywa6
ja przyplywam

do (na)

e.g.:

Jutro przyplyniemy do
Ameryki.

-

We will arrive (by boat)
in America tomorrow.

Part III

Below are some commonly used nouns ending in -ac
formed from adjectives introduced before:
Ad'ective

Noun

szeroki

szerokoA8

dlugi
gruby
wielki

dlugo66
gruboAO
wielkoA6

-

ciemny
jasny

ciemno66
jasnoA6

-

stary
miody
dokladny

staroA6
mlodoL6
dokladflo66

-

pewny

pewno66

-

caly
przyjemny

caloAO
przyjemno66

-

wesoly
mily
zly
zdolny

wesoloAo
milo66
zlo66
zdolno66

-

zdolnaci

-

-

-

- pl.

10

widthf breadth,
latitude
length, longitude
thickness
greatness, size,
magnitude, bigness
darkness
brightness, light,
clearness
old age
youth, adolescence
precision, thoroughness,
accuracy
certitude, certainty,.
sureness
whole, totality
pleasure, fun,
gratification
gaiety, cheerfulness
love
anger
aptitude, fitness,
ability, talent

ci ekawy

pickny
lekki

WW1

wickszy
mniejszy
latwy
trudny

curiosity, inquisitiveness
- beauty
. lightness
majority
minority
ease no difficulty
=.difficulty

ciekawoA6
picknoA6
lekkoA6
wickSzoA6
mniejsZoA6
latwoA6
trudnoA6

LESSON 85

Structural Drill
Part I
Instructor:

Students:

a/ Ten dom jest wysoki.
Co pan chce zmierzyt?

Czego pan nie zmierzyl?
Czym pan sic interguje?

Chcc zmierzy6 wyso.
koA6 tego domu.
WysokoAci tego domu.
WysokoAci4 tego domu.

O czym mowimy?

0 wysokoAci tego domu.

Ta ulica jest dluga.
Ta ficiana jest gruba.
Ta rzeka jest szeroka.
To jezioro jest gicbokie.
Ten samolot jest .szybki.

b/ Ci ludzie sq wolni.
Co lubiq ci ludzie?

Ci ludzie lubiq wolnose.

Czego nie chcq straci6
ci ludzie?
Czym sic cieszq ci ludzie?

Ci ludzie nie chcq
straci6 wolnoAci.
Ci ludzie cieszq

sic mlnoAciq.
O czym mowimy?

0 wolnoAci tych ludzi.

c/ Ta praca jest przyjemna,
wigc on pracuje z prayjemnaci44,

Jak on pracuje?

On pracuje z przyjemnoici4.
trudna
Latwa
dokladnt

d/ Ti dziewczyna jest
grzeczna.

Czego nie brak tej

Tej dziewczynie nie
brak grzecznoicie
O grzecznoici tej

dzi ewczyni e?

O czym m6wimy?

dzi ewczyny.

wesola
ostrotna
pigkna

e/ Ten karabin jest
nowoczeany.

O nowoczesnoict tego
karabinue

O czym m6mimy?

lekki
celny

f/ Ta sekzetarka jest
ciekawa,

Nie podoba mi sig cie.
kawog tej sekretarki.
CiekamAci tej sekre.

Co sig panu nie podoba?
Czego pan nie lubi?

tarki,

niegrzeczna
nielcista
niedokladna

g/ To s4 jut starzy ludzie, wigc my614 o
staroaci,

O czym
dzie?

My614 o staroici,

ci lu.
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Czego boj4 sic ludzie?
h/ To sit mlodzi ludzie.

Oni sic ciesz4 mlo-

Czym sic oni ciesz4?

Czy oni myg14 o staroci?
i/

Ta sprawa jest tajna.

O czym musi pan pamictae?

0 tajnaci tej sprawy.

j/ Czlowiek nie jest wieczny.
O czym ludzie my614?

Ludzie m,14 o wi1eczno6ci.

O czym mowimy czcsto?
Part II

Use special visual aid illustrating "sailing".
instructor points at the appropriate picture.
Instructor:

Picture 1

The

Students:

Ten statek odplynie
z Gdyni.
Ten statek odplywa
z Gdyni.
Ten statek odplyn41
z Gdyni,

Co zrobi ten statek?

Co robi ten statek?
Co zrobil ten statek?
Picture 2
Co zrobi za chwilc ten
statek?
Co robi teraz ten statek?

Ten statek
wyplynie z
Ten statek
z portu.
Ten statek
z portu.

.Co zrobil ten statek?

za chwilc
Gdyni,
wyplywa

wyplyn41

Picture 3

Co zrobi ten statek?

Ten statek przeplynie przez morze.
Ten statek przeply.
wa przez morze.

A co robi teraz ten
statek?

13

*IS

Picture 4
Ten statek przeplynie kolo wyspy.

Co zrobi za chwilg ten
statek?
Co robi w tej chwili
statek?

Ten statek wtej
chwili przeplywa kolo wyspy.
Ten statek przeplyn41 kolo wyspy.

Co zrobil teraz ten
statek?
Picture 5

Ten statek przeplyn4I przez morze.

Co zrobil ten statek
po kilku dniach?
Picture 6

Ten statek doplynie
do portu.
Ten statek doplywa
do portu.
Ten statek dop1yn41
do portu.

Co zrobi ten statek?
Co robi teraz ten
statek?
Co zrobil ten statek?
Picture 7

Wkrotce ten statek
wplynie do portu.
Ten statek wplywa
do portu.

Co wkrotce zrobi ten
statek?
Co w tej chwili robi
ten statek?
Co jut zrobil ten sta-

Ten statek, jut wplyn41 do portu.

tek?

Picture 8
Ten statek przyplynie do portu.
Wreszcie ten statek
przyplyn4I do Szczecina.

Co zaraz zrobi ten
statek?
Co wreszcie zrobil
ten statek?

Part III

Require students to form nouns from adjectives listed
on p. 10 and use them in a sentence.

14
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Translation
English r- Polish
1. Andrzej had a car so he arrived at the Nowickis at
six.

I came at half past six because I had to walk.

2, He was driving down the hill too quickly and he ran
over a dog which was running across the street.
3, I walked away from his desk and went out of the room.

4. Every day he passes by my house. When he reaches
Diuga Street he approaches an old man who sells flowers
on the corner and talks with him for five minutes.

5. My train leaves Warsaw at 1500 hrs., passes through
Tarnow at 1905 hrs. and arrives in Krakow at 2030 hrs,
6. I saw several small boats by the bank of the river,
but there were no oars in the boats.
7. At first I rowed but soon I was tired, so my brother
rowed and I' steered.

8. It was a lovely morning,. so we went to swim in the lake,

9. I found my hatchet in the bushes on the island.
10. We took many nice snapshots during our vacation in
southern Italy.

11. Prom the upper deck of the cruiser I could see the
whole port.

15

LESSON 85

Translation
Polish . English

MIASTO9 KTORE WROCILO DO 2YCIA
Wszyscy jeszcze pamictajq jak bardzo zniszczone zostalo
w czasie wojny miasto Kazimierz nad Wislq.

Wickszo66 ludzi

wracajqcYch po wojnie do miasta musiala mieszkaa w rozbitych
domach, w mieszkaniach bez sufitow, a czcsto nawet w starych
stodolach czy oborach.

Wkrotce ludzie zaczcli naprawia6 usz-

kodzone Aciany i sufity domow i budowat nowe domy na miejscu
kompletnie rozbitych.

Najwickszq trudnoA6 mieli oni z przewo-

teniem material& do budowania.

I

Czcsto dowtdcy oddzial& wojs-

kowych pozwalali tolnierzom przywozit cictarowkami potrzebne
materialy do miasta.
mieszkaficy na plecach.

Durso materiatu przynieAli jednak sami

Wysoko66 brzegu najakim lety miasto i

zly star drog byly przeszkod4 w szybkiej pracy.

Praca nie szla

szybkot ale dzisiaj jut moina powiedzie6, to miasto to wygl4da

,e

tak jak dawniej, a mote nawet Ladniej.
Dzielnica mieszkaniowa jest zupelnie nowa.

SzerokoAel

dtugo66 a nawet kierunki ulic zostaly zmienione, ale Stary Ry-

nek i stara cz06 miasta jest taka sama jak trzysta lub czterysta lat temu.

Przyjemnie jest przyjecha6 do tego miasta na

wiosnc i cieszy6 sig iwietoicigt sad& i ogrodow i czystogci4
ulic.

Nic to jut ludziom nie przypominat to kilkanaficie lat

temu na ulicach tego miasta byly cictkie walki.

16
1.0

Questions
1. Co wszyscy pamigtaj4?

2. Nad jak4 rzek4 lety Kazimierz?
3. W jakich domach musiala mieszkaO wigkszoAO wracaj4cych?
4. Co zaczvli naprawiaO ludzie?
5. Z czym mieli ludzie najwigksz4 trudnogo?
6. Na co czgsto pozwalali dowtdcy oddzialow wojskowych?
7. Co przynieAli ludzie na plecach?
8. Co bylo przeszkod4 w pracy?
9. Jak wygl4da dziA Kazimierz?
10. Co zostalo zmienione w Kazimierzu?

110 Co jest takie same jak trzysta lub czterysta lat
temu?

12. Czym motna sig cieszy6 na wiosng w tym mieAcie?
13. Co byto kilkanaAcie lat temu na ulicach Kazimierza?

LESSON 85

Reading

Text

Wczoraj tolnierze 3 plutonu 8 kompanii mieli wyklad o
walce piechoty z czolgami.

Podczas tego wykiadu pokazano im

"Piechota w walce z czolgami."

film:

To byl film zrobiony podczas wojny Rosji z Niemcami. Na
tym filmie iolnierze 3 plutonu zobaczyli9 te przed rozpoczgciem ataku czolgowl samoloty ostrzelaly piechoty w okopach
z dzialek i karabinow maszynowych osadzonych w skrzydlach.

Kiedy samoloty spetnity swoj4 rolg9 odlecialy i dopiero teraz
tolnierze w okopach zobaczyli zblitajgce sig czolgi i zaczgli
strzela8 do nich.

Zadaniem piechoty byto odci46 nieprzyjacielskie czolgi
od piechoty.

Dobrze wyszkoleni tolnierze walcz4c przeciw

czolgom stosuj4 migdzy innymi nastgpuj4ce sposobywalki:

rzu.

caj4 miny ppanc pod czolgi lub na czotgil rzucaja granaty rgczne lub dymne9 kladq banki z benzyn4 na czolgi.

Oprocz tych

sposobow walki, zolnierze zobaczyli na tym filmie broil jak4

piechota posiada do walki z czolgami.
Po filmie9 dow6dca plutonu w dalszej czgAci wykiadu pos.
tawit tolnierzom kilka pytan9 na kV:me oni odpowiedzieli z
latwogci49 bo uwatali w czasie filmu.

Film spelnil swoje zadanie9 bo
sig9 jakie

przerwy

s4 sposoby

jeden z

obrony

podoficer6w9

18

przed

totnierze
czolgami.

ktory brat

dowiedzieli
Podczas

udzial w wojnie

polsko-niemieckiej opowiadal o walkach z czolgami na od..

M=I

cinku Brodnice.Chojnice.

On opowiedzial im takte jakie

sposoby obrony stosuje zalogaczolga.
Wojna migdzy Polsk4 a Niemcami we wrzefiniu 1939 roku
byla poczqtkiem Drugiej Wojny §wiatowej.

Questions
1. 0 czym mieli tolnierze wykiad?
Wei

2. Ktorego oddzialu tolnierze mieli wykiad?
e re

3. Jaki film pokazano podczas wykiadu?

4. Kiedy ten film byl zrobiony?
5. Co tolnierze zobaczyli na tym filmie?
6. Z czego samoloty ostrzelaly piechotg?
7. W czym kaemy byly osadzone?
8. Kiedy samoloty odlecialy?
9. Co poiniej tolnierze zobaczyli?
Mt,

10. Co bylo zadaniem piechoty?

11. Jakie sposoby walki stosuj4 tolnierze przeciw
czotgom?

12. Co jeszcze tolnierze zobaczyli na tym filmie?

13. Co zrobil dom5dca plutonu w dalszej czgAci wykiadu?
aR

,

14. Jak totnierze odpowiedzieli na*pytanie?
15. Co spelnito swoje zadanie?
16. C7ego tolnierze dowiedzieli sig na filmie?
17. 0 czym opowiadat jeden z podoficerow?
18. W jakie] wojnie brat udzial ten podoficer?

19

19. 0 jakich walkach on opowiadal?

20, Co on im takte opowiedzial?

21, Co bylo we wTzeiniu 1939 roku?
22. Co bylo pocz4tkiem Drugiej Wojny gwiatawej?

le
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Oral -Aural Drill

Part I - Dialog

1. Na jakim froncie byl Niemiec w czasie wojny?
e.

2, W jakiej jednostce

Niemiec?

3. Jak byl wyszkolony Niemiec?
4. Co jest trudnym zadaniem?

5. Kiedy Niemcy mieli dute trudnoeci?
6. 0 co starali sig toinierze niemieccy walcz4c z czol.
gami?

7. Kto wykonywai resztg zadania?

8. Czy to byty jakiei specjalne zespoly?
9. Jakie zadanie mieli 20inierze tych zespolow?
10. Jakiej broni oni utywali?
11. Jakiej grubofici pancerze przebija/y granatniki?

12. Na co czekali tanierze niemieccy?
13. W jakim polo znajdowal sig wtedy lanierz, kiedy
rzucal granatem2

14, Co robili taiierzet kiady czolg sig zblityl?

15, Na co rzucat tanierz gianaty?

ao

16. Pod co podkladal 2olnierz ladunki wybuchowe?
17, 0 czym Niemiec opowie jutro Amerykaninowi?

Part II - General Questions
1. Co moina nosie w bance?

2. Czy tylko czolgi maj4 osienice?
3. Do czego sig utywa ladunkow wybuchowych?
4. Jak nazywamy obywatela kraju na zach6d od, Polski?
5. Czym sig oslaniaja. panie, kiedy slonce mocno
Awieci?

6. Jakiej gruboAci'mote by6 pancerz czolgu?
7. Jakie poiskie porty pan zna?

8.

Co mote przebi6 pocisk artyleryjski?

9. Jakie wojska stoj4 na wschodniej granicy Polski?

10. Jak4 rolg spelnia nauczyciel w klasie?
11. Jakie grodki mote zastosowa6 lekarz, kiedy pacjenta
boll glowa?

Part III

.

Conversational Situation

Na manewrach

Sier2ant ma odprawg z zespolem, ktory ma "zaskoczy6
czolgi nieprzyjacielskie.

Sprawdza czy tolnierze pamigta-

j4 wszystkie sposoby walki z czolgami.

Osex:

Siertant i 4 kolnierzy

LESSON 85
Vocabulary
bafika, f.

- can, canister, bubble

dymny, dymna, dymne

-

smoke (as adj.)

garlacz, m.
garlacza, gen, s.

-

rifle grenade, discharger

g4sienica, f.

-

track, caterpillar

ladunek, m.
ladunku, gen. s.

- charge, load

martwe pole

- dead space, blind area,

defiladed zone
martwy, martwa, martwe

- dead

naprzod

-

forward, ahead

nastvpuj4cy, nastgpuj4ca,
nastgpuj4ce

-

following

nastopujuo

-

in the following way
German (man)

Niemiec, m.
Niemca, gen. s.
Niemcy, nom. pl.

odcig, p.(odcina6, i.
odcinam
odetng
odetnie
odcina)

-

to cut off, to isolate

fix, set

osadzony, osadzona, osadzone

to cover, to shelter,
to protect

oslania6, i. (oslonie p,
oslaniam
oslonig
osloni)
oslania

-

pancerz, m.
pancerza, gen. s.

- armour

podklada6, i. (podlotye, p.
podkladam
podlotg
podloty)
podklada

.

to put under, to place
under

port, m.
portu, gen. se

-

port, harbor
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przebijae, i. (przebi6, p.
przebijg
przebi jam
przebije)
przebija

- to penetrate, to pierce,

przydusi6, p. (przydusza6,-i.
przyduszam
przyduszg
przydusza)
przydusi

- to pin down

rola, f.

-

to break through

rosyjski, rosyjska, rosyjskie

,-

role, part

Russian (as adj,)

to begin, to start, to
initiate, to commence

rozpocz46, p. (rozpoczynae, i.
rozpoczynam
rozpoczng
rozpocznie
rozpoczyna)

to perform, to accomplish,
to fulfill

spelniel p. (spelnia6, i.
spelniam
speinig
spelnia)
spelni

-

sposob, me
sposobu, gen. S.

- way, method, means,
manner

stosawa6 (sig), i.(zastosowa6

- to apply, to use, (to

/sic /, P.

stosujg (sic)

zastosujg

stosuje (sig)

zastosuje

comply), to adapt

/s4/

/sic /)

- to approach, to near
zblita6 (sig), i. (zblity6
/sic/9 Po
(sig)
zblitg
zblita (sig)

MC/

zblity

/sic /)

- team, group, band

zespol, m.

a4
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Grammar Perception Drill
THE PLUPERFECT
ACTIVE PARTICIPLE
sat

Part I

The pluperfect
active participle

Past tense
perfective
verb only

a/

(on) przeczyt0+ wszy

I=1.

SUB

przeczytawszy

vowel
Instructor:

the same subject
0 Ilk

KA21YRSE2EattItt gazetC

wrocilem do domu.

.IE2SE/ITIEUKEEttl
Ms

Instructor:

Kiedy pan wrocil do
-domu?
Kiedy
domu?
Kiedy
domu?
Kiedy
domu?
Kiedy

Suggested ,phrases:

Students:

przeczyta6 gazetc

Przeczytawszy
gazetc, wrei.

citem do domu.

ja wrocilem do
on wrocil do
ona wrocila do
my wrociliAmy

do' domu?

VA

Kiedy wy wrociligcie
do domu?
Kiedy oni wrocili do
domu?
Kiedy one wrocily do
domu?

napi6 sic piwa
napisa6 list
kupi6 owoce
zrobi6 zakupy

25

zniszczyE dokumenty w biurze
wyznaczyo robotnikow do pracy

b/
zjadl

+

szy

=

zjadlszy

consonant
Instructor:

Kiedy pan wrocil do
domu?
Kiedy ty wrocile6 do
domu?
Kiedy on wrocil do
domu?
Kiedy ona wroci/a do
domu?
Kiedy my wrociliimy
do domu?
Kiedy wy wrociliAcie
do domu?
Kiedy oni (panowie)
wrocili do domu?
Kiedy one (panie)
wrocily do domu?

Suggested phrases:

zjea obiad

Students:
-Zjadlszy obiad,
wrocilem do domu.

zawiea tzeczy na stacjc
zaniea ksialki koledze
Part II

Jerzy (George)
Antoni (Anthony)
Ignacy (Ignatius)
Instructor:

Jak jest mu na imig?

declined like adjectives
Suggested names:

Jerzy

Students:

Jemu jest Jerzy na
imig.

Czyj jest ten zegarek?
Komu poiyczyl pan pioro?
Kogo pan zwolni/ z pracy?
Z kim pan by/ na wycieczce?
Przed kim pan siedzial w kinie?
Antoni
Ignacy

26

Part III
Students:

-Instructor:

Po zapakowaniu rzeczy pojechaligmy
na stacjg.
Po
Po
Po
Po
Po
Po
Po
Po
Po
Po
Po
Po

Zapakowawszy rzeczy pojechaliAmy
na stacjg.

kupieniu walizki pojechalem na stacjg.
zamknigciu walizek on pojechal na stacjg.
ogoleniu"sig pojechalem na stacjg.
zjedzeniu--obiadu pojechalem na stacjg.
naprawieniu walizki oni pojechali na stacjg.
wyk4paniu sig pojechalem na stacjg.
skoficzeniu pracy pojechala6 na stacjg.
zamowieniu biletow one pojechaly na stacjg.
zwiedzeniu miasta pojadg na stacjg.
spaleniu dokumentow pojedziesz na stacjg.
zreperowaniu samochodu on pojedzie na stacjg.
przeczytaniu listow oni pojad4 na stacjg.

Part IV
Drill Part III reversing the parts. The students' part is
taken by the instructor and vice versa.

Part V
Neuter nouns ending in -um
Instructor:

Students:

To jest liceum.
Co to jest?
Wladek'chodzi do liceum.
Ona przygl4da sig temu liceum.
Oni buduj4 nowe liceum.
Ja interesujg sig tym liceum.
On mieszka przy liceum.
W Polsce s4 tylko licea pafistwowe.
Jakie licea s4 w Polsce?

W Krakowie jest dziesig6 liceow.
Przygl4dalem sig tym liceom.
Zwiedzalem rftne licea w Polsce.
Interesujg sig liceami w Polsce.
W liceach ucz4 jgzyka angielskiego.

27

To jest liceum.

W Polsce s4 tylko
licea panstwowe.

it
*

le
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Dialog (Detective's report to
the chief of police)
K.: Komendant milicji, Antoni Paszkowski
W.: Wywiadowca, Jerzy Zielinski
K.: Niech pan siada, panie Zielinski.
pan dzisiaj o Ignacym Kociolku?

Jakie wiadomogci ma

W.: Sledzilem go przez caly dzien i jestem teraz pewny, 2e
on jest szpiegiem i nale2y do sieci szpiegowskiej.
K.: Proszgvniech pan opowie,jak to bylo?
W.: Dzig rano, Kociolek wyszedlszy z domu pojechal takses..
k4 do kawiarni Michalika.

K.: Czy on w tym lokalu z kimg rozmawial?

W.: Nie, ale zjadlszy gniadanie telefonowal do jakiegog
Jerzego.
K.: Czy podsluchal pan ich rozmowg?
W.: Tak. Kociolek kazal Jerzemu czeka6o jedenastej w par.
kU-Poniatowskiego kolo bramy.
K.: Co dale j?

W.: 0 oznaczonej godzinie jakig czlowiek siadi na lawce
obok Kociolka i zacz4I czytae gazetg.
K.: Czy oni rozmawiali ze sob4?
W.: Nie, przejrzawszy gazetg ten czlowiek zostawil j, na
lawce i wyszedl z parku. Po chwili Kociolek zabraw.
szy gazetg pojechal do laboratorium, w ktorym pracuje.

K.: Czy ma pan rysopis tego Jerzego?
W.: Owszem, jest to ci emny blondyn, way okoto 80 kilo i
jest mojego wzrostu.
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Grammar Analysis

i3 r

THE PLUPERFECT
ACTIVE PARTICIPLE
Part I

The pluperfect active participle can be formed only
from perfective verbs.
Verbs whose third person singular (masculine) of the
past tense ends in a consonant+i form their pluperfect
active participle by attaching the ending -sue,

.g.:
zjadl+szy =

Verbs whose third person singular (masculine) of the
past tense ends in a vowel + / form their pluperfect
active participle braimpriii-.1 and attaching the ending
e.g.:

wypi1.4 = wypi;

wypi+wszy = wypiwsy

The pluperfect active participle is used to simplify:
le a subordinate clause starting with kiecti . when,

giedy zjadlem obiad, poszedlem do domu.
MH-e-EI had eaten my dinner, I went home.

Notice that the subject in the subordinate clause is the
same as in the main clause,
Z'adIsz obiad, poszedlem do domn.
aving eaten my dinner, I went home.
2, a subordinate clause starting with the preposition
po followed by a verbal noun,
Po zjedzeniu obiadu, poszedlem do domu,
ATTETHEViiii eaten my dinner (after the
eating of a dinner), I went home,

Vadlszx obiad, poszedlem do domu.
subordinate
clause

main
clause
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Note that the action of the subordinate clause takes
place earlier than that of the main clause. First I ate
my dinner and then only I went home.
The pluperfect active participle can in some instances
simplify a subordinate clause starting with chociat
though, although,
.g..

Chociat znalazl SiO w kiopotach
pieniginych mieszkal dalej w
drogim hotelu.

Having found himself in
financial difficulties
he continued to live in
an expensive hotel.

Znalazlszy sig w kiopotach pie..
niginych mieszkal jednak dalej
w drogim hotelu.

Part II

Declension of first names ending in

.1

or

.i.

Almost all Polish first names (Christian names) are
declined like nouns. However some of them (those ending
in -y or .i) are declined like adjectives, namely:,
Jerzy
Antoni
Ignacy

-'

.
-

Wczoraj rozmawialem z Jerzym
i Antonim o ignacym.

George
Anthony
Ignatius

.

Yesterday I talked with
George and Anthony about
I gnatius.

Part III,

Neuter nouns ending in -um retain the ending -Um
in all cases in singular. In Tinral they are declined as
all other neuter nouns except thiit the genitive case
ending is -6w,
.g.:

I don't know these
laboratories.

Nie znam tych laboratoriow.
W Warszawie jest duio liceow.
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There are many junior
colleges in Warsaw.

LESSON 86

Structural Drill
Part I
Instructor:

Kiedy pan poszedl
do kina?

Students:

Suggested words*:

przeczyta6 gazetg

Poszedlem do
kina przeczytawszy gazetc.

napisa6 list
ubra6 sic
potyczy6 pleni4dze
od brata
nauczy6 sic lekcji

Kiedy pan kupil

sprzeda6 stary

now)? samochod?

4,

rozbi6 stary
wroci6 z Europy
kupi6 dom
uszkodzi6 stary

Kiedy pan wyjechal
ze wsi?

wyml6ci6 zboie

"Att

4 4

..

skosi6 iyto
uprawi6 pole
zora6 pole
przekona6 sic, ze
praca jest cic2ka

Kiedy pan zachorowal? zmartwi6 sic brakiem
pracy
przyby6 do Monterey
przezigbi6 sic przy pracy
wyjecha6 nad morze
Kiedy milicja aresz.
towala szpiega?

r.

zrewidowa6 jego mieszkanie
dowiedzie6 sig,gdzie on mieszka
spisa6 protok61
zlapa6 go w koszarach
przeslucha6 jego przyjaciela
zbada6 jego papiery
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Kiedy gospodarz pojechal do
miasta?

nakarmi6 zwicrzcta

zasadzi6 kilka drzew
zaladowa6 towar na wroz
pokloci6 sic z on

Kiedy Jerzy sig otenil?

odsluty6 wojsko
wygre. duto pienicdzy
dosta6 dobr4 pracc
uslysze6, to Zosia ma
duto pienicdzy
splaci6 dom i samochbd

I

Kiedy nasze oddzialy zatrzymaly sic?

opanowa6 wzgorze

zdoby6 stanowiska npla
zaj46 miasto
przeplyn46 jezioro
sforsowa6 rzekc
Kiedy Karski wyszedl z domu?

pocalowa6 toxic

posprz4ta6 kuchnic
wloty6 nowe ubranie
zapisa6 adres znajomego

Kiedy nasz patrol wrociI do
okopow?

rozpozna6 teren
wykry6 stanowiska npla
straci6 dow6dcg
wykona6 zadanie
zbada6 rzek0

Kiedy kompania mogla odpocz46?

przyjecha6 do koszar
odmaszerowa6 na tyly
zniszczy6 wszystkie mosty
zmieni6 stanowiska
wycofa6 sic za rzeke
otrzyma6 pomoo

Kiedy lekarz odjechal?

zapisa6 lekarstwo
uspokoi6 rodzinc chorego
zawiadomi6 policjg o wypadku
da6 zastrzyk choremu

.

Kiedy porucznik zatelefonowal
do dow6dcy?

przeslucha6 jeac6w
wroci6 z patrolu
odpocz46 p0 marszu
zrobi6 odprawc
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Suggested words:

Instructor:

Kiedy pojechalei do kina?

zjeg kolacjg

Kiedy wrocileA wczoraj do
domu?

podwieft moj4 sekretarkg
do domu

Kiedy rozmawialefi z pulkow.
nikiem?

przyjg do dowodztwa

Kiedy wrocileA do kompanii?

przewiel6 rannych do
szpitala

Part II

w7_____
-ave students change the verbal nouns into pluperfect
participle.
Students:

Instructor:

Po wyslaniu paczki pojechalem do miasta,

Wyslawszy paczkg pojechalem
do miasta,

Instructor:

po kupieniu chleba
po zapakowaniu ksiqtek
po naprawieniu samochodu
po zamknigciu biura
pc) otrzymaniu pienigdzy
po wyjlciu ze skiepu
po skoszeniu tyta
po oddaniu listu
po wydojeniu krow
po przesluchaniu jefica
po podwiezieniu sekretarki
na stacjg
po wyznaczeniu swego zastgpcy
po przywiezieniu mebli do
magazynu

po posprzataniu klasy
po zatelefonowaniu do Cony
po napisaniu raportu
po odwiedzeniu kolegi
po spotkaniu SiQ z przyjacielem
po zoraniu pola
po nakarmieniu koni
po ogoieniu klienta
po zjedzeniu obiadu
po odebraniu moich pienigdzy
po zbadaniu pacjenta
pc) powieszeniu map w kiasach
po przejrzeniu gazet
pc) zamowieniu

po zaplaceniu rachunku
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po
po
po
po
po
po
po
po

po wydaniu mundurow
rekrutom
po skoficzeniu pracy
po podpisaniu listow
po zwateniu sig
po wymeldowaniu sig

wynajgciu pokoju dia kolegi
nauczeniu sig lekcji
wplaceniu pienigdzy
sprawdzeniu stopni
zobaczeniu sig z koleg4
wykonaniu zadania
zrdbieniu zakupow
znalezieniu pracy

z liotelu

bi
Have students change the pluperfect participles into
verbal nouns using phrases from Part II a,
e.g.:

Students:

Instructor:

Po wystania paczki
chalem do domu.

Wyslawszy paczkg pojechalem
do domu.
Part III

Students:

Instructor:

Zjadiszy obiad poszedlem
do miasta.

Kiedy zjadlem obiad, poszedlem do miasta.

Instructor:

Kiedy sprawdzilen
menty
Kiedy nauczylem sig
dialogu

Kiedy przejrzalem wszystkie
gazety ...
Kiedy przesluchalem jefica ,..
Kiedy wplacilem pieni4dze
do banku ...
Kiedy naprawilem rower .
Kiedy zaniosiem list na
pocztg .,.
Kiedy posprz4talem biuro ...
Kiedy wyszedlem ze szkoly ...
Kiedy uczesalem sig
Kiedy wyczyecilem buty ...
Kiedy umylem naczynia ...

Kiedy skoliczylem pracg

Kiedy wystalem pieni4dze matce
Kiedy napisalem raport
Kiedy ubralem sig
Kiedy wyk4palem sig
Kiedy ugotowalem obiad
dzieciom
Kiedy posprz4talem mieszkanie . Kiedy obudzilem dzieci
Kiedy skosilem trawg
Kiedy wysiadlem z poci4gu ,..
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Drill according to the following pattern using phrases
from Part III a:
Students:

Instructor:

Kiedy.zjadlem obiadoposzedlem do miasta.

Zjadlszy obiad poszedlem
do miasta.

Part IV
Instructor:

Suggested words:

Kto obchodzi dzig
imieniny?

Jerzy

Students:

Jerzy obchodzi
dzig imieniny.

Do kogo pan napisal
list?
Komu pan ufa?
Kogo pan podwi6z1
jadqc do szkoly?
Z kim pan byl w kinie?
0 kim pan mowil?
Ignacy
Anton*

Part V
Drill the words: laboratorium and liceum in singular and
plural using the questions below:
Co to jest?
Czego nie ma w tym mieicie?

Czemu pan s4 przyglqda?
Co pan zwiedzal?
Czym pan s4 interesuje?
0 czym pan mowil?
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Translation
English . Polish
1. Jerzy Biefikowski was born in Nowa Wieg near Jaslo on
the fourteenth of---Peorty: nineteen forty-three.

2. He attended school in Jaslo.

When he was fourteen

his father, who was a bookkeeper, got a job in an
atomic weapons plant located ten kilometers north of
Starachowice,
3. Young Biefikowskils father wanted to choose a good

school for the boy.

A friend told him that there was

a good school in Bielany, near Warsaw.

Professor Bu-

landa, who taught at the Warsaw University confirmed
this opinion.

4. Lt. Burak sent five men on reconnaissance.

He told.

them to reconnoiter the terrain between Torskie and
Chmielowa on the right bank of the Dturyn.

5, Cpl. Kownacki saw the approaching enemy patrol.
Quickly he hid in the brush and thus avoided death.
6. The MPs arrested and brought two drunken soldiers to
.the guardhouse.
Itt

7. Basia quarrelled with her sister Zosia, because Zosia

was singing French songs and Basia could not write
her homework.

8. This civilian who just went out is the owner of that
bar on Bracka Street.

I don't know his last name -his

first name is Stanislaw.
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Translation
Polish . English
(KARTKA Z RAPORTU KCMBNDANTA MILICJI RAWICZA)

Przejrzawszy dokumenty przyniesione mi przez wywia.
dowcg Kwiatkowskiego, wyszedlem z biura.

Kilka minut

paniej siedzialem w kawiarni Ziota Kaczka, maj4c przed
sobq na Acianie lustrol w ktorym widzialem drzwi wejAcio.
we.

Zamowiwszy filigankg kawy, wzi4lem z teczki foto.

grafig kobiety, ktork,, nasi agenci Aledzili od kilku ty.
godni.

Wiedzieligmy o niej tylko to, ie nalety do

-organizacji szpiegowskiej.

Nie aresztowaliAmy jej, bo

chcieligmy zlapae wszystkich czkonkow tej organizacji.

Wiedzieligmy od naszych tajnych agentow, 2e nieprzyjaciel otrzymuje informacje o naszym najnowszym pocisku
r

migdzykontynentalnym, ale z powodu braku (lack) dowodow nie mogliAmy oskar2ye 2adnego z pracownikow fabryki
o podawanie informacji nieprzyjacielowi.
W lustrze zobaczylem wysokq blondyng.

bieta, ktorej zdjgcie mialem przed sob4.

Byla to koTak jak wtedy,

kiedy pc) raz pierwszy zobaczylem jej fotografig pomygla-

lem sobie: "Tg kobiety juz kiedy
i gdzie?"

widzialem.

Ale kiedy

Wszedlszy do kawiarni usiadla przy stole za

mn4 przy jakimg starszym panu.
rozmowg, ale mowili cicho.

Chcialem podsluchae ich

W pewnej chwili blondyna

wzigla z torebki kartkg papieru i szybko zaczgla pisae.
38
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,e

Widzu j4 pisz4c4 natychmiast zrozumialem dlaczego zdawato mi sig, ze jut kiedy

j4 widzialem.

Byla ona barduo

podobna do panny Dorosz, sekretarki dyrektora fabryki pociskow migdzykontynentalnych.

Wkrotce dowiedzieliAmy sig, 2e to panna Dorosz fotografowala rysunki nowych pociskow i dawala je swojej
siostrze, tajemniczej blondynie.

Questions
1. Kiedy Rawicz wyszedl z biura?

2. Do jakiej kawiarni poszedl Rawicz?
3. W czym widzial Rawicz drzwi wejAciowe?

4. Kiedy Rawicz wzi41 z teczki fotografig?
5. Czyj4 fotografig wzi4I Rawicz z teczki?
6. Do jakiej organizacji naleiala ta kobieta?

7. Dlaczego Rawicz nie zaaresztowal tej kobiety?
8. Co Rawicz wiedzial cd tajnych agentow?

9. 0 czym nieprzyjaciel otrzymywal informacje?
10. Kogo Rawicz nie m6g1 oskarty6 o podawanie infort.,

macji nieprzyjacielowi?
11. Kogo Rawicz zobaczyl w lustrze?
12. Kim byla ta kobieta?

13. Co pomyglal Rawicz, kiedy pierwszy raz zobaczyl
zdjgcie tej kobiety?
14. Przy kim usiadla blondyna?
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15. Co chcial podsluchat Rawicz?

16. Jak rozmawiala blondyna ze starszym panem?
17. Co pomyAlal Rawicz, kiedy pierwszy raz zobaczyl foto.
grafig tej blondyny?

18. Co zrObila blondyna po chwili?

19. Kiedy Rawicz zrozumial, ie jut kiedy6 tg kobietg
widzial?

20. Do kogo byla to blondyna bardzo podobna?
21. Kto fotografowal rysunki nowych pociskow/
22. Kim byla tajemnicza blondyna?

LESSON 86

Reading Text

Po kilkunastu dniach, wywiadowca Zielinski podczas

rommy z komendantem milicji Paszkowskim, powiedzial mu,
ie ma wigcej wiadomoAci o Kociolku i o tajnej organizacji,
do ktorej Kociolek nalety.

Powiedzial on Paszkowskiemu,

ie Kociolek wrociwszy do domu czytal gazety, ktorq przy.
ni6s1 z parku.

To nie byla zwykla gazeta. .Wewn4trz tej

gazety znajdowaly sig jakia rysunki, ktore Kociolek sfotografowal.

Zielinski to widzial przez okno, bo Kociolek

siedzial przy lampie.przy otwartym oknie.

Kociolka g1e.

dzono i dowiedziano sig, ie on jest czlonkiem organizacji
szpiegowskiej pracuj4cej na rzecz obcego pafistwa.

Glow.

nym zadaniem KoCiolka i organizacji, do ktorej on naletal,

bylo zbieranie informacji o produkcji rakiet i pociskow

40

migdzykontynentalnych.

Udalo sig tej organizacji zdoby6

rysunki rakiet, More moo przenie66 na duta, odleglo66
AO

glowicg z ladunkiem atomowym.

Oprocz tych wiadomaci mie-

li oni dok/adne dane o produkcji bomby atomowej i wodorowej.

Otrzymawszy te informacje, komendant milicji zawiadomil
prokuratora, ktory kazal aresztowa6 Kociolka i innych
czlonkow sieci szpiegowskiej.

Zaaresztowawszy czlonkow

tej organizacji, milicja zrobila rewizjg w lokalu organizacji i mieszkaniach czlonkow organizacji.

Podczas re-

wizji znaJeziono tei krotkofalowe aparaty radiowe i laboratorium fotograficzne.

Maj4c te dowody w rgku, prokura-

tor podczas rozprawy sulowej zat4dal dla Kociolka kary
Amierci, a dla innych oskartonych kary wigzienia od trzech
do pigtnastu lat.

Questions

1. Kiedy Zielinski powiedzial Paszkowskiemu, te ma wigcej wiadomoLci o Kociolku?

2. 0 czym jeszcze Zielinski mial wiadomaci?
3. Co robil Kociolek wrociwszy do domu?
4. Skul on przyni6s1 tg gazetg?

5. Co bylo wewn4trz gazety?
6. Co zrobil Kociolek z tymi rysunkami?
7. Dlaczego Zielinski mogl to zobaczy6?

8. Czego dowiedziano sig o Kociolku?
9. Dla kogo pracowala to organizacja?

ti
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10. Co bylo glownym zadaniem Kociolka i organizacji?
11. 0 czym Kociolek zbieral informacje?
12. Co udalo sig zdoby6 tej organizacji?
13. Jakg glowieg ma j4 te rakiety?

14. Oprocz tych wiadomogci, jakie dane 'Taal to organi.

zacja?

15. Co zrobil komendant milicji otrzymawszy te informacje?
16. Kto kazal aresztowat Kociolka?

17. Co zrobila milicja zaaresztowawszy czlonkow sieci
szpiegowskiej?

18. Co znaleziono podczas rewizji w lokalu organizacji?
19. Co zrobil prokurator majqc takie dowody w rgku?

20. Dla kogo prokurator zaWal kary gmierci?
21. Jakiej kary zatqdal prokurator dla innych oPkarto.

nych?
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Oral

-

Aural Drill

Part I . Dialog
1. Kim jest Zielinski, a. kim Paszkowski?

2. Do kogo Paszkowski powiedzial "niech pan siada"?
3. 0 kim ma wiadomogci wywiadowca?
4. Kogo Zielinski gledzil?

5. Jaka to byla siee?
6. Co zrobil Kociolek wyszedlszy z domu?
7. Do ktorej kawiarni pojechac. Kociolek?

8. Co Kociolek zrobil zjadlszy gniadanie?
9. Kiedy Kociolek zatelefonowal?
10. Czyjag rozmowg podsluchal wywiadowca?

11. Komu Kociolek kazal czekae?
12. 0 ktorej Jerzy mial czeka6 w parka?
13. Gdzie Jerzy mial czekae?

14. Gdzie siadl jakig czlowiek?
15. Obok kogo siadl ten czlowiek?

16. Kiedy ten czlowiek zostawil gazetg?
17. Co ten czlowiek zrobil przejrzawszy gazetg?
18, Kiedy Kociolek pojechal do laboratorium?
19. Czyj rysopis ma wywiadowca?

20. Jak wygl4da ten Jerzy?
21. Ile waxy ten Jerzy?
Part II - General Questions
1. 1c,ory z panow jest blondynem?
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2. Co Si? robi w laboratorium?
3. Gdzie zbieraj4 sig czlonkowie organizacji?
4. Jaki ladunek ma j4 pociski migdzykontynentalne?

5. Co prokurator robi w s4dzie?
6. Co robi

szpiedzy?

7. Dia kogo szpieg pracuje?
8. Kto walczy ze szpiegami?
9. Co robl4 wywiadowcy policji?
10. Iiiech *pan poda rysopis s4siada papa.

11. Czy wolno podsluchiwae rozmowy telefoniczne w Ameryce?
12. Jaka jest praca wywiadowcy?
13. Dlaczego obce pafistwo przysyla szpiegow?

14. Gdzie czlonkowie tajnej organizacji spotykaj4 sig?
15. Jakie rysunki staraj4 sig zdobya szpiedzy?
Part III . Conversational Situation

W biurze komendanta milicii
Dwaj wywtadow.7y przyprowadzaj4 Ignacego Kociolka, kt6-

rego aresztowali p61 godziny temu w lokalu tajnej organizacji.

W lokalu tym byl krotkofalowy aparat radiowy.

By.

lo.tam rowniet dobrze urz4dzone laboratorium fotograficzne, w ktorym Kociolek pracowal, gC7 go aresztowano.

Po

aresztowaniu Kociolka wywiadowcy zrobili rewizjg w tym lokalu.

Jaki raport zlotyli pierwszy i drugi wywiadowcy komendantowi milicji?
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Osoby:

Komendant milicji
Pierwszy wywiadowca
Drugi wywiadowca
szpieg pracujEtcy na rzecz obcego
Isacy Kockolek
pafistwa

LESSON 86
Homework

Part I

Translate into Polish using the past active participle
whenever appropriate:
1. Having finished breakfast I phoned George and told

him to bring me his drawings.

2, Having searched Anthony Borowy I arrested him.

Later

he admitted that he was working for a spy ring.
3. After telling the prosecutor about the conversation
I had overheard in the restaurant, I went back to
the laboratory.

4, Having notified Ignatius that I would arrive the next
day, I went to the railway station and bought a
ticker to Wieliczka.

5.

Having hidden the secret documents under the floor
I gave George Nalepa three thousand dollars and told
him to go to South America.

6. I told Anthony that he should talk with Ignatius
about George.

45

7. The militia has a description of the spy who was
caught in our intercontinental missile plant.
8. The accused demanded a trial in his own state.

,t

9. He said that we had no proofs that he had stolen
information about the hydrogen bOmb.
Part II
Ts part. is to be written if tape recorders are not
available to students. It is to be recorded on tape
if tape recorders are available to students.
Tell. in your own words the Reading Text L.82 In the
first person, as told by the barber Benedykt Zurek.

LESSON 86

Vocabulary

blond man

.biondyn, m.

bomba, f.

-

bomb

dow6d, m.
dowodu, gen. s.

-

proof, evidence

komendant milicji

-

chief of police
laboratory, lab

laboratorium, n.
lokal, m.
lokalu, gen. S.

-

premises

migdzykontynentalny, migdzykontynentalna, migdzykontynentalne

-

intercontinental

okrqtyo, p. (okrqtak, i.
okr42g
okrqiam

-

to surround, to encircle

okrUy

okr0a)

46
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oskariyO, p. (oskar2a6, i.
oskarig
oskariam
oskarty
oskaria)

. to accuse, to charge

podsluchat, p. (podsluchiwae, i.
podslucham
podsluchujc
podsiucha
podsluchuje)

.

to overhear, to eavesdrop

pracowa6 na rzecz + gen.
(idiom)

-

to work for (benefit
of ...)

prokurator, m.

-

prosecutor, attorney

przejrzeo, p. (przegl4daO, io
przejrzy
przegl4dam
przejrzy
przegl4da)

-

to look through, to
peruse

rozmowa, f.

.

conversation

rysopisl
rysopisu, gen. s.

-

physical description

rysunek, m.
rysunku, gen. s.

.

drawing, design, blueprint

sie6, f.

- net, network

szpieg, m.

7 spy

AledziO, i. (wyAledzie, p.
Aledzc
wyAledzg
Aledzi
wyAledzi)

to shadow, to investigate, to track.

wewnectrz

-

wodorowy, wodorowa, wodorowy

- hydrogen (as adj.)

wywiadowca, m.

-

detective

za.24daO, p. (24dao, i.

-

to demand, to require,
to claim, to insist

zat4dam
zai4da
zgoda, f.

i4dam

inside

24da)

- agreement, concord, OK

LESSON 87'

Grammar Perception Drill
IMPMRSONAL EXPRESSIONS
Part I

Students:

Instructor:

Przez lornetkc widzi sil lepiej

nit przez okula-57-'
Przez lornetke widzi
sic lepiej nit prze
okulary.

Jak widzi sic lepiej?

Instructor:

W Ameryce otu'e si na gazie.
Na czym go uje sic w Ameryce?
Na maszynie pisze sic p_cdzej nit rok4.
Jak pisze sic na maszynie?

O wypadkach samochodowych czgsto cata sic W gazecie.
O czym czcsto czyta sic w gazecie7-Jetdtac samochodem poznaje sit lepiej kraj nit lecilic
samolotem.
Jak poznaje sic lepiej kraj?

Musi si mie6 bilet, ±eby jecha6 pociagi em.
o muss Sic mie6, teby jecha6 pociagiem?
Przed,egzaminem ma sic (mialo sic, bcdzie sic

Maio) duto pracy.
Kiedy ma sig dui() pracy?

W domu je sic (jadlo sic, bcdzie sic jadlo) taniej
nit w restauracji.
Gdzie je sic taniej?
(iedy deszcz padarchce sic dlutej spa6.
Co sic chce,kiedy Terz-Ez pada?
W sklepie spotywczym kupuje sic !mike.
Gdzie kupuje sic M4ke?

W tym biurze pracuje sic (pracowalo sic, bgdzie

sic pracowal6TW 6smej rano.
Od ktorej pracuje sic w tym biurze?
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W 2yciu piaci sic za wszystko.
Za co piaci aLc w zyciu?
W poczekalni czeka si na
Gdzie sic cze a na pociu?

W zimie chsaulesa czcgciej niz w lecie.
Kiedy choruje sic czcgciej?

Tym poci4giem przyje2d2a sic wczegniej do
Warszawy ni2 tamtym.
Ktorym poci4giem przyjeldia sic wczegniej?
W Polsce na imieniny daje sic prezenty.
Co sig daje w Polsce
W zimie nosi sic grube ubrartie.
Jakie ubrarlierEUsi sic w zimie?

Zawsze pamigta sic pierwszq milogo,
Ktor4 milOrc zawsze sic pamicta?

Chorych w szpitalu odwiedza si (odwiedzalo sic,
bcdzie sic odwiedza o
y ko po poludniu.
Kiedy odwiedza sic chorych w szpitalu?

Bilet na samolot zamawia sic (zamawialo sc,
bcdzie sic zamawialo) wrbiurze podroty.
Gdzie zamawia sic bilet na samolot?
Mundury aciale sic w magazynie.
Co wydaje sly w magazynie?
Dom splaca sic (splacalo sic, bcdzie sic splacalo)
ratami.

Co splaca sig ratami?

Dzieci nie zostawia sic samych w domu.
Kogo nie zostawia sic semego w domu?
B61 zapomina sic szybko.
Co zapomina sic szybko?

Owoce poludniowe przywozi sic (przywozilo sic,
bgdzie sic przywozilo) z Wloch.
Sk4d przywozi sic owoce poludniowe?
Silniki lotnicze sprawdza sic (sprawdzalo sic,
bcdzie sic sprawdzalo) czgsto.
Jakie silniki sprawdza sig czcsto?
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Cigtkie paczki wysyla sig (wysylalo sig, bgdzie
sig wysylalo) kolej4.
Co wysyla sig kolej4?
Z Krakowa do Warszawy leci sic (lecialo sig,
bgdzie sig lecialo) godzing.
Jak dlugo leci sig z Krakowa do Warszawy?
Z tej ulicy skrgca sig tylko w prawo.
W jakim kierunku skrgca sig z tej ulicy?
Mal 4 kurg piecze sig godzinv.
Jak dlugo piecze sic mai4 kurg?
Ogiefi gasi sig wod4.
Czym gasi sic ogiefi?

Obcq walutg zmienia sig (zmienialo sig, zmieni

sig) na graniE577-Gdzie zmienia sig obc4 walutg?

Z gory zjetaa sig prgdko, a na

gorg wje2d2a sig

wolno.
Jak zjetdta sig z gory, a jak wjetdta sig na
gorg?

(zdawalo sig), ze on jest chory.
Wladkowi
Kamu zdaje sig, te on jest chory?
Part
II
r.
Instructor:

Students:

Dzig pada (it rains).
Jaka jest dzig pogoda?

Dzig pada.

Wczoraj padalo.
Jaka byla wczoraj pogoda?

Wczoraj padalo.

Jutro bgdzie padalo.
Jaka bgdzie jutro pogoda?

Jutro bgdzie padalo.

Grzmi (it thunders).
Czy grzmi?
Tak, grzmi,
Czy grzmi?

Tak, grzmi.

Wczoraj grzmialo.
Czy wczoraj grzmialo?

Tak, wczoraj grzmialo,
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Za chwilg bgdzie grzmialo.
Czy za chwilg bgdzie grzmialo?

TV wieje (it is drafty, it is
blowing).
Czy tu wieje?
Tak, tu wieje.
Czy tu wieje?
Tu wialo.
Czy tu wialo?

Tak, za chwilg bgdzie
grzmialo.

Tak, tu wieje.
Nie, tu nie wieje.
Tak, tu wialo.
Nie, tu nie wialo.

Za chwilg bgdzie wialo.
Czy tu bgdzie wialo?

Tak, tu bgdzie wialo.
Nie, tu nie bgdzie
wialo.

Part III
Instructor:

IP

Students:

St4d wida6 morze.
Czy st4d wida6 morze?
Tak, st4d wida6 morze.
Nie, st4d nie wida6 morza.
Czy st4d wida6 morze?

Takt st4d wida6 morze.
Nie, st4d nie wida6 morza.

Instructor:

St4d bylo wida6 morze.
Czy staid bylo wida6 morze?

Iv

Staid bgdzie wida6 morze.
Czy staid bgdzie wida6 morze?
Staid slycha6 strzaly.
Czy staid slycha6 strzaly?

Staid slycha6 bylo strzaly.
Czy st4d bylo slycha6 strzaly?

4.

Part IV
Instructor:

Students:

Tu jest zimno.
Czy tu jest zimno?

Tak, tu jest zimno.
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Nie, tu nie jest zimno.
Tu jest cieplo.
Czy tu jest cieplo?

Tak, tu jest cieplo.
Nie, tu jest zimno.
Nie, tu nie jest zimno,

Tu jest ciemno.
Czy tu jest ciemno?

Tak, tu jest ciemno.
Nie, tu jest jasno.

Part V
Students:

Instructor:

Mowiono, ze Marysia jest
bogata.
Co mowiono o Marysi?

0 Marysi me:p/ion°, ze

jest bogata.

0 tej wojnie du2o pisano.
0 czym du2o pisano?
Dawniej lubiano du2o czytae.
Co dawniej lubiano robio?
Part VI
Students:

Instructor:
Na co potrzeba dui() czasu?
Na napisanie ksi42ki potrzeba
dui() czasu.

Na co potrzeba du2o czasu?

Na napisanie ksi42ki
potrzeba dui() czasu.

Na co potrzeba du2o pienigdzy?
Na kupno nowego samochodu
potrzeba du2o pienigdzy.

Na wynajgcie tego mieszkania
potrzeba du2o pienigdzy.
Na zbudowanie tego koiciola
potrzeba du2o pienigdzy.
Na co potrzeba du2o sily?
Na podniesienie tej szafy
potrzeba duto sily.
Na przeniesienie tej skrzyni
potrzeba duto sily.
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LESSON 87
Dialog (Caught in the storm)

M.: Antoni Musial
Z.: Czeslaw Zarzycki
M.: Co sig z tob4 dzieje?
wany?

Dlaczego jester taki zdenerwo-

Z.: Jeszcze teraz robi mi sig gor4co,jak pomyglglco sig
nam moglo star.
M.: Czy masz na myAli tg wielk4 burzy?
Z.: Tak. Rano bylo bardzo ladnie i syn prosil mniev zeby pojgO z nim na ryby.

M.: Dok4d poszliAcie?
Z.: Poszligmy nad Odrg. Kiedy siedligmy nad wod4 zaczglo
sig chmurzy6 i wkrotce zrobilo sig zupelnie ciemno.

M.: Czy zd4tyligcie uciec przed deszczem?
Z.: Na szczggcie niedaleko widaO bylo jakieg krzaki i kilka drzew. Tam sig schowaligmy.

M.: Przeciet wiesz, te w czasie burzy nie powinno sig chowao pod wysokie drzewa.

M i1

Z.: Tak, ale kiedy wiatr wieje i deszcz pada nie bardzo
motna wybierae. Dobiegligmy do krzakowlkiedy jut
grzmialo i blyskalo sig.

M.: Czy bardzo zmokliAcie?
Z.: Nie chodzi o to, te zmokligmy. Gorzej bylo, bo piorun
uderzyl w drzewo niedaleko od naso

Mam nadziejg, te ani tobie ani synowi nic sig nie stalo.

Z.: Dzigki Bogu wszystko dobrze sig skoaczylo. Z tego
jednak jest taka nauka, te na drugi raz,zanim pojdziemy na rybylposluchamy, komunikatu meteorologicznego.
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Grammar Analysis

IMPERSOML EXPRESSIONS
If the agent of an action is not mentioned but a plural
subject is implied an impersonal expression is used. An impersonal expression may consist of:
1. a verb in 3rd person singular with the reflexive
pronoun 13.g added (in the past and future tense

with an 6014 -0),
Past

Present

Future

czekalo sig
one waited

czeka sig
one waits

bgdzie sig czekalo
one will wait

robilo sig
(zimno, ciemno)
it was getting
(cold, dark)

robi sig
(zimno, ciemno)
it is getting
(cold, dark)

bgdzie sig robilo
(zimno, ciemno)
it will be getting
(cold, dark)
zrobi sig
(zimno, ciemno)
it will become
(cold, dark)

zrobilo sig
(zimno, ciemno)
it became
(cold, dark)

2. a verb in 3rd person singular without sib,
Past

Present

Future

padalo
it rained

pada
it rains

bgdzie padalo
it will rain

3. verbs "Adak, slycha6" having the infinitive
form oil777-6

Past

Present

Future

bylo wida6
one saw
it could
be seen

wida6
one sees
it can
be seen

bgdzie wida6
one will see
it will
be seen

4. verb

to be

accompanied by an adverb,
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Past

Present

Future

bylo zimno
it was cold

jest zimno
it is cold

bgdzie zimno
it will be cold

warto bylo
it was worth
while

warto (jest)
it is worth
while

warto bgdzie
it will be worth
while

Note that the above type of phrases are not always
used as impersonal expressions,
.g.:

Zimno mi jest.

.

I am cold.

5. a past participle passive voice with an ending -o,
Past
jedzono, i.
jadano, i. fr.
zjedzono, p.

- one ate (people ate)
one used to eat
one had eaten (people had
eaten)

This type of impersonal expression is used when
the speaker didn't take part in the action described by
the verb,
.g.:

Przed woji14 jedzono mniej
migsa nit teraz.

.

Before the war people (one)
ate less meat than now.

Dawniej jadano wigcej nit
obecnie.

.

Formerly people (one) ate
more than nowadays.

6, of words like:

trzeba, mo2na, potrzeba, powinno

.g.:

Trzeba kupio nowy samoch6d.

Na to potrzeba duto
czasu.

It is necessary to buy a
new car.
This requires (needs) a
lot of time.
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One ought to say the truth.

Powinno gig mowi6 prawde.

Note that potrsebau is not always used
porsonal expression,

es

an

Potrzebujg wiecej moue

Potrzeba mi wismej

I need more time..
m In this store one can buy
W tym sklepie motna tanio
furniture cheaply.
kupid meble.

LESSON 87
Structural Drill
Part 1
Instructor:

Co gig robi teby
mie6 duto wiado.
moici o szpiegach?

Suggested words:

Aledzi6 podejrza.
ne osoby

Students:
Sledzi Big pods j..

rzane osoby.

szuka6 tajnych
stacji radiowych
robi rewizje w
lokalach tajnych
organizacji
Instructor:

Suggested words:

Co sic robi, teby by6
dobrym studentem?

uczye sic duto
czytae duto
pisae grace domowe
uwatae na lekcji
sluchae nauczycieli
rile pie wodki

nie chodzie do knajp
CO sic robi podczas
szkolenia tolnierzy?

strzela6 do tarcz na
strzelnicy

awiczye musztrg zwartq
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--I

owiczye musztrg luinq
ewiczy6 chwyty broniq
czygcio karabiny

maszerowat na due
dleglogci

wstawae z IoZka

Co sig robi rano po
obudzeniu sig?

mye sig
brad prysznic
i

gale sig
..

czygcie zgby
ubierae sig
wkladae buty
przygotowywae gniadanie
jest gniadanie

dr,

.a

pie

Co sig robi na zabawie?
Co sig bgdzie robilo na
zabawi e?

rozmawiac z gogami
e R.

jege

Apiewaa
grad w karty
sprz4taC

Co sig robi w koszarach?

czygcie broil

uczye sig regulaminow
Co sig robi na wsi?
Co sig gdzie robilo na wsi?

pracowao w polu

kosie Zyto
sadzie buraki
lowie ryby
mlocie Zyto
siao pszenicg
dole krowy
zbierae owoce

.

zwiedzae kraj

Co sig robi w podroty?
Co sig bgdzie robilo
w podroky?

tdi

patrzee przez okno
jest w restauracjach
mieszkaa w hotelach
wydawae du 2o pienigdzy

;

pracowae

Co sig robi, teby nie bye
glodnym?

jega
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chodzi6 do restauracji
gotowa6 obiad
Part II

Instructor:
Jaka jest dzi
pogoda?
Jaka byla wczoraj
pogoda?
Jaka bgdzie prawdo.
podobnie jutro pogoda?

Suggested words:

Students:
Dzig pada.

pada

blyska6 sig
grzmie6
zimno
cieplo
gor4co
(7'

Part III
Students:

Instructor:

Tak
dzi
Tak
da6

Czy st4d widzi sig koAci61?
:Czy st4d wida6 koici61?
Czy st4d slyszy sig strzaly?
Czy stful slycha6 strzaly?

(nie), st4d wi.
sig koAci61.
(nie), st4d wi.
ko$ci61.

Tak (nie), st4d
slyszy sig strzaly.
Tak (nie), st4d
slychad strzaly.

Czy staid slyszato sig strzaly?
Czy staid bgdzie sig slyszalo
strzaly?

Part IV
The instructor asks the following questions and the
students may choose in their answers any appropriate items
they know:
a/

Co moina kupi6
Co bylo moina kupi6
Co bgdzie motna kupi6

w domu towarowym?
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Co warto kupie
Co bylo warto kupi6
Co bgdzie warto kupie

IVs

w tym sklepie?

Co motna kupi6 w tym sklepie, ale nie warto?
Co moAna bylo kupid w tym sklepie, ale nie bylo
warto?

b/
Co trzeba mie6 w czasie podroty?
Co bgdzie trzeba miee w czasie podroty?
Co trzeba zrobi6, jegli sig chce kupie dom?
Co bgdzie trzeba zrobiO, jegli sig bgdzie chcialo
kupid dom?
Co powinno sig robi6, kiedy rodzice s4 chorzy
i starzy?
Co powinno sig robie, kiedy rodzice bgd4 chorzy
i starzy?
Co sig czgsto robi, a czego sig nie powinno robin?
Czego sig czgsto nie robi, a co si. g powinno robi6?

Co motna by zrobie, jegliby s4 mialo duto pienigdzy?
Co powinno by sig zrobiO, jegliby sig mialo duto
pienigdzy?

Co warto by zrobiel jeAliby sig mialo duo pienigdzy?
Na co

potrzeba du2o pieniOzy?
potrzeba bylo duo pien4dzy?
potrzeba bgdzie du2o pieniOzy?

%TO

Czego nie wolno robie w klasie podczas lekcji?
Co wolno robiO podczas przerwy?

v IR
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LESSON 87
Translation
English - Polish
left the house at 11 p.m. and quickly walked, across
the market place.
houses,

'I looked up to see the numbers of the

I walked into the

Here Was number twenty-five:

house and ran up to the second floor..
for me.

George was waiting

He took a map which was lying on the table and

put it into his rucksack.

We walked down the stairs

silently, because we didn't want to wake anybody.

We

took two bicycles which were hidden in the garden.

An

hour later we rode out of the city.

After crossing the

bridge on the Vistula we turned south.
border at 2 a.m.

We reached the

We hid in a thicket on the hill.

2 cloud covered the moon we.rode down the hill.

When

An hour

later we rode into the village where George's friend Zie.
lifiski was waiting for us.

We were very tired but we

could not sleep, because planes were flying over the village all night.

We slept all day.

The next night we

helped Zielinski to carry several crates with weapons from
his hoisse to his brother's barn.

Translation
Polish - English
Pafistwo Nowiccy mieszkali w Warszawie i mieli dw6ch

synow, Janka i Wladka.

Pewnego dnia chtopcy zdecydowali sig pojecha6 na wy.
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cieczkg.

Po zapakowaniu jedzenia do plecakow, chlopcy po-

jechali taksourkq na stacjg kolejow4.

Na stacji kupili bi-

lety i o 9.45 rano wyjechali do Konstancina.
byla niedziela, duto ludzi bylo w poci4gu.
dzieli w wagonie dla niepalocych.
szedl do Konstancina.

Poniewat to
Chlopcy sie-

0 10.15 rano poci4g przy-

W Konstancinie jest duty las i rzeka,

ktora plynie przez las.

Kiedy chlopcy przechodzili obok

kogclola, slychao bylo gpiewanie ludzi w koLciele.

Po

przyjgclu nad rzekg, chlopcy usiedli na brzegu pod drzewami
i zjedli gniadanie.

Po gniadaniu jeidzill 16dk4, k4pall sig

w rzece i grzali sig na sloricu.

Byla jut godzina szosta wie-

czorem, a oni byli jeszcze w lesie i zupelnie zapomnieli o
komunikacie meteorologicznym.

Nagle zrobilo sig ciemno, za-

czglo blyskao sig i grzmiee.

Chlopcy ubrali sig szybko i

pobiegli na stacjg kolejow4.

Zanim przyszli na stacjg, za-

czol padaO duty deszcz, wigc bardzo zmokli.

Laden z nich

jednak nie przezigbil sig i po powrocie do Warszawy obaj wesolo wspominali wycleczkg do Konstancina.

Questions
1. Gdzie mieszkali paristwo Nowiccy?

2. Ilu synow mieli Nowiccy?

3. Dokqd zdecydowali sig pojechae synowie Nowickich?
4. 0 ktorej godzinie chlopcy wyjechali do Konstancina?
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5. Gdzie bylo duto ludzi?
6. Jaki byl napis w wagonie?
7. Co bylo s/ychae w koAciele?
8. Gdzie zjedli chlopcy Aniadanie?
9. Co oni tam robili caly dziefi?

10. Co sig stab o szostej wieczorem?
11. Co sig stab z chlopcami, zanim przyszli na stacjg?
Ia. Co wspominali wesolo chlopcy po powrocie do Warszawy?

LESSON 87
Reading Text
Polska, ktora znajduje sig'w Arodkowej Buropie,

ma klimat podobny do klimatu polnocnej czgAci Stanow
Zjednoczonych i poludniowej Kanady.
kie cztery pory roku:

W Poisce s4 wszyst.

wiosna, lato, jesiefi i zima.

Wiosna jest najpigkniejsz4 porq roku.
raz dlutsze i cieplejsze;
czyna grza6,

slofice dIutej Awieci i za.

Snieg topnieje, a na polach i w lasach

zaczyna sig nowe tycie.

Przylatujq wtedy ptaki, ktore

spgdzaly zimg w cieplych krajach.
sig mlode liLcie;
kwitn46,

Dnie s4 co-

Na drzewach pokazu-

wiele drzew i krzakowzaczyna

Po wiognie przychodzi lato.
i rob! sig gor4co.

Dnie sq bardzo diugie

Ludzie, ktorzy mieszkaA w miastach,

biorq wtedy urlopy i wyjetdtajg nad morze, w gory albo
na wiefi.

Na wsi w lecie ludzie cigtko pracujq na gospo-

darstwie i w polu.
doly.

Trzeba kosie; zbote i wozi6 je do sto-

Od czasu do czasu przychodzi burza i wtedy chmuW czasie bu-

rzy sig, grzmi, blyska sig i bij4 pioruny.
rzy pada, a czasami nawet le je.

W jesieni, ktora jest nastgpng porq roku, dojrzewaj4 owoce.

Kopie sic wtedy kartorle, buraki i marchew,

jesieft w Polsce jest zwykie ciepla i pogoda przewatnie
jest ladna.

da deszcz.

Dopiero w pakizierniku i w listopadzie paLiAcie najpierw traca swtj zielony kolor, roGospodarze

biq sig czerwone i iOlte, a potem opadaj4.
orz4 pola oraz siejq tyto i pszenicg.

Pod koniec jesieni robi s4 coraz zimniej i zaczyna pada6 Lnieg.

To jest znak, ie zaczgla sig zima.

Sinegu pada coraz wigcej iwkrOtce pokrywa on wszystko:
)

pola, lasy i gory.

Wszgdzie jest bial.o.

W zimie dzie-

ci jeAdq na sankach I glizgajcl s4. W koncu grudnia
dnie s4 najkrotsze, a noce najdlusze.

Questions
1. Jaki klimat ma Polska?

2. Ile Or roku jest w Polsce?
3. Ktora pora jest najp4kniejsza w Polsce?
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4. Dlaczego wiosna jest najpickniejsz4 pore, roku?

5. Co dlutej AWieci i co zaczyna grza6?
6. Co topnieje na polach i w lasach?
7. Jakie ty.cie zaczyna sic na polach i w iaiaah?

8. Co wtedy przylatuje?
9. Gdzie' ptaki spcdialy zimc?
,

.

10. Co pokazuje sic na drzewach i co zaczyna kwitn46?'
11. Jaka pora roku przychodzi po wioAnie?
,

.

12. Jikie s4 dnie w lecie?
.

13. Co'robi4 wtedy ludzie, ktorzy mieszkaj4 w mlistach?

14. DOk4dWyjeidtaj4.1udzie w lecie?
15. Kiedy tUdZie'Cictko picuj4 na wsi?
16. Co trzeba.kOsi6 i Woii6 do stodoly?
17. Co przychodzi od czasu dO czasu?
18. Co sic wtedy dzieje?
19. Co sic'dzieje w czasie burzy?

20. Jak nazywa sic nastcpna pora roku?
21. Co dojrzewa w jesieni?
22. Co sic wtedy kopie?
23. Jaka jest w Polsce jesien?
24b Jaka jest wtedy pogoda?

25. Kiedy zaczyna j4 sic deszcze?
26. Co sic w jesieni dzieje z liA6mi?

27. Kto wtedy orze pola i sieje kyto i pszenicc?
28. Kiedy robi sic coraz zimniej i zaczyna pada6 Anieg?
Czego to jest znak?
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30. Czego w zimie pada coraz wigcej?
31. Co pokrywa Lnieg?
32. Co sig dzieje, kiedy przychodzi mr6z?
33. Co zamarza?

34. Na czym je2d24 dzieci w zimie?
35. Kto jeidzi na sankach i glizga sig?
36. Jakie s4 dnie w koncu grudnia?

LESSON 87
Oral - Aural Drill
Part I

-

Dialog

1. Jak sig nazywaj4 osoby w tej lekcji?
2. 0 co Musial zapytal sig Zarzyckiego?
3. Dlaczego Zarzyckiemu robi sig gor4co?

4. Co Zarzycki ma na mygli?
5. Jak bylo rano?
6. 0 co syn prosil Zarzyckiego?

7. Dok4d Zarzycki z synem poszli na ryby?
8. Co sig stalo7kiedy ojciec i syn usiedli?
9. Przed czym oni chcieli uciec?
10. Co bylo wida6 niedaleko?
11. Gdzie oni schowali sig?
12. Co powinien wiedziee Zarzycki?

13. Pod co nie powinno sig chowao w czasie burzy?
14. Dlaczego oni nie mogli wybierao miejsca?
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1

15. Do czego oni dobiegli?

16. Kiedy oni dobiegli do krzakow?
17. Co sig stalo,kiedy oni byli pod drzewem?
13. W co uderzyl piorun?
19. Komu nic sig nie stalo?
20. Jak sig wszystko skoficzylo?

21. Jaka jest z tego nauka?
22. Co oni zrobi4 na drugi raz,zanim pojd4 na ryby?

23. Kiedy oni posluchaj4 komunikatu meteorologicznego?
Part II . General Questions
1. Jak bylo dziA rano?

2. Kiedy bylo bardzo ladnie?
3. Kiedy bylo bardzo brzydko?

4. Co widao przez okno?
5. Kiedy pan zmokl?
6. Kiedy pan slucha komunikatow meteorologicznych?
7. Kiedy przez radio podajq komunikaty meteorologiczne?
8. Co mote sig star podczas burzy?

9. Kiedy w Polsce padaA deszcze?
10. Czy zawsze podczas burzy grzmi i blyska sig?
11. Dlaczego nie powinno sig chowat pod drzewo podczas
burzy?

12. Z ktorego kierunku zwykle wieje silny wiatr w Monterey?
13. Kiedy robi sig ciemno w zimie?
14. Czego trzeba sig spodziewae,kiedy Si c chmurzy?

L
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15. Co sig dzieje ze statkiem, kiedy jest duta burza?

16. 0 jakiej porze dnia w lecie zwykle robi sig
gorqco?

17. Co pan ma na mydlilkiedy pan mowi, te tycie w

Monterey jest drogie?
18. jak sig koficzy jazda samochodem, kiedy kierowca

jest urtnigty?

19. Dlaczego nie powinno sig trzymad pienigdzy w

pofi-

czosze?

Part 1I1 . Conversational Situation
Jeden ze studentow w klasie, wyznaczony przez instruktora, opowiada kolegom o Wojskowej Szkoie jgzykow.
Reszta studentow udaje, to tylko co przyjechali i nic
o szkole nie wiedz4.

Nowi studenci pytajg sig starego

studenta:

Co wolno, a czego nie wolno w szkole robie?

Jak powimo sic uczy6?
Co tezeba robia, teby bye: pierwszym studentem

w klasie?

Co pewien czar studenci zmieniaj4 role.
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LESSON 87

Homework
Part I

Translate into Polish:

1. Take your umbrella, Jadzia, I think it's going to
rain.

2. My wife never listens to me, so she put on her most
expensive hat and left her umbrella on :the hanger.

3. She said that it was going to be fine all day.
4. Half an hour later it began to get dark.

5. The sun, which had been shining so brightly, was
now covered by heavy black clouds:
6. It wasn't raining; it was pouring!

My wife got

very wet, and I still shudder.to think what happened to

her new hat.

7. There was a big storm last night.
ing and lightning.

'It was thunder-

A lightning bolt struck the

electric power plant, so we had no light for several
hours.

8. The first leaf fell from that tree in front of my
house.

It was the end of summer.

Q. It's getting colder.

I think that the pond will

freeze over during the night,and we will be able to
skate tomorrow.
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Part II
TEMTii"rt is to be written if tape recorders are not
available to students. It is to be recorded on tape if
tape recorders are available to students.

Describe the climate in that part of the country
where you spent most of your life.

LESSON 87
Vocabulary

OR

it is lightning
it was lightning

blyska sig, i.
blyskalo sig, blysnglo sig, p.

-

cieply, ciepla, cieple
cieplo

- warm
- warmly

chmurzy sig, i., zachmurzy

- it is clouding over

chmurzylo sig

sig, p.
zachmurzylo
sig

-

it was clouding over

deszcz, m.
deszczu, gen. s.

-

rain

dobrze sig skoficzylo

-

it ended all right,
it ended well

dzia6 sig

- to happen

dzieje sig

-

it happens

dzialo sig

-

it happened

grzmi, i0, zagrzmi, p.
grzmialo, zagrzmialo

-

it is thundering
it was thundering

komunikat meteorologiczny

- weather report

kwitnqe,
kwitng
kwitnie

(zakwitn4e, p.
zakwitng
zakwitnie)

- to blossom, to bl-om
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lab, i.
lejc
leje

. to pour, to rain

liA6, m.
liAcia, gen. s.

- tree leaf

mie6 na myAli

-

to be thinking about,
to mean; to have in mind

nauka, f.

-

studies, science,
learning; here: conclusion

nie chodzi o to

-

it doesn't matter, it
is not the point

Odra, f.

- Odra River(in Western

heavily

Poland)
opada6, i. (opaAO, p.
opadam
opadng
opada
opadni e)

- to fall down, to drop

piorun, m.
pioruna, gen. s.

. thunder, thunder bolt

.pokrywa6, i. (pokry6, p.

pokrywam
pokrywa

to cover

pokryjc
pokryje)

potrzeba
potrzeba (mi)
potrzeba, f.

-

it is needed
(I) need
the need

robi6 sic! i. (zrobi6 sic, p.
robic sic
zrobic sic
robi sic
zrobi sic)

-

to become

-

I am getting (cold)
it is getting, it
becomes

-

I shudder at the thought

robi mi sic (zimno)
robi sic

robi mi sic gor4co jak
pomyAlc

of it

sanki, f. (pl. only)

sleigh, toboggan

Alizga6 sic, i.
Alizgam sic
Alizga sic

- to skate, to slide

7a

to shine, to light up

Awiecio, 1. (zaAwieci69 p.
zaAwiecg
Awiecg
zaAwieci)
Awieci

-

topniee, i. (stopnieo, p.
stopniejg
topniejg
stopnieje)
topnieje

- to melt, to thaw

uderza6, i. (uderzyo, p.
uderzg
uderzam
uderzy)
uderza

- to hit, to strike

warto

- it is worth while

wiae, i.
wiejg
wieje

- to blow (wind)

zamarza6, i. (zamarzn4O, p.
zamarzng
zamarzam
zamarznie)
zamarza

- to freeze

zjednoczony, zjednoczona,
zjednoczone (Stany Zjednoczone)

- united (United States)

zmokn46, p. (moknite, i.
mckng
zmokng

.-

zmokni e

mokni e)
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to get wet, to be
soaked, to be drenched

LESSON 88

Grammar Perception Drill
TRANSPOSITION OP
PAST TENSE ENDINGS
Part I

Transpose

Past Tense
Singular
2nd pers.: Ty pi1eg

=

Tys pilek

=

Tyg pil

drop
Students:

Instructor:

Tyg pit piwo.
Tyg pisala list.

Ty pileg piwo.
Ty pisalag list.

Ty
Ty
Ty
Ty
Ty
Ty

wTacaleg do dom.
uczyleg sic jczyka polskiego.
mieszkaleg w hotelu.
czytaleg ksiOkc.
chodzileg do szkoly.
jeidzileg samochodem.

Part II

Past Tense
Plural
1st pers.: My pilisax piwo.

=

Mydx

2nd pers.: Wy piligcie piwo.

=

Wygcie pili piwo.,

.

1

Instructor:

My
Wy
My
Wy
My
Wy
My
Wy
My
Wy
My
Wy

Students:

piligmy piwo.
piligcie piwo.
pisaiygmy listy.
pisalybcie listy.
wTacaligmy do domu.
wracaligcie do domu.
uczyligmy sic jczyka polskiego.
uczyligcie sic jczyka polskiego.
mieszkaligmy w hotelu.
mieszkaligcie w hotelu.
czytaligmy
czytaligcie
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pili

Mygmy pili piwo.
Wygcie pili piwo.
Mygmy pisaly listy.
Wygcie pisaly listy.

My
Wy
My
Wy

chodziligmy do szkoly.
chodziligcie do szkoly.
jeidziligmy samochodem.
jeidziligcie samochodem.

Part III
Students:

Instructor:

Kogo nie lubil?
Kogogmy nie lubili?
Kogogcie nie lubili?

Kogo nie lubileg?
Kogo nie lubiligmy?
Kogo nie lubiligcie?
Instructor:

Komu

daleg pieni4dze?
daligmy pieni4dze?
daligcie pieni4dze?

Kogo

widzialeg na zabawie?
widzieligmy na zabawie?
widzieligciena zabawie?

1
Z kim

rozmawialeg na zabawie?
rozmawialigmy na zabawie?
1 rozmawialigciena zabawie?

Ka

mowileg?
0 kim wczoraj mowiligmy?
1 mowiligcie?
Czego sib

nauczyleg?
nauczyligmy?
nauczyligcie?

Czemu siv

przygl4daleg7
przygl4daligmy?
przygl4daligcie?

na
0.

Co

zjadleg na obiad?
zjedligmy na obiad?
zjedligcie na obiad?

przyjechaleg?
Czym
przyjechaligmy?
{ przyjechaligcie?
czytaleg?
0 czym czytaligmy?
{ czytaligcie?
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Part IV
Students':

Instructor:

Czyg byl w kinie?
w kinie?

Czy

Czygcie byli w kinie?

byligmy

to naprawil?

naprawileg?

Jake

naprawiligcie?

Jakegcie to napra-

Jak to

Dlaczegog kupil ten

kupileg
kupiligmy
kupiligcie

samocheld?

ten samochod?

Dlaczego
sprzedaleg
sprzedaligmy
sprzedaligcie

Part V
Students:

Instructor:

.Dziecko jest glodne, boA
Ale data mu jeg6.

Dziecko jest glodne, bo nie
dalag mu jegO.
Dziecko jest glodne, bo nie
dalygmy mu jego.
Dziecko jest glodne, bo nie
dalygcie mu jege,

Instructor:

To jest
To s4

To jest
To s4

krawat, ktory
czapka, kt6r4
ubranie, ktore
buty, ktore

wczoraj

kupiligcie (kupilygcie)

krawat, o ktorym
czapka, o ktorej
ubranie, o ktorym
buty, o kt6rych

3
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kupileg (kupilag)
v (ku
kuniligm
P Y gm Y-)

-77

mowileg
wczoraj

mowiligmy

mowiliAcie
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LESSON 88
Dialog

(Big attack initiated)

A.: Antek
J.: J6zek

A.: Kogo to widzg!

Ty, jozek, w szpitalu?

J.: Dostalem wczoraj odlamkiem granatu w ramig.
cie nic powainego.

Na szczvg-

A.: To prawda, wasza kompania zdobywala bunkry. Mygmy
wspierali was ogniem naszych setek. No, jak tam bylo?
J.: Gorico. Jak wiesz nad ranem opugciligmy miejsce koncentracji i wkrotce znalegligmy sig nad rzekq.

sig dostali na drugq strong?
most byl wysadzony.

A.: A jakegcie

Przeciet

J.: Saperzy przewiegli nas lodziami gumowymi na drug4 strong rzeki. Tam zajgligmy naszq podstawg wyjgclow4 do natarcia.
A.: Togcie musieli stracie sporo ludzi przy przeprawie.
J.: Nie, gdyi samoloty i mogdzierze stworzyly zaslong dymn4.

A.: Jak posuwaligcie sig potem naprzod?
J.: Skokami. Najgorsze byly to CKMy w bunkrach.
ich w koxicu wykoficzyli.miotaczami ognia.

Alegmy

A.: Kiedy zostaleg ranny?
J.: Przy ostatnim bunkrze. Jeden z zalogi bunkra udawal,
ze sig poddaje, a potem rzucil w nas granatem. SierAant Cieplak go wykoriczyl.
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LESSON 88
Grammar Analysis
TRANSPOSITION OP
PAST TENSE ENDINGS

In everyday speech the endings of the second person
singular and first and second person plural of the past
tense, that is .e6 (-A), -Amy, -Acie, may be dropped from
TEF-Verb and .67 -.22261, -scie "attached to personal or
interrogative pronouns, adVEF5g, indefinite numerals,
adjectives and nouns. These endings are usually combined
with words in the sentence which require emphasis,
.g.:

ty robileA
my robiligiy
wy

= tyA robil

co jadlag?

= co A jadla?

co jadlyginy?

= cOImy jadly?

co jadlyAcie?

= cot-Z1e jadly?

gdzie byleg?
gdzie bylipAy?
gdzie byligeie?

= gdzieA.byl?

= mfiimy robili

= wyTETe robili

= gdzi4my byli?
= gdziaTie byli?

malo nauczyli = maloky sig nauczyli
sig

pigknie graliAcie = pigknieAcie grali
w szkole nauczy. = w szkoleya sig nauczyli
liAmy sig czyta6.
czytaa.
These idiomatic transpositions occur most often with
the following words: czy? kto, co, ktory, jaki, to, bo,
gdzie, kiedy, dlaczego, nikt, nic, ile, tu, jak (how),
tak (so), ale, po co.
The endings -A,
any case ending (except EIRt

.Acie can be attached to
afiffnic in nom. case),

.g.:

Czego nie napisaliAcie? = Czego6cie nie napisali?
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Pod czym stnigae?

= Czemugcie sib przyglOali?
= Cogcie napisali?
= PoTTFymgcie stali?

To jest student, z ktorym
rozmawialyAmx.

= To jest student, z ktorymtla
rozmawialy.

Czy wczoraj uczyle.

= Czy

Czemu przyglOaligcie sic?
Co napisaligcie?

sic?

TugPrzyszedl?

Tu przyszedleg
Kogo poznalag?
Ile zaplaciligcie?

wczoraj uczyi

= Koiog poznala?

= Ilegae zapiacili?

Jak - how and tak - so, this way and a few other
words ending in a consonan t get endings -es, -egmy, -eAcie,
e.g.:

JakeAmy to zrobili?
TakeAmy to zrobili.

. How did we do it?
-

We did it that way.

Sometimes the ending -m of the first person singular
of the past tense is dropped froirthe verb and is attached
to another word which requires emphasis,
e.g.:

ja robilem
ja robilam
gdzie bylem
malo nauczylem sig
picknie gralam
w szkole bylem

= jam robil
= jam robila

= gaiem byl
= malomhauczyl sig
= pickaem grata
= w szkolem byl.

Note,however,that the transposition of past tense
endings is avoided in writing.
nr
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LPSSON 88

Structural Drill
Part I
Students:

Instructor:

Tys rozbil to lampg.
Kto rozbil tc lampg?

Kto
Kto
Kto
Kto
Kto
Kto
Kto
Kto
Kto

TyA rozbil tc lampg.
MyAmy rozbili tc lampg.
WyAcie rozbili tc lampg.

to powiedzial?
powinien zaplacia rachunek?
mial dzisiaj uczy6 sic?
nie powinien tam jechae?
byl dobrym uczniem?
sprzedal samochod?
lubit p16 piwo?
zapomnial zaplaci8 za gaz?
nie powinien pane papierosow?

b/
Czy ja zostawilem drzwi otwarte?
Tak, tyg zostawit drzwi otwarte.
Czy ja zostawilem drzwi otwarte?
Tak, tyA zostawil drzwi
otwarte.

Czy my zostawiliAmy drzwi
otwarte?

Tak, myAmy zostawili
drzwi otwarte.

Czy wt' zostawiliAcie drzwi
otwarte?

Tak, wytcie zostawili
drzwi otwarte.

Czy ja powiedzialem, ie przyjdg
o 8 -ej?

Czy ja zgubilem klucze?
Czy ja obiecalem pracowao w nie.
Czy ja mowitem cos o Wladku?
Part II
Instructor:

Students:

Widzialem wczoraj nowy samolot.
Co A widzial wczoraj?
Widzialem wczoraj nowy samolot.
Co A widzial wczoraj?
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Widzieligmy wczoraj now

samolot.

Cogmy widzieli wczoraj?
Widzieligcie wczoraj nowt' samolot.

Cogcie widzieli wczoraj?
Wczoraj pracowalam w ogrodzie.
Co g wczoraj robila?

Wczoraj pracowalam w ogrodzie.
Co g wczoraj robila?
Wczoraj pracowalygmy w ogrodzie. Cogmy wczoraj robily?
Wczoraj pracowalyAcie w ogrodzie. Cogcie wczoraj robily?

Dzisiaj gotowatam obiad.
W niedzielg jeldzitam na rowerze.
W poludnie mytam podlogg.
Widzialam wypadek samochodowy.
W sobotg reperowatam samoch6d.
b/
W piAtek widzialem kapitana.
Kogog widzial w piAtek?
W pl4tek widzialem kapitana.

Kogog widzial w piwtek?
W piagtek widzieligmy kapitana.
W pl4tek widzieligcie kapitana.

Kogogmy widzieli w pi4tek?

Kogogcie widzieli w 0.4tek?

W rod widzialem Basic.
Wczoraj widzialem rodzicow Bolka.
Miesi4c temu spotkalem majora.
Tydziefi temu poznalem Basic.
cf

Posiatem iolnierzom paczki.
Komug postal paczki?
Postalem Zolnierzom paczki.

Komug postal paczki?
Postaligmy tolnierzom paczki.
Postaligcie ±olnierzom paczki.

Komugmy poslali paczki?
Komugcie poslali paczki?
Postatem rodzicom pieniqdze.
Datem koniom jeg6.
Odebralem jelicom karabiny.
Kupilem ionie prezenty.

d/
Wczoraj bylem w kinie.
Gdzieg byl wczoraj?
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Wczoraj bylem w kinie.
Gdzieg byl wczoraj?
Wczoraj byligmy w kinie.
Wczoraj byligcie w kinie.

Gdziegmy byli wczoraj?
Gdziegcie byli wczoraj?
W niedzielg bylem w kogciele.
Dzig rano bylem w szkole.
Dwa dni temu bylem w szpitalu.
Miesi4c temu bylem w wojsku.
Kupilem samochod w Warszawie.
Zostawilem dziecko w domu.
Spgdzilem wakacje w gorach.
Bawilem sig u Wladka.
Zostawilem samochod w garaiu.
11/
czoraj

bylem W teatrze.
Kiedyg byl w teatrze?
Wczoraj bylem w teatrze.

Kiedyg byl w teatrze?
Wczoraj byligmy w teatrze.
Wczoraj byligcie w teatrze.

Kiedygmy byli w teatrze?
Kiedygcie byli w teatrze?
W niedzielg bylem w kogciele.
Wczoraj bylem na owiczeniach.
W sobotg bylem w Warszawie.
We wtorek-czygcilem samochod.
Wieczorem.czytatem ksiq2kg.
Rano czygcilem karabin.
W poniedzialek pisalem list.
W poludnie jadlem obiad.
W nocy mialem sluibg.
f/
Kupilem nowy samochod.
Dlaczegog kupil nowy samochod?
Kupilem nowy samochod.
Dlaczegog kupil nowy samochod?
Kupiligmy nowy samochod.
Kupiligcie nowy samoch6d.

Dlaczegogmy kupili nowy
samochod?
DlaczegoAcie kupili nowy samochod?
Zmienilem mieszkanie.
Pojechalem nad morze.

Wstvilem do wojska.
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Sprzedalem dom.
Letalem w lotku caly tydzien.
Zmienilem samochod.
g/

Instructor:

Przestalem pane.
Przestalem pio.
Zamknaalem sklep.

Students:

Nie masz pienigdzy, bog nie
pracowal.
Dlaczego nie masz pienigdzy?
Bo A nie pracowal.

Bog nie pracowal.

Dlaczego nie mam pienigdzy?
Nie marry pienigdzy, bogmy nie
pracowali.
Nie macie pienigdzy, boAcie
nie pracowali.

Nie idg do kina, bo nie dostalem
biletu.
Bog nie dostal biletu.
Dlaczego nie idg do kina?
BoAcie nie dostali biletu.
Dlaczego nie idziemy do kina?
Nie jade
dostalem
Dlaczego
Dlaczego
kacje?

na wakacje, bo nie
urlopu.
nie jade na wakacje?
nie jedziemy na wa-

.BoAcie nie dostali urlopu.

Nie odwiedzilam Basi, bo nie
mialam czasu.
Dlaczego nie odwiedzilam Basi?
Dlaczego nie odwiedzilyAmy
Basi?
Nic nie kupilem, bo zapomnialem
wziqo pienigdzy.
Dlaczego nic nie kupilem?
Dlaczego nic nie kupiliAmy?

za

Bog nie dostal urlopu.

Nie nauczylam sig lekcji, bo
bylam chora.
Dlaczego nie nauczylam sig
lekcji?
Dlaczego nie nauczylyAcie sig

Bog nie miala czasu.
BoAcie nie mialy czasu.

Bog zapomnial wzi46 pienigdzy.
BoAmy zapomnieli wziqe pienigdzy.

Bog byla chora.

lekcji?

BoAmy byly chore.

Nie napisalem zadania domowego,
bo nie bylem w szkole.
Dlaczego nie napisalem zadania?
Dlaczego nie napisaliAcie zadania?

Bog nie byl w szkole.
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BoAmy nie byli w szkole.

LESSON 88
Translation
English . Polish
1. In spite of many difficulties 14kgrzynek finished school
this year.

2. Bolek hit his brother in anger.

Now he is sorry be-

cause he loves his brother.
3. In her youth she was a great beauty.

4. The majority of the members wanted to send delegates
to the manager of the plant.

5. The enemy bombed the electric power station and we sat
for several hours in the dark.

6. Our ship sailed from the port of Gdynia on 12 June at
1400 hrs.

From the upper deck I saw a damaged cruiser

sailing into the port.

7. Carefully the young soldier approached the enemy tank.
When he reached the tank's blind spot, he knew he was

safe, because the soldiers who were in the tank could
not see him there.

8. I greeted the delegation of the workers' union at the
railroad station.

9. The meeting will take place in room Nr.20 which is on
the other side of the corridor,

86

Translation
Polish - English
K.: Karol i
L.: Ludwik

koledzy biurowi

K.: Jak sig masz,Ludwik. Slyszalem, tegcie wczoraj byli
na wycieczce. Dok4dgcie pojechali?

L.: Byligmy z ton4 i dzieemi w Plocku. Zwiedzaligmy miasto a potemgmy plywali w Wigle. W Plocku s4 pigkne
stare kogcioly.
K.: Czymgcie pojechali do Plocka?
L.: Poplyngligmy statkiem Wisly, a wrociligmy autobusem

do Warszawy
K.: Kiedygcie wyjechali, rano czy po poludniu?

L.: Ranogmy wyjechali i o czwartej po poludniu byligmy na
miejscu.
K.: Czy bilety na tak4 wycieczkg trzeba zamowie naprzod?
L.: Tak.

Bilety zamawia sig w biurze podr62y "Orbis".

K.: Jakegcie wracali- wzdluz Wisly, czy przez Plofisk?

L.: Jechaligmy wzdlut Wisly, bogmy chcieli odwiedziO znajomych, ktorzy mieszkajq w Wyszogrodzie. Przez Plonsk
droga jest lepsza, ale jedzie sig o godzing dlutej.
K.: Czygcie mieli dobrq pogodg?

L.: jad4c mieligmy gliczn4 pogodg, ale gdy wracaligmy padalo.
K.: Opowiem tonie o waszej wycieczce.
sobotg i my pojedziemy do Plocka.

Moie w nastgpn4

Questions

1. Jak jest na imig tym dwu panom, ktorzy rozmawiajq ze
sob4?
2. Co slyszal Karol?
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3. Dok4d pojechal Ludwik z ion4 i dzie6mi?

4. Co Ludwik z ton4 i dzieOmi robili w Plocku?
5. Co moina zwiedzaO w Plocku?
6. Czym oni pojechali do Plocka, a czym wrocili?
7. Kiedy oni byli na miejscu?

8. Gdzie moina zamowie bilety na statek do Plocka?
9. Czy Ludwik z rodzin4 byl w Plofisku?

10. Ktora droga jest lepsza

przez Plofisk, czy wzdlui

Wisly?
11. Jaka byla pogoda podczas jazdy stItkiemla jaka podczas jazdy autobusem?
12. Komu Karol opowie o wycieczce Ludwika?
13. Co Karol ma zamiar zrobio w nastgpn4 sobotg?

LESSON 88

Reading Text
(based on IMS #9)
Dow6dca dywizji razem z oficerami sztabu stoj4 przed

map4 i omawiaj4 rozkaz operacyjny (operation order), kt6ry dywizja otrzymala z armii.

Wedlug tego rozkazu dywizja

ma zaatakowat stanowiska nieprzyjacielskie znajduj4ce sig
za rzek4.

Sztab dywizji opracowuje szczegolowy rozkaz bo-

jowy (combat order) dla pulkow, a nawet dla niektorych batalion6w.

Dow6dca dywizji ocenia sytuacjg bior4c pod u-

wagg polotenie sil wlasnych i informacje, ktore ma o nie-
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przyjacielu.

Oficerowie, ktOrzy opracowuj4 rozkaz bojowy

pamigtaj4, to ten rozkaz migdzy innymi czynnikami musi
brae pod uwagg czynnik ruchu, ognia, zaskoczenia i wsp61pracy rOtnych rodzajOw broni.

Rozkazy bojowe s4 wysylane do wszystkich oddzialOw
dywizji. Katda kompania, kaZdy pluton, ka2da druiyna a
nawet katdy 2olnierz wie co ma robie podczas natarcia.
W ciemno6ci nad ranem, Kompania 7, ktOrej szefem jest starszy sier±ant Cieplak,opuszcza miejsce koncentracji (assembly area), gdzie spgdzila noc i maszeruje w kierunku
rzeki.

Na rzece nie ma mostu, bo zostal wysadzony wczo-

raj pod wieczOr.

Jest to duty oddzial saperow, ktOry

przewozi piechotg na podstawy wyjAciowe.

W tym czasie,

kiedy piechota przeprawia sig przez rzekg, artyleria dywizyjna ostrzeliwuje stanowiska nieprzyjacielskie, ktOre
znajduj4 sig na wzgOrzach w odlegloAci 800 do 1000 metrOw
za rzek4.

Samoloty i moidzierze stworzyly zaslong dymn41

aby ukry6 przed nieprzyjacielem posuwanie sig wojsk wiasnych i zaslonie miejsca, w ktOrych przeprawia sig piechota.

Pod oslon4 ognia artyleryjskiego i karabinOw maszyno-

wych kompania st. siertanta Cieplaka w sile 3 pluton&
strzeleckich i pltitonu broni towarzysz4cej dochodzi na

odlegloge szturmow4. St. sier2ant, mimo

ze jest szefem

kompanii, przeprawil sig z plutonami i teraz jest przy
dow6dcy kompanii.

Kompania 7 posuwa sig skokami naprz6d.

Zostaje jeszcze tylko 80 m., najtrudniejszych 80 m., aby
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dojLe do bunkrow.

Druty kolczaste nie byly przeszkod4,

bo zostaly czggclowo zniszczone ogniem artylerii i moi.
dzierzy.

Nieprzyjaciel broni sig w bunkrach, strzela

celnie. Kompania ma sporo zabitych i rannych.
iant zajmuje sig ewakuacj4 rannych.

St. sier-

Walka trwa dalej.

Na pomoc 7 Kompanii przychodz4 miotacze ognia i one zmu.
szaj4 zalogi bunkrow do poddania sig.

Kompania 7 bierze

kilkunastu jefic6w, ktorymi zajmuje sig st. sieriant.

Natarcie skonczylo sig pelnym powodzeniem.

Dwa ba-

taliony piechoty po cigikiej walce uchwycily przyczolek
mostowy i s4 gotowe do dalszej akcji.

Questions
10 Z kim dow6dca dywizji stoi przed map4?

2. Co oni robi4 przed map4?
3. Sk4d dywizja otrzymala rozkaz operacyjny?
4. jakie zadanie ma dywizja?
5. Co robi sztab dywizji?
6. Dla kogo sztab dywizji opracowuje rozkaz bojowy?
7. Co dow6dca dywizji bierze pod uwagg, kiedy ocenia
sytuacjg?

8. 0 czym pamigtaj4 oficerowie, ktorzy pisz4 rozkaz
bojowy?

9. Dok4d s4 wysylane rozkazy bojowe?
10. Kiedy Kompania 7 opuszcza miejsce koncentracji?
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11. Kim jest st. sieriant Cieplak?

12. Dok4d Maszeruje 7 Kompania?
13. Kiedy most zostal wysadzony?
14. Co robi4 saperzy?

15. Dok4d saperzy przewo24 piechotO
16. Co ostrzeliwuje artyleria?

17. Gdzie znajduj4 sib stanowiska nieprzyjacielskie?
18. Co stworzyly samoloty i mogdzierze?
19. Dlaczego samoloty i mogdzierze stworzyly zaslorw
dymn4?

20. Pod oslon4 czego kompania dochodzi na odlegloLd
szturmow.4?

21. Przy kim jest szef kompanii?
22. Jak si

posuwa 7 Kompania?

23. Ile metrow zostaje jeszcze do bunkrow?
24. Dlaczego druty kolczaste nie byly przeszkod4?
Czym zajmuje sib st. sier2ant Cieplak?
26. Co przychodzi na pomoc 7 Kompanii?
27. Do czego miotacze plomieni zmuszaj4 zalogi bunkrow?
28. Ilu jelicow bierze 7 Kompania?

29. Ile batalionow uchwycilo przyczolek mostowy?
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LESSON 88
Oral

-

Aural Drill

Part I . Dialog

1. Kogo zobaczyl Antek w szpitalu?

2. Kto zostal ranny odlamkiem granatu i w co on zostal
ranny?

3. Jak on zostal ranny?

4. Co wiedzial Antek o kompanii jozka?

5. Czyj oddzial wspieral kompanig Azka i w jaki spos6b?
6. Kiedy kompania ruszyla z miejsca koncentracji i dokqd
ona doszla?
7. Co sig stalo z mostem, kV:try byl na rzece?

8. Kto przewi6z/ kompanig na drug

strong rzeki i czym

kompania zostaly przewieziona?
9. Co zajgla kompania?

10. Dlaczego kompania gszka nie stracila duo ludzi podczas przeprawy?

11. W jaki sposob kompania posuwala SiO naprzod na drugim brzegu rzeki i dlaczego tak sig posuwala?
12. Gdzie znajdowaly sig CKMy i czym zostaly zniszczone?
13. Gdzie i kiedy zostal ranny J6zek?

14. Co sig stalo z 2olnierzem nieprzyjacielskim z zalogi
bunkra?

Part II - General Questions

1. Co rob14 chorzy i ranni w szpitalu; kto opiekuje sig
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nimi i kiedy oni opuszczajq szpital?

2. Jakiej amunicji uiywa artyleria, jakiego rodzaju i
kalibru dzial i kogo ona wspiera ogniem?
3. Co budujq saperzy podczas przygotowania natarcia i
co niszczq saperzy podczas obrony?

4. Kiedy oddzialy utywajq na froncie zaslony dymnej i
po co?

5. jakie jednostki w piechocie sq mniejsze od pulku, a
jakie sq wivksze?

6. jakie jednostki w artylerii sq mniejsze od pulku?
7. W jaki sposob odbywa siv ewakuacja rannych i czym
przewozi siv rannych podczas ewakuacji?
8. W jaki sposob moina przeprawie si. b na drugi brzeg

rzekilje2eli most jest zniszczony?
Part III

I. Proszg opowiedziee o wspapracy saperow i artylerii
z piechotq.

2. Co opracowuje sztab dywizji przed natarciem i jakie
informacje zbiera?
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LESSON 88
Homework
Part I

Translate into Polish:

1. I know that I don't speak English well, but you must
take into consideration that I started to learn it
two months ago.

2. Mrs. Nowicka bought rubber shoes for her granddaughter Wanda.

3. Before the attack our air force bombed enemy concentrations on the left bank of the Narew.

4. Enemy planes bombed our city during the night.

When I came to the office all the windows were
broken,and I saw splinters of shells on my desk.

5. Captain Rogalski worked out the operational order
and then discussed it with his assistant.

6. We do not know whether the enemy will defend the
city after the evacuation of civilians or whether
he will surrender.

7. Thanks to the cooperation of the infantry, artillery
and air force we captured the enemy positions.
8. My uncle Jan is my father's youngest brother.
9. We will spend Christmas in the country.
Part II

Rewrite the following sentences using the idiomatic
form, attaching the personal endings to pronouns and
adverbs,
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Ft

e.g.:

Co robiligcie wczoraj?

Cogcie robili wczoraj?

1. Gdzie bylag Marysiu, gdy wolaligmy ciebie?

1

2. Dlaczego nie bronileg sig, gdy Bolek ciebie bil?

3. Ty powiedzialeg mi, ie zostawileg legitymacjg w
domu.

4. Kogo poznaligcie na zabawie u Nowickich?

5. My zmartwiligmy sig kiedy Kowalski powiedzial nam,
te wy zostaligcie wywiezieni do obozu pracy przymusowej.

6. U kogo mieszkaligcie w Warszawie?
7. Kiedy otrzymaligcie tq wiadomogo?
8. Widzialem, ze byleg zmgczony wczoraj.

v 6a

LESSON 88
7-4

Vocabulary
armia, f.

- army as a unit

brat pod uwagg, i., wziqe
pod uwagg, p.

-

to take into consideration

bonio (sig), i. (obronie

.

to defend (oneself),
to protect (oneself)

czynnik, m.
czynnika, gen. s.

.

factor, agent,
element

ewakuacja, f.

-

evacuation

6

bronig (sig)
broni (sig)

/s1@/2 P.
obronig /sig/
obroni /sig/)
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gumowy, gumowa, gumowe

-

koncentracja, f.

rubber (as adj.)

concentration

16di gumowa

-

rubber boat

miotacz, m.
miotacza, gen. s.

-

thrower, projector

ocenia6, 1. (ocenie, p.
oceniam
ocenig
ocenia
oceni)

-

to estimate, to rate,
to value, to judge

odlegloAO sz turmowa

- assault position

odlamek, m.
odlamka, gen. s.

-

splinter

omawiae, i. (com6146, p.
omawi am
omowig
omawia
omemi)

-

to discuss, to talk
over

operacyjny, operacyjna,
operacyjne

operation (as adj.),
operational

opracowao, p. (opracowywaO, i.
opracujg
opracowujg
opracuje
opracowuje)
opu6cio, p. (opuszczae, i.
opuszczg
opuszczam
opuAci
opuszcza)

podda

(sig)

,

.

- to map out, to work
out, to elaborate, to
compile
-

to surrender, to give
up

p. (poddawat

/s4/1 1.
poddam (sig)

poddajg

podda (sig)

poddaje
/sig/)

to abandon, to drop,
to haul down, to
leave

/s4/

podstawa wyjAciowa

-

line of departure

posiadat, i. (posi4g, p.
posiadam
posi4dp
posiada.
posi4dzie)

-

to own, to possess

skok, m.
skoku, gea. s

- bound, jump, leap
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41.7.011,

a

szturmowa ,

-

assault (as adj.)

uchwycie, p. (i. not used)
uchwycg
uchwyci

-

to seize, to capture

uwaga, f.

-

attention, remark,
warning

wspOlpraca, f.

-

cooperation, collaboration

wykoficzy6, p. (wykaficzae, i.
wykoliczy
wykaficzam
wykoficzy
wykaficza)

-

to finish, to fix,
to end

wysadzio, p. (wysadzao,
wysadzam
wysadzy
wysadzi
wysadza)

- to blow up, to blast

zaslona dymna

-

zmuszae, i. (zmusiO, p.
zmuszam
zmuszg
zmusza
zmusi)

- to force, to compel,
to make

s z tu nuowy ,

szturmowe

smoke screen

LESSON 89
Grammar Perception Drill
THE USE OF TENSES
Part I
Instructor:

Students:

present tense
Jak diugo pan mie4szka w
Monterey?

Mieszkam w Monterey dwa

Od ilu lat pan mieszka
w Monterey?

W Monterey mieszkam od
dwoch lat.

ata.

Instructor:

Ile lat pan jest ionaty?
Od ilu lat pan jest ionaty?
Jak diugo pan uczy sig w tej szkole?
Jak diugo pan jest w wojsku?
Jak dawno pan jest w wojsku?
Od ilu lat pan siu2y w wojsku?
Ile lat pan jest w1a6cicielem tego domu?
Od ilu lat pan jest wIaLcicielem tego domu?
Jak dawno pan jest wiaicicielem tego domu?
Ile lat pan zna tego pana?
Od ilu lat pan zna tego pana?
Jak dawno pan zna tego pana?
Ile lat pan jeidzi tym samochodem?
Od ilu lat pan jeidzi tym samochodem?
Jak dawno pan jeidzi tym samochodem?
Part II
Instructor:

past tense
Alf

Wiadek wczoraj nam powiedz ial , te ile

present tense
4
czuje,

Co Wiadek wczoraj nam powiedzial?
Students:

Wiadek wczoraj wam powiedzial, to ile sig czuje.
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Instructor:

--

Wladek napisal mil 2e brat jego jest chory.
On wczoraj mowil9 ze nie mote do nas przyjechae.
Ona wczoraj telefonowala9 2e jedzie na wakacje nad morze.
Marysia nas zawiadomilal 2e mieszka teraz u matki.
Kapral wczoraj zameldowal dow6dcy, to druiyna nie ma amunicji.
Babcia wczoraj dzwonila, 2e nie chce sprzeda6 tego domu.
Strzelec Bednarczyk wczoraj mi odpowiedzia/9 2e nie chce sig
uczy60
Oni wczoraj zdecydowali, 2e nie biora teraz urlopu.
On nas poinformowa/9 ze teraz nie ma pienigdzy.
stefan mnie ostrzeg19 2e nie je migsa w pi4tki.
On mnie wczoraj zapytal, czy umiem mowiO po polsku.
Jerzy wczoraj zauwaty19 2e corka jego wyglqda blado.
Malinowski popatrzyl na zegarek i zobaczy19 2e ma jeszcze czas
kupiO bilet.

b/

Instructor:

a

past tense future tense
Wiadek wczoraj nam powiedziall 2e kupi nowy samochod.
Co Wladek nam wczoraj powiedzial?
Students:

Wladek nam wczoraj powiedziall 2e kupi nowy samochod.
Instructor:

Antoni napisal mil 2e po jedzie na urlop do Zakopanego.
On wczoraj mowil9 2e
zaplaci rachunku9 bo nie ma pienigdzy.
Ona wczoraj zatelefonowaslal 2e zamowipilety na statek.
Oni nas zawiadomili9 2e nie kupia tego domu.
Porucznik zameldowal generalowi9 2e natarcie zacznie sig za

dziesie minut.
Dyrektor biura zadzmnill 2e nie przyjdzie na zebranie.
Basin wczoraj zdecydowala9 2e kupi nowy kapelusz.
Ty6 mnie wczoraj zapytal9 czy pojdg wieczorem do kina.
Prof esor was poinformowall 2e bgdzie w domu o pi4tej po polud.,
niu.

Instructor:

past

past

present

Jk

Wiadek wczoraj nam powiedzial9 2e byl.chory9 ale jut jest zdro.
wy.
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Co Wiadek nam wczoraj powiedzial?
Students:

Wiadek nam wczoraj powiedzial, ze byl chory, ale jut jest
zdrowy.
Instructor:

Antoni napisal mi, te byl na urlopie, ale teraz pracuje
w biurze.
On wczoraj mowil, to nie zaplacil raty, bo nie ma pienig.

dz.
y

Ona wczoraj zatelefonowala, to kupila samochod i te chce
przyjechat do nas.
Part III
Instructor:

future tense

future tense

Jeili on nie bldzie pracowal, to nie bydzie 'ilia' co jest.

Co bgdzieljeLli on nie bgdzie pracowal?
Studenti:

JeAli on nie bgdzie pracowal, to nie bgdzie Dila' co jest.
Instructor:

JeAli nie zaplacicie rachunku, to nie dostaniecie towaru.
JeAli pan nie sprzeda tego domu, to nie bgdzie pan mogl
kupi6 inn ego.

Jegli teraz wyjdziemy z domu, to zd4tymy na poci4g.
JeAli pan mi teraz pomote, to poiniej ja panu pomogg.
JeAli ona zaczeka, to doktor j4 zbada.
JeAli ona go o to poprosi, to on to na pewno zrobi.
Jegli oni kupi4 nowy samochod, to bgd4 musieli placi6
wigksze raty miesigczne.
Jegli on teraz nie zameaid biletow, to dziA nie pojedzie
do Krakowa.
Jegli nie zjesz obiadu, to bgdziesz glodny.
Jegli on sig zgodzi naprawie samochod w niedzielg, to
pojedziemy na wycieczkg.
nasza kompania zdobgdzie to wzgorze, to nieprzyja.
ciel wycofa sig za rzekg.
JeAli Wiadek nie napisze do matki, to ona sig bardzo
zmartwi.
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LESSON 89
Dialog

(The attack and the
breakthrough)

W.: Wladek
B .: Bolek

W.: Bolek, co ty to robisz?
B .: Jestem goncem na punkcie dowodzenia, ktory jui jest
po tej stronie rzeki.

W.: Czy osiungliacie wszystkie przedmioty natarcia?
B .: Tak, atak rozwija sig Awietnie.
zniszczyla gniazda oporu npla.

Nasza piechota

W.: Dok4d teraz jedziesz?
B .: Wiozg meldunek do dowodztwa dywizji.

W.: Czy nlsze czolgi mialy jakie6 straty? Mam brats w
plutonie czolgow i bojg sig 9 niego.
B .: Nieprzyjaciel unieruchomil nam kilka czolgow. Podobno nie bylo strat w ludziach. A co ty teraz robisz?

W.: WybudowaliAmy ten most, ieby ulatwi6 silom glownym
przeprawg i utworzenie przyczolka. Ju2 siedzg przy
tym moAcie 24 godziny i czekam na rozkazy.
B .: Zdaje mi sic, 2e bgdziecie musieli budowae drugi
most.

W.: Dlaczego tak myglisz?
B .: Slyszalempjak dow6dca mowill le front bgdzie lada
moment przelamany.

W.: To znowu bgdzie nowa robota.
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LESSON 89
Analysis

Grammar
THE USE OP TENSES

1. In Polish the present tense mu 3t be used to describe an
action or a state which began in the past, but still continues in the present,
e.g.:

How long pir4;122211

Jak dlugo Liczy sip pan
polskiego jgzyka?

.

On jest jut awa tygodnie

. He has been sick for two

studying

o is

weeks already.

chory.

2. In Polish, when the narration is in the past tense, the
reported words of the direct speech are put in the same
tense in which they were uttered by the first speaker,
e.g.:

Prof esor wczoraj zapytal
ucznia czy umie lekcjg.

. The professor asked the
student if he knew his les.
son.

(At the time when the professor was speaking to the student
he said: "Do you know your lesson?" /present/)
Bolek wczoraj mi powiedzial,
te pojedzie do Warszawy.

- Yesterday, Bolek'told me

that he would go to Warsaw.

(At the time when Bolek spoke, he said:
Warsaw")

"I will go to

By the same token:

Kowalski popatrzyl na zega.
rek, zobaczyl, ±e ma jeszcze

Kowalski looked at his watch
and saw that he still had

czas zatelefonowarn Cony.

time to phone his wife=

3. In Polish some conditional sentences have the future tense
in the main and the subordinate clause,
e.g.:

JeAli pan nie bgdzie praco.
wal prgdzej, to straci pan
pracg.

- If you don't work faster,

you willTae your job.
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LESSON 89
Structural Drill
Part I

Instructor:

Jak dlugo pan mieszka w Warszawie?

Suggested words:
10 lat

Students:

Mieszkam w Warszawie 10 lat.

tydzi en

2 tygodnie
5 tygodni
miesi4c
2 miesi4ce
5 miesigcy

a

rok

2 lata
5 lat
21 lat
22 lata
Od kiedy pan uczy
.s- g
jgzyka polsk,ego?

miesiagc

Uczg sig jgzyka polskiego od miesi4ca.

2 miesi4ce
6 miesigcy
rok

2 lata
5 lat
Ile lat pan chodzi
do szkoly?

rok

Chodzg do szkoly rok.

2
'4
5
8

lata
lata
lat
lat

11 lat
...

Part II
Instructor:

0 co wczoraj zapy-

Suggested words:
czy umie strzela6

tal officer tolnierza?

czy zna ten granat
czy lubi czytae
gazety
czy ma czysty karabin
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kJ,

Students:

Oficer zapytal
tolnierza czy
umie strzelao.

czy widzi koszary
czy umie mowi6 po
angi elsku

czy sam naprawia
samochod
czy pomaga matce
czy umie fotografowa6
czy pakuje walizki
czy czgsto choruje
do ktorej drulyny
nalety
Part III
Instructor:

Co syn wczoraj powiedzial rodzicom?

Suggested words:

Stadents:

pojA6 do szkoly

Syn powiedzial
rodzicom, te
pojdzie do
szkoly.

4.
11

Syn obiecal
rodzicom, le
pojdzie do
szkoly.

Co syn wczoraj
obi ecal. rodzicom?

nie zgubi6 pienigdzy
ostrzyc sobie wlosy
wymieni6 pieniqdze
wybudowa6 dom
da6 zna6 o ilubie
nie denerwowa6 sig
nie wspina6 sig na
drzewa
pomoc przewiel6
meble
wloty6 inne ubranie
oddac pieniqdze
odpowiedzie6 na list
sia6 zbote
skosi6 zbole
mloci6 zbote
kqpa6 sig czgsto
codziefi czesa6 sig

ogoli6 sig
sprzeda6 samochod
posprz4ta6 poked
Co ten zolnierz zameldowal oficerowi?

wyczyAci6 karabin
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2oinierz zameldowal oficerowi, le wyczyAci karabin,

0

przywieie obiad
pojAe na patrol
pakowaO amunicjg
sprz4tae koszary
opiekowao sig rannym
poleciee samolotem
poszuka6 siertanta
skonczye pracg
wyjechae jutro
zwatyt migso
zglosie s4 do niego
jutro
zapla_A.6 rachunki

czekae na kaprala
znaleie drogg

Part IV
Instructor:

Students:

Suggested words:
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Co ten tolnierz
wczoraj zameldowal

4

sprz4tae pok6j
sprz4tn4e pok6j

of ic erowi?

On zameldowal
oficerowi, te
sprz4tn4I
(sprz4tal,
sprz4ta, bgdzie sprz4tal, sprz4tnie) pok6j.

wybudowae schron
budowa6 schron
zjege obiad
jest obiad
zaczekae na kaprala
czekae na kaprala
zwatye migso
watye migso
poszukae siertanta
szukao siertanta

4m

Part V
6

.0

Instructor:

Co sig stanieljegli
pan jutro Indzie
chory?

Suggested words:

nie p6j66 do szkoly

Students:

JeAli jutro bgdg chory, to
nie pojdg do
szkoly.

zatelefonowae po doktora
letee w lotku
zostae w domu
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zawiadomi6 rodzicem
napisa6 list do matki
Co bgdzie pan robil, uczy6 sig strzela6
jegli pan pojdzie
do wojska?

jegli pojdg
do wojska,
bgdg uczyl
sig strzela6.

maszerowac
mieszka6 w koszarach
jeidzi6 czolgiem
czygci6 broil

plywa6 na roinych
okrgtach
lata6 samolotem
rzuca6 granatami
strzelac z dzial
dowodzi6 kompani4
walczy6 z nieprzyjacielem
budowa6 mosty
Co pan zrobi, jegli
pan dostanie jutro
pieai4dze?

kupi6 samochod

pojecha6 na urlop
zat4da6 urldpu
otworzy6 sklep
ubezpieczy6 sig
wyjecha6 z Monterey

jegli.jutro
dostang pieni4dze, kupig samochod.

LESSON 89
Translation
English - Polish

1. Having placed the mine under the tank tracks George
threw himself on the ground and waited for the explosion.

2. Having opened the door George saw that it was pouring.
3. Having lit the lamp in front of the house George returned quickly because he did not want to get wet.

4. Having given chief of police Anthony Miller the
physical description of: George Kowal, detective Stec-

ki went back to his desk.
5. During his conversation with George Bukowski in the
laboratory, Anthony found out many interesting things
about intercontinental missiles.
WI

6. "All the fish are in the net" said the chief of police,
having surrounded the premises

where members of the

secret organization had a meeting.

7. Nowicki said that he did not know Mrs. Zielinski, but
then he suddenly remembered that she was the wife of
his old school friend, Ignatius

Zielinski.

Ignatius

had married her when Nowicki was abroad.
8. Mrs. Rawicz was angry because her husband sold their
old couch.

He bought a new couch, but it was smaller

and less comfortable than the old one.
9. Mrs. Wirska is a neighbor of the Zielifiskis, granddaughter.
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a

Translation
Polish - English
Obecnie, tak samo jak to bylo przed wojn4, kalde dziecko w Polsce, musi by6 zapisane (enrolled) do szkoly podstawowej w siodmym ro:ku ±ycia.

Nauka w tej szkole trwa 7 lat.

Prawie w katdej miejscowaci znajduje sic taka szkola.

Po

skoficzeniu szkoly podstawowej chlopiec lub dziewczyna ma-

j4c 13 lat przechodzi do liceum i tu uczy sic przez 4 lata.

W liceum poglcbiaj4 i poszerzaj4 uczniowie swoje wia-

domoAci (knowledge) i przygotowuj4 sic do uniwersytetu.
Przy koricu ostatniego'roku liceum uczniowie ma j4 trudny
egzamin pafistwowy.

Przyjocie na uniwersytet zalety od te-

go, ile jest wolnych miejsc dia student6w.

Najwicksze

trudnoAci maj4 ci wszyscy, ktorzy chc4 by6 lekarzami,

gdy2 w laboratoriach wy2szych szkol zawodowych jest malo
miejsc,

Nauka na uniwersytecie trwa wlaAciwie 3 lata,

ale je2eli student chce osi4gn4o jakig stopiefi naukowy

(academic) musi zostat na uniwersytecie cztery lub pic6
lat.

Oprocz liceow, ktore przygotowuj4 do uniwersytetow,

utworzono w Poisce duto szkol zawodowych.
on

Umotliwiaj4

miodym chlopcom i dziewczynom szybkie nauczenie sic

jakiegoA zawodu.

Do szkol tych zapisuj4 sic uczniowie

po 7 klasach szkoly podstawowej i nauka tu trwa od dwoch
do czterech lat.

Q4c,st2)ns
tr6

1. W ktorym roku tycia musi

zapisane dziecko w Polsce

do szkoly?
2. Jak sig nazywa to szkoia?
3. Ile lat trwa nauka w tej szkole?

4. Gdzie znajduj4 sig szkoly podstawowe?

5. Do jakiej szkoly przechodzi nastgpnie chiopiec czy
dziewczyna?

6. Ile lat ma wtedy chiopiec lub dziewczyna?
7. Ile lat uczac sig w tej szkole?

8. Co poglgbiaj4 i poszerzaj4 w tej szkole uczniowie?
9. Do czego sig uczniowie przygotowuj4?
10. Co maj4 uczniowie na koficu ostatniego roku?

11. Od czego zalety przyjgcie nauniwersytet?
12. Kto ma najwigksze trudno6ci i dlaczego?

13. Jak dlugo trwa nauka na uniwersytecie?
art
TS C."

14. Ile lat musi student pozostaO na uniwersytecie, jeteli

chce osiun46 stopien naukowy?
15. Jakie szkoly utworzono w Polsce oprocz lice6w/

r,*

16. Co umotliwiaj4 to szkoly uczniom?
17. Po jakiej szkole uczniowie zapisuj4 sig do szkoly
zawodowej?

18. Ile lat trwa nauka w tej szkole?
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LBSSON 89

Reading Text
(based on IMS #10)
Wczoraj pplk. Kuczyfiski. kt6ry jest.dow6dcq przycs6

ka otrzymal nowe zadanie:. utworzy6 przyczolek na drugim

brzegu rzeki i utrzyma6 go do chwili rozpoCz4cia natarcia.
Ttzeba by2o wigc umotliwi6 saperom rozpoczccie budowy mostu

Sily.06whe dym

ulatwi6 przeprawg gIownym shorn dywizji.

wizji sk/adaly sig z piechoty z artylerii, czoig6w i oddziam
26w slutb.

Saperzy skoficzy1i jut budowy mostu

a artyleria i czolgi przekraczajq rzekg.

pontonowego,

Zadaniem czolg6w

artylerii bcdzie wspieranie piechoty, ktora ma powickszy6

przycznek. Placowki sa wystawione, patrole wyslane na przedm.
pole.

Teraz zaczynasig natarcie z przycz6/ka.

czolgi 84 jut na podstawie wyjAciowej.
je nieprzyjacielskie stanowiska.

Piechota

Artyleria ostrzeliwum

Atak sig jut zaczal, piem

chota i czolgi posuwaj4 sig naprzod niszczu nieprzyjaciels.,
kie gniazda oporu (pockets of resistance.) W kilku miejscach
dochodzi do walkiwrgcz (close combat.)

W koficu gniazda oporu

pierwszej linii sq zniszczone, piechota bierze du24 iloA6 jefi

dm.

Ale to jeszcze nie koniec walki.

ezerzy6 i poglgbi6.

PrzyczUek trzeba pom

Oddzialy wal.cz4ce posuwajq sic naprz6d,

a z nimi punkty dowodzenia (command posts).

Nieprzyjacielscy strzelcy wyborowi strzelaja z granstm
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nikow przeciwpancernych do czoIg6w;
unieruchomionych.

kilka czolg6w zostaje

Podmuchy do tylu (blast) zdradzaj4 sta-

nowiska tej broni.

Artyleria i moidzierze niszcz4 granat.

niki przeciwpancerne.

.

Nic jut nie.mote zatrzyma6 ataku.

Atak rozwija sig wedlug planu opracowanego przed dwoma
dniami w dywizji.

W krotkim czasie,front zostanie prze.

'many (breakthrough) i rA.cznie sig poacig za uciekaj4.
cym nieprzyjacielem.

Oddzialy pplk Kuczyiiskiego nie wez.

m4 udzialu w poLcigu, bo on wczoraj zameldowal, te ma dune straty.

M

Qaestcons
1. Co otrzymal wczoraj ppulk. Kuczyfiski?
O.
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2. Jakie bylo to nowe zadanie?
3. Co trzeba bylo umotliwie saperom?
4. Z czego skiadaly sig glowne sily dywizji?

5. Co robily czolgi i artyleria, kiedy saperzy
.

skoficzyli budowg mostu pontonowego?

6. Jakie bgdzie zadanie czolgow i artylerii?
7. Co jest wyslane na przedpole?

8, Co jest na podstawie wyjAciowej?
9. Co ostrzeliwuje artyleria?
10. Co robi piechota po rozpoczociu ataku?
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11. Do czego dochodzi w kilku miejscach?
IA, Co jest w koficu zniszczone?

13. Co nalety zrobiE z przyczakiem?
14. Co sic posuwa z walcz4cymi oddzialami?
15. Z czego strzelaj4 nieprzyjacielscy strzelcy wyborowi?
16. Co sic stalo z kilku czolgami?
17. Co zdradzaj4 podmuchy z granatnik6w przeciwpancernych?
18. Co niszczy artyleria i moidzierze?
19. Jak rozwija sio atak?

20. Co staple sic z frontem?
21. Co bcdzie po przelamaniu frontu?
22. Dlaczego oddzialy pplk. Kuczyfiskiego nie wezmit udzialu

w poAcigu?

LESSON 89

Oral . Aural Drill
Part I - Dialog

1. Gdzie jest Bolek?

2. Gdzie jest punkt dowodzenia?
3. Co osifigncla jednostka Bolka?

4. Co rozwija sic Awietnie?
5. Co zniszczyla nasza piechota?
6. Dok4d Bolek wiezie meldunek?
7. Gdzie Wiadek ma.brata?

8. 0 kogo boi sic Wladek?
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9. Co zrobil nieprzyjaciel?

10. Czy jednostka Bolka miala straty w ludziach?
11. Po co wybudowala jednostka Wladka most?
12. Co teraz robi Wladek?
13. Na co czeka Wladek?

14. Co zdaje sig Bolkowi?
15. Co mowil dowcidca Bolka?

16. Co Wladek znowu bgdzie mial?
Part II - General Questions

1. Co trzeba zrobiO, aby przelamae front npla?
2. Z czego moo skladae sig gniazda oporu?

3. Z czego jest silniejszy podmuch,z granatu rgcznego,
czy z du2ej bomby samolotowej i proszg powiedziee
dlaczego?

4. Kiedy jest przeprawa przez rzekg trudna?
5. Jakiej broni uiywaj4 tolnierze podczas walki wrgcz?
6. Kto jest zwykle na punkcie dowodzenia wigkszych jednostek?

7. Jak musi byo wyszkolony strzelec wyborowy?
8. W jaki sposob motna unieruchomie czolg?
9. W jaki sposob moina zniszczye most?
10. Jakie kierunki Awiata pan zna?
11. Jak dlugo trwa budowa domu w Ameryce?
Part III . Conversational Situation

Odprawa przed rozpoczgciem glownego ataku, ktory ma
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za zadanie przelamanie frontu.
Osoby:

dca pierwszego batalionu, dca
Dca
drugiego batalionu, dca saperow, dca artylerii.

Temat odprawy:

Rozpoznanie lotnicze, patrole rozpoznawcze,
przygotewanie artyleryjskie, sforsowanie
rzeki, stworzenie przyczolka.

LESSON 89
Homew-Thri

Part I

Translate into Polish:

1. We have been living in Monterey for a year.

2. He has been working in this office since 1943.
3. How long have you known this man?
4. I asked Mary yesterday if she wanted to go to .the
movies.

5. Bolek gave Janek a coat this morning because Janek
said that he was cold.

6. My father told me that he would be home at seven,
7, The Kowalskis said that they would not be at the
Zielifiskis tomorrow because they are going to Warsaw.

8. If you don't stop talking (to talk) nonsense I will
not talk with you.

9. If you don't write your homework now it will not be
ready.for tomorrow.
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Part II

This Fart is to be written if tape recorders are not
available to studentsIt is to, be recorded on tape
if tape recorders :are available to students.)
Form 10 sentences, using in each at least one word from
Vocabulary L.88 and Vocabulary L.89.

LESSON 89
Vocabulary
atak, m.
ataku, gen. s.

- attack

budowa, f.

- construction, building

gniazdo oporu

- stronghold, nest of

resistance
any moment, any time

lada ;foment

moment, m.
momentu, gen. s.

- moment

opor, m.
oporu, gen. s.

-

resistance, opposition

osiung, p. (osiqgae,

-

to reach, to gain, to
obtain

podmuch, m.
podmuchu, gen. s.

-

blow, blast

podobno

-

it seems, apparently

-

to deepen, to dredge

-

to extend, to widen

-

pursuit, chase

()slung

osiunie

osiqgam
osiqga)

poglgbie, p, (poglgbiao,
pOgIgbig
poglgbiam
poglgbi
pog/gbia)

i.

poszerzyo, p. (poszerzed,
poszerzg
poszerzam
poszerzy
poszerza)

pogcig, m.
pogcigu, gen.

i.

s
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powigkszy6, p. (powigksza6, i.
powigkszg
powigkszam
powigksza)
powigkszy

to enlarge, to increase, to magnify

przekracL;a6, i. (przekroczy6, p.

to cross, to violate,
to excede

przekraczam

przekloczg
przekroczy)

przekrac'za

przelama6, p. (przelamywa6, i.
prze/amujg
przelamig
przelamie
prse/amuje)

.

to break through

przeprawa, f.

-

crossing, crossing
place
command post

punkt dowodzenia (abbrev.P.D.)
strzelec wyborowy

-

sharpshooter, sniper

ulatw16, p. (ulatwia6, i.
ulatwiam
ulatwig
ulatwia)
ulatwi

to facilitate, to
make easy

umoiliwi6., p. (umo2liwia6, i.
umo2liwiam
UMOiliWig
umolliwia)
umo2liwi

to enable, to render
possible

unieruchomi6, p. (unieruchamia6,'

.

i.

unieruchomig
unieruchpmi

to stop, to put out of
action, to immobilize

unieruchamiam
unieruchamia)

utworzy6, p. (here no i.)
utworzg
utworzy

- to establish, to form,
to create

walka wrgcz

.

close combat

zdrada6, i. (zdradzie, p.

-

to betray, to give
away

zdrad2,am

zdradza

zdradzg
zdradzi)

again, once more

znowu/znow
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LESSON 90

.

Grammar Perception Drill

HOW TO USE EXPRESSIONS
OF DIRECTION
(Pour cardinal points)

,

Part I

When
Use special visual aid: -Strony Awiata."
asking the following questions, the instructor points at
the appropriate spot on the chart.
Students:

Instructor:

Gdynia lety na peanoci.

Gdzie leAy Gnia?

Gdynia le2y na

panocy.
Drill the questions below according to the pattern
above:

Instructor:

Gdzie lety Krakow?
Gdz3e lety Poznafi?

Gdzie
Gdzie
Gdzie
Gdzie
Gdzie

le2y
lei4
lety
let4
le2y

Szczecin?
Siedlce?
Lomia?
Katowice?
Przemy61?

Part II
Instructor:

Students:

Gdynia le2y na peanoc od
Warszawy.
Gdzie lety Gdynia?

Gdynia le2y na

panoc od Warszawy.
Drill the following according to the pattern above:
Instructor:

Krakow?
Poznafi?

Gdzie lety
(le24)
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Siedlce?
Szczecin?
Lom2a?

Gdzie le24
(1e2y)

Katowice?
PrzemyAl?

Part III
Instructor:

W jakim kierunku
leci ten samolot?
Ten samolot leci
na polnoc.
Trjakim kierunku
ten samolot 1 :i?

Suggested words:

Students:

polnoc

Ten samolot leci

na panoc.
poludnie
zachod
wschod
polnocny zachod
polnocny wschod
poludniowy zachod
poludniowy wschod

Part IV
Instructor:

Students:

Gdynia le2y w pOlnocnej Polsce.
Gdzie leiy Gdynia?

Gdynia le2y w pO1.
nocnej Polsce.

Drill the following according to the pattern above:
Instructor:

Gdzie le2y
(let4)

Krakow?
Poznan?
Siedlce?
Szczecin?
Lomia?
Katowice?
Przemy61?

Part V
Use a map of Poland as a visual aid. When asking
the following questions the instructor points at the appziopriate spot on the map.
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Students:

Instructor:

Gdzie lety Gdansk?

Gddisk let)/ na
pOlnocy.

W jakim kierunku od Warszawy
znajduje sig Gdansk?
W jakim kierunku leci samolot
lec4c z Warszawy do Gdanska?
W jakiej czggici Poiski leiy
Gdansk?

GdaAsk lety na
peAnoc od. Warszawy.

Ten samolot leci
.

na panoc.
Gdansk lety w p61.
nocnej Polsce.

Dr:11 the following according to the pattern above.
Instructor:

Gdzie ley Lodi?
W jakim kierunku od Krakowa znajduje sig Lodi?
W jakim kierunku leci samolot z Krakowa do Lodzi?
W jakiej czgAci Polski le*v Lodi?
Gdzie lety Lublin?
W jakim kierunku od Bydgoszczy znajduje sig Lublin?
W jakim kierunku leci samolot z Bydgoszczy do Lublina?
W jakiej czOci Poiski znajduje sig Lublin?

Gdzie lety Wroclaw?
W jakim kierunku od Olsztyna znajduje sig Wroclaw?
W jakim kierunku leci samolot z Olsztyna do Wroclawia?
W jakiej czgAci Polski znajduje sig Lublin?

STRONY AWIATA
Gdynia lety:

na poinou

Poiski

na Olnoc (acc.) od Warszawy

wpoinocnelPolsce

(loc.)
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LESSON 90
Dialog (Interrogation of a
prisoner)
O.: Oficer Drugiego Oddzialu
J.: Jeniec
0.: Proszc siadae. Widzc, to pan jest ranny.
zmieniono panu opatrunek?

Czy jut

J.: Tak, sani tariuszka zmi eni la mi opatrunek.

O.: Czy to jest panski teton rozpoznawczy?
J.: Tak jest. Zawsze noszc go na szyi, ale w czasie rewizji mialem go w,kieszeni,
0.: Tu s4 pafiskie rzeczy osobiste, ktore panu zabrano.
Od kogo jest ten list?

J.: Od mojej narzeczonej.

Dlaczego pan mnie o to pyta?

0.: Pytam sic o to, bo chcc sic dowiedzie6,gdzie znajduj4
sic zaklady energii j4drowejlw ktorych ona pracuje.
J.: TrzydzieAci kilametrow na polnot od Wilna.
O.: Czy pan byl tamkiedyL i czy pan mote mi narysowat,
jak s4 rozmieszczone budynki tych zaklademq
J.: Glowny budynek znajduje sic na zachod od Podbrodzia,
a biura 2 km na wschod.
0.: Pan mowi slabo po rosyjsku.

Gdzie sic pan urodzil?

W poludniowej Poisce.
0.: Pafiskie zeznania s4 bardzo cenne. Chcialbym jeszcze,
teby pan nam podal krotki tyciorys generala Boruty.

J.: Moge to zrobie, bo znam go dobrze.
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LESSON 90
Grammar Analysis
HOW TO USE EXPRESSIONS
OF DIRECTION
(Cardinal points)

In order to express that something is located in the
north, south, east or west the preposition na and t1 respective cardinal point in the locative case must be used,
.g.:

Gdynia le2y na polnocy (loc.)

- Gdynia lies in the north.

In order to express that something is located to the
north, south, east or,wtst of some specific point areference the preposition na and the respective cardinal point
in the accusative casZMust be used,
e.g.:

Gdzie leiy Gdynia w stosunku
do Warszawy?
Gdynia le2y na poinoc (acc.)

-

Gdynia lies to the north
*of Warsaw.

od Wars zawy.

The same construction is used to express a motion
towards any of the cardinal points,
.g.:

On jedzie na polnoc. (acc.)

-

He is going north.

In order to express that something is located in the
northern, southern, eastern or western part of an area,
the preposition w and the adjectival form of the respective
cardinal point in the locative case must be used,
.g.:

Gdynia leiy w polnocnel
Polsce.

-

Gdynia lies in
northern Poland.

NW

The same rules apply to the intermediate directions
as: north -east, north-west, etc,
.g.:

Szczecin ley na panocnym zachodzie.

(loc.)

Szczecin let)/ na panocny zachod (acc.) od Warszawy.
On jedzie na panocny zachod. (acc.)
Szczecin let)/ w panocno-zachodniei Polt,ce.
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(loc.)

LESSON 90
Structural Drill
Require students to answer the following questions.
The instructor points to the appropriate places.on the
map of Poland.
Part I
Instructor:

Gdzie ley Wilno?

Suggested words:

na pftnocy

Students:

Wilno ley na
polnocy.

Gdynia?
Gdansk?
Gdzie ley Plock?
Szczecin?
(1e2;)
{ Suwalki?

Gdzie ley Poznan?

na zachodzie

Poznan lety na
zachodzie.

na poludniu

Krakow ley na

Bytom?
Wroclaw?
Gdzie lety Sosnowiec?
Legnica?
Pila?
Gni ezno?

Gdzie let4 Gliwice?
Gdzie lety Krakow?

poludniu.

Krynica?
Wieliczka?

Gdzie ley PrzemyAl?
Cieszyn?
Bielsko?

Nowy Suz?
Gdzie ley Lwow?

na wschodzie

Pinsk?
Gdzie lety Hajnowka?
Bialystok?
1
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Lwow lety na
wschodzie.

{Brody?
Baranowicze?

Gdzie lez.q

Part II
Instructor:

Gdzie jest Warszawa?

Suggested words:
w firodkowej Pblsce

Students:

Warszawa jest
w firodkowej

Polsce.
...

I,

Gdzie jes

i

Lublin?
Radom?
Sandomierz?
Gora Kalwaria?
Radomsko?

(Kielce?

Gdzie sq /Siedlce?
\Putawy?
Gdzie jest Gdynia?

w polnocnej Polsce

Gdynia jest
w polnocnej
Polsce.

w zachodniej Polsce

Poznan jest
w zachodniej
Polsce.

Gdansk?
Gdzie jest Plock?
Szczecin?
1

Gdzie s4

Suwalki?

Gdzie jest Poznan?
+7 .

Bytom?
Wroclaw?
Sosnowiec?
Gdzie jest S
Legnica?
Pila?
Gniezno?
Gdzie sq

Gliwice?

Gdzie jest Krakow?

w poludniowej Polsce Krakow jest w
poludniowej
Polsce.

Krynica?
Gdzie jest Wieliczka?
1 Przemyfil?
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Cieszyn?
Gdzie jest Bielsko?
Nowy S4cz?

f
Gdzie jest PrzemyAl?

we wschodniej Polsce

Przemyfil

jest we
wschodniej
Polsce,
Pinsk?
Gdzie jest Hajnowka?
{ Bialystok?
-1,41

Gdzie s4

fBrody?
1Baranowicze?

Part III
Instructor:

Gdzie znajduje sic
Gdynia?

Suggested words:

Students:

na panoc

Gdynia znajduje sic na
polnoc od
Warszawy.

na zachod

Poznan znaj.
duje sic na
zach6d od
Wisly.

na poludnie

Krakow znaj duje sic na
poludnie od
Warszawy.

Wilno?
Gdzie znaj. Gdansk?
Plock?
duje sic
{ Szczecin?

Gdzie znajdujq sic
Suwalki?
Gdzie znajduje sic
Poznan?

Gdzie znaj
duje sic

Bytom?
Radomsko?
Wroclaw?
Radom?
Sosnowiec?
Pi la?

Legnica?
Gdzie znaj. Kielce?
Katowice?
du j4 sic
Gliwice?
Gdzie znajduje sic
Krakow?
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Krynica?
Wieliczka?
Gdzie znaj. PrZemy61?
Cieszyn?
di;je sig
Bielsko?
Nowy Sascz?

Gdzie znajduje sig
Lwow?
L

na wschod

Lwow znajduje
sig na wschod
od Wisly.

Pifisk?

Gdzie znaj- Lublin?
duje sig
Bialystok?
Hajnowka?
ql
IBrody?
Gdzie znajBaranowicze?
duj4 sig
Siedlce?

Part IV
Instructor:

W jakim kierunku
plynie Wisla?

Suggested words:

Students:

w polnocnym

Wisla plynie
w kierunku
polnocnym.

we wschodnim

Prypee plynie
w kierunku
wschodnim.

w zachodnim

Wieprz plynie
w kierunku
zachodnim.

W jakim kierunku
plynie:
Niemen?
Odra?
Bug?
W jakim kierunku
plynie Prypee?
W jakim kierunku
plynie:
Bzura?
Notes?
Pi lira?

W jakim kierunku
plynie Wieprz?

W jakim kierunku
plynie:
Narew?
San?
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jakim kierunku
plynie Wisla?

W

z poludnia na polnoc

Wisla plynie
z poludnia na
polnoc.

W jakim kierunku
plynie:
Odra?
Bug?
Niemen?
jakim kierunku
plynie Wieprz?

W

O

ze wschodu na zachod

Wieprz plynie
ze wschodu na
zachod.

W jakim kierunku
plynie:
Narew?
San?
Warta?
W jakim kierunku
plynie Prypee?

z zachodu na wschod

Prypee plynie
z zachodu na
wschod.
Iar

W jakim kierunku
plynie:
Bzura?
Note6?
Pilica?

Part V
Instructor:

Suggested words:

Students:
7

Gdzie znajduje
sic Wilno?

na pftnocny wschod od

Wilno znajduje
sic na pftnocny
wschod od War.
szawy.

Gdzie znajduje
Sic:

Hajnowka?
Bialystok?

Grajem?
Gdzie znajduje sic na panochy zachod od
Szczecin?
Suwalki?
Baranowicze?
Mosty?
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Szczecin znajduje
sic na polnocny
zachod od Warsza.
wa

a

Part VI

Instructor:

Suggested words:

W jakim kierunku
leci sig z Warszawy do Wilna?

polnocno-wschodnim

Students:

Z Warszawy do
Wilna leci sig
w kierunku
polnocnowschodnim.

W jakim kierunku
leci sig z Warszawy do:
Hajn6wki
Most6w
Grajewa
Suwalk
Baranowicz
Bialegostoku
W jakim kierunku le- .136/nocno-zw;hodnim
ci sig z Warszawy
do Szczecina?

Z Warszawy do
Szczecina leci sig w kierunku polnocno-zachodnim.

W jakim kierunku
leci sig z Warszawy do:
Gdallska

Gdyni
Torunia
Plocka
Bydgoszczy
W jakim kierunku
leci sig z Warszawy
do Katowic?

poludniowo-zachodnim

Z Warszawy do
Katowic leci
sig w kierunku poiudniowozachodnim.

W jakim kierunku
leci sig z Warszawy do Lwowa?

poludniowo-wschodnim

Z Warszawy do Lwowa leci sig w kie-

runku paudniowowschodnim.

Bytomia
Sosnowca
Legnicy
Gliwic
Cieszyna
Czgstochowy
Zawiercia
Wroc lawi a
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Gdzie znajduje
sig:

Gdansk?
Gdynia?
Torun?
Plock?
Bydgoszcz?

Gdzie znajduje sig
Wroclaw'

na potudniowy zachod od

Wroclaw znaj.
duje sig na
poludniowy
zachod od
Warszawy.

Gdzie znajduje
sig:

Bytom?
Sosnowiec?
Zawierdie?
Legnica?
Czestochowa?
Cieszyn?
Gdzie znajduj4
sig Gliwice?

Gdzie znajduje
sig Lwow?

na poludniowy wschod od Lw6w znajduje
sig na polud.
niowy wschod
od Warszawy.

Gdzie znajduje
sig:
Przemyfil?

Lublin?

Gdzie znajduj4
sig:

Brody?
Pulawy?
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OF

.a.

W jakim kierunku leci sig
z Warszawy do:

Brod&
Lublina
Pulaw

LESSON 90
Translation
English . Polish
1. It's clouding over, I think that it will rain.
2. Do I hear the artillery?

No, it's thundering.

I saw

a few seconds ago that it was lightning in the west.

3. The sun was shining, it was warm in the garden but red
and golden leaves were covering the earth, so I knew
it was already fall.

4. Soon it will get cold, the wind will start to blow,
the lake will freeze over and we will know that winter
has begun.

5, Mr. Malinowski heard the weather report this morning.
He says that it will snow again, so we will go to
church by sleigh.

6. Mary was standing under that tree when the thunderbolt struck it.

I still shudder when I think about it.
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7. The snow is melting.

In a few weeks the trees will be

covered with young green leaves and many flowers will
start to bloom.

8. For these rooms one pays more because one can see the
sea from the windows.

9. One fishes in lakes, rivers, ponds and in the sea.
10. The mailman brought several letters and also a post
card addressed to my grandfather.

Translation
Polish - English
Jan Borowski byl Amerykaninem i urodzil sig w Bostonie.

Rodzice Borowskiego przyjechali do Bostonu z Polski.

Matka Borowskiego czgsto opowiadala mu o Polsce.

Po skofi-

czeniu uniwersytetu, Borowski zostal profesorem w liceum.

W czasie wakacji szkolnych zdecydowal sig pojechak do Polski.

Przed wyjazdem przeczytal kilka ksi42ek o Polsce i

dowiedzial sig, 2e Polska leiy w Arodkowej Europie,i 2e
najwigkszym miastem jest Warszawa.

Warszawa jest polo2o-

na nad WisI4, ktora jest najwigksz4 rzekq w Polsce.

Wis-

la wyplywa z poludniowej czgAci Polski i plynie w p61nocnym kierunku.
2y Gdafisk.

Na polnoc od Warszawy nad Baltykiem le-

Z Warszawy mo2na pojechae statkiem do Gdafiska.

W poludniowej czgAci Polski le2y Krakow.
stare i ladne miasto.

Jest to bardzo

Na poludniowym zachodzie le24 Kato-

wice. W Katowicach jest duio fabryk, a pod Katowicami s4
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kopalnie wcgla. W zachodniej czc6ci Poiski, ktora sic
nazywa Wielkopolskallety dute i stare miasto Poznali nad
rzek4 Wart4.

Warta wyplywa z poludniowej czcAci PoiBorowski czy-

ski i plynie w poinocno-zachodnim kierunku.

tal takte o Lodzi, ktora lety na poludniowy zachod od Warszawy.

W Lodzi jest duo fabryk, ktore robl4 materialy

na ubrania.

Borowski kupil mapc Poiski i zamowil bilet

na samolot, ktory odleci do Warszawy z Bostonu 5 lipca o
godzinie 14.15.

Wedlug rozkladu jazdy, samolot ten bc-

dzie w Warszawie 7 lipca o godzinie 11.00.

Borowski ma

zamiar zostak w Poisce 6 tygodni i myLli, 2e zwiedzi
wszystkie miasta, o ktorych czytal w Bostonie.

Questions
1. Czy Borowski byl Polakiem?

2. Gdzie on urodzil sic?
3. Sk4d przyjechali rodzice Borowskiego do Bostonu?
4. Kto opowiadal czcsto o Poisce?
5. Co robil Borowski?
6. W jakim czasie Borowski zdecydowal sic pojechae do
Poiski?
7. Gdzie lety Polska?

8. Jak sic nazywa najwicksze miasto w Poisce?
9. Nad jak4 rzek4 lety Warszawa?
10. Jak nazywa sic najwicksza rzeka w Poisce?
11. Sk4d wyplywa Wisla i w jakim kierunku plynie?
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12. Gdzie lety Gdansk?
13. Czy motna pojecha6 statkiem z Warszawy do Gdadiska?

14. Jak4 rzek4 motna pojecha6 z Warszawy do Gdanska?
15, Gdzie lety Krakow i jakim miastem jest Krakow?
16. Jakie miasto lety na poludniowym zachodzie i czego
tam jest duto?

17. Jak SiQ nazywa najwicksze miasto w WieIkopolsce?
18. Nad jak4 rzek4 lety Poznan?
19. W jakim kierunku plynie Warta?

20. Gdzie lety Lodi?
21. Czego jest duto w Lodzi i co robl4 w Lodzi?
22. Co kupil Borowski i na co zamOwil. bilet?

23. Kiedy samolot odleci z Bostonu?
24.-Kiedy samolot przyleci do Warszawy?
25. Jak dlugo Borowski zostanie w Poisce?
26. Co ma zamiar zrobi6 Borowski w Polsce?

LESSON 90
Reading Text
(based on IMS #11)

Do namiotu, w ktOrym siedzial oficer DwOjki", przyprowadzono rannego jefica, ktorego ziapano przed kilkunastu mi.
nutami,

Zanim przyprowadzono jeaca na przesluchanietzrewi-

dowano go dokiadnie.
ale mial papiery.

Jeniec nie mial przy sobie broni,

Te papiery zabrano mu, bo one mogy za.
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S

wiera6 wiadomaci wojskowe.

Przed przesluchaniem jefica,

oficer przejrzat papiery i z tych papier& jut dowiedzial
sig czegofi o jeficu i o oddziale, do ktorego jeniec naleta/.

Teraz po przejrzeniu tych papier6w oficer kazal war-

townikowi wprowadzi6 jefica,

jeniec.bal sic, byta wicc na-

dzieja, to bcdzie motna dowiedzie6 sic czegoA wiccej od
niego poza nazwiski em, stopniem wojskowym i datq urodzenia.

Po kilku slowach oficer zdal sobie sprawc, to ten

jeniec powie wiccej nit powinien.

Oficer kazal jeficowi

usi4661 dal mu papierosa i jeniec zacz4I m6wi6.
On zeznal, to byl na patrolu, ktory mial rozpozna6
wzgorza na poludniowy wsch6d od mostu.

3 kompania, do

ktorej jeniec nalety, zajmowala odcinek na grzbiecie wzg6rza na p6lnocny wsch6d od mostu.

Dalej jeniec powiedzial,

jaka jednostka znajdowala sic na zachod i na wsch6d od 3
kompanii, to dow6dztwo baonu znajdowalo sig okolo 1 kilometra na polnoc od stanowisk 3 kompanii,

Po zapaleniu

drugiego papierosa jeniec powiedzial, to 57 pulk piechoty

ma naciera6 w kierunku poludniowym, a s4siednie pun' w
kierunku potudniowo-wschodnim i poludniowo-zachodnim.

To

natarcie bedzie poprzedzone ogniem artylerii i wsparte
czolgami.

Na pytanie oficera gdzie znajdujq sig czolgi

artyleria, jeniec odpowiedzial, to widzial czolgi kola
zakrgtu rzeki, na p6lnocny zachod od stanowisk 3 kompanii,

0 artylerii nie m6g/ nic powiedzie6, wiedzial on

tylko, to jedna bateria bgdzie wspiera6 natarcie baonu,
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w skiad ktorego wchodzi 3 kompania.
wszystko, co zeznawal jeniec.

Oficer zapisywal to

Po tym przesluchaniu oficer

wzi4I jeaca do mapy i jeniec pokazal na maple to wszystko
o czym m6wil.

Teraz oficer kazal mu opisa6 drogc, kt6r4

posuwal Sie patrol.
ktorody patrol szedl.

Opisuju drogc pokazywal on na maple,
Patrol wyruszyl ze stanowisk kom.

panii w kierunku poludniowo.zachodnim i doszedl do mostu.
Kiedy doszli do rzeki zobaczyli inny patrol po drugiej

stronie drogi, ktory posuwal sic w panocnym kierunku;
prawdopodobnie wracal z rozpoznania.

Po tym przesluchaniu wartownik zabral jeaca i zapro.
wadzil go do obozu.

Po wyjficiu jefica, oficer przesluchu-

Acy porownal to, co powiedziat ten jeniec z informacjaSprawdzaj4c to dane, przeko-

mi, kt6re zebra' przedtem.

nal sit, to jeniec mowil prawdc, bo wiadomoAci byly praw.
dziwe.

Questions
1. Kto siedzial w namiocie?
2, Dokut przyprowadzono rannego jefica?

3. Kiedy jeniec zostat ziapany?
4. Co zrobiono przed przesluchaniem jefica?
5, Dlaczego zabrano papiery jelicowi?

6. Dlaczego oficer przejrzal papiery przed przesluchaniem?
7. Co tolnierz wzicty do niewoli musi powiedzie6?
8, Kiedy oficer zdal sobie sprawc, to jeniec powie wiccej
nit powinien?
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9. Co oficer kazal jeti:awi zrobi8?

10. Co mial rozpozna6 patrol?

11. Jaki odcinek zajmowala trzecia kompania?
12. Gdzie znajdawalo siv dow6dztwo batalionu?
13. Co powiedzial jeniec po otrzymaniu drugiego papierosa?
14. W jakim kierunku maj4 naciera6 s4siednie pulki?
15. Co poprzedzi natarcie?
16. Czym natarcie bvdzie wsparte?
17. Gdzie jeniec widzial czolgi?
18. CO oficer zapisywal?
19. Co zrobil oficer po przesluchaniu jefica?

20. Co jeniec opisywal i pokazywal na mapie?
21. Sk4d patrol wyruszyl?
22. Co patrol zobaczyl po drugiej stronie drogi?

23. MAO wartownik zaprowadzil jelica?
24. Co oficer zrobil po wyjgciu jefica?
25. 0 czym przekonal siv oficer?

LESSON 90
Oral - Aural Drill
Part I . Dialog

1. Kto rozmawia z jencem?

2. Co widzi oficer Drugiego Oddzialu?
3. Komu zmieniono opatrunek?

4. Gdzie jeniec mial teton rozpoznawczy?
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5. Co zabrano jeficowi przy rewizji?

6. Jakie rzeczy oficer pokazal jencowi?
7. Od kogo byl list, ktory mial jeniec .przy sobie?
8. W jakich zakiadach pracuje narzeczona jefica?

9. Gdzie znajduj4 sig zaklady energii Adrowej?
10. Co jeniec ma narysowa6?
11. Gdzie znajduje sig glowny budynek?

12. Co znajduje sig 2 km na wschod od Podbrodzia?
13. Jak jeniec mowi po rosyjsku?
14. Gdzie urodzil sig jeniec?

15. Czyje zeznania s4bardzo cenne?
16. Co jeszcze jeniec ma poda6?
17. Kim jest Boruta?
Part II . General Questions

1. Jakie cenne rzeczy ma pan w domu?

2. Ktory oddzial sztabu zbiera wiadomaci o nplu?
3. Kto robi zwykle opatrunki?

4. Co zwykle poprzedza natarcie piechoty?
5. Jak dlugo stoi wartownik na posterunku?
6. Po co 2olnierze majq 2etony rozpoznawcze?
7. Co pisze sig w 2yciorysie?
8. Kto zapisuje zeznania jelicem?

9. Jak czgsto sanitariuszka zmienia opatrunki?
100 Jak s4 rozmieszczone fabryki samolotow w Kalifornii?
11. Jakim olowkiem pan lubi rysowa6?
12. Jakie rodzaje energii pan zna?
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r, 7-4 mco

13. Czy gazety w krajach pod okupacj4 podajE prawdziwe
wiadomo6ci?

14. Czym sq pokryte grzbiety gorskie kolo Monterey?

15. Czy pan mote porowna6 Aycie w Europie z tyciem w
Ameryce?
16. Po co sq znaki drogowe przed zakrotami?
Part III . Conversational Situation (based on Reading Text
L.90)
Przesluchiwanie jefica.

jeniec ten zostal wzicty do

niewoli,kiedy wracal z patrolu.

Marszruta patrolu

jest opisana w czytance w lekcji 90.
Osoby:

Kapitan przesluchuj4cy jefica,
podporucznik
jego zas4pca,
j eniec,

podoficer rewiduj4cy jefica,
wartownik.

Podporucznik rysuje na tablicy mapg terenu, ktory
opisuje jeniec i oznacza polo'Aenie jednostek npla.

LESSON 90
Homework
Part I

Translate into Polish:

1. Boguckils fiancee is an army nurse.

She works in a

large army hospital located five kilometers to the
north-east of Kielce.

2. The reconnaissance platoon went west along the crest
of the mountain.

After half an hour it turned south

143

and started going down towards the river.
3. A G..2 officer wrote down the prisoner's life history;

his date of birth, place of birth, the schools which
he attended, his profession.

4. Realizing that it is difficult to find his house Buraczek drew a map of the road for his guests.
5. Zosiats fiance was born in a village in northern Poland, but now he lives in southwestern Poland and
works in a nuclear weapons plant.
6. Mr. Smith. had an interesting conversation with Mr.

Zielinski who arrived from Poland a month ago.

Zie-

linski was comparing life in Poland with life in
America.

7. Colonel Brown spent six weeks in Poland.

He visited

Sandomierz on the Vistula in central Poland, Poznan,

and Gniezno in the west, the two ports Gdynia and
Gdansk in northern Poland.

Afterwards he went east

to visit his aunt who lives in Przemyfil.

Part II
(This part is to be written if tape recorders are not
available to students.
It is to be recorded on tape
if tape recorders are available to students.)

Write (or record on tape) what information you would
try to obtain from an enemy POW.
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LESSON 90
Vocabulary

cenny, cenna, cenne

valuable, precious

data urodzenia

date of birth
G.2, S-2, intelligence
branch (section)

Drugi Oddzial ("Dwojka")

.

energia, f.

. energy

grzbiet, m.
grzbietu, gen. s,

-

j4drowy, jadrowa, j4drowe

-

crest, back

nuclear
- pocket

f.

which way

ktorgdy
narysowae, p. (rysowae,
rysujc
narysujc
rysuje)
narysuje

-

to draw

narzeczony, f

-

fiancee

narzeczony, m.

-

fiance

opatrunek, m.
opatrunku, gen. s.

-

first-aid, dressing

poprzedzie, p. (poprzedzae, i.
poprzedzv
poprzedzam
poprzedzi
poprzedza)

.

to precede

porownae, p. (porownywae,
porownujc
porownam
porownuje)
porowna

.

to compare

prawdziwy, prawdziwa, prawdzi.
we

. true, genuine

rozmie6ciO, p. (rozmieszczaO,
rozmieszczv
rozmieszczam
rozmie6ci
rozmieszcza)

- to locate, to quarter,
to deploy, to spread

sanitariuszka, f.

. army nurse's aid

stosunek, m.
stosunku, gen. s.
stosunki, nom, pl.

-

relation, contact,
attitude
- conditions
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.

wartownik, m.
wartownika, gen. s.

guard, sentinel, sentry
to set cut, to start

wyruszy6, p. (wyruszaO, i.
wyruszam
wyruszy
wyrusza)
wyruszy

- curve, bend 7 turn

zakrgt, m.
zakrgtu, gen. s.

zaprowadziO, p. (zaprowadza6,1. - to take to, to bring
zaprowadzam
zaprowadzg
zaprowadza)
zaprowadzi

(here no p.)

zawiera6,

-

zawi eram

zawiera

- to realize (something),

zdawat sobie sprawg (z czefl
ft

fl
tt

ft
ft

ft
ft

zdam
tt
zda
zdadzq ft

ft
ft
ft

zdajg
zdaje
zdajq
zdaO

ff

to contain, to hold,
to comprehend, to
comprise
to be aware

i)
3rd pers.pl.
(z czegoi,
P.)

3rd pers.pl.
- to state, to give

zeznaO, p.(zeznawat, 1.
zeznajg
zeznam
zeznaje)
zezna

evidelce, to confess

- identification tag
teton,rozpoznawczy, m.
Zetonu rozpoznawczego, gen, s.

2yciorys, m.
±yciorysu, gen. s.

-
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life history, biographical sketCh,
background

LESSON 91
Grammar Perception Drill
FORMATION OP DIMINUTIVES
AND AUGMENTATIVES
Part I

Students:

Instructor:
1.1

na

Jak sig nazywa mall obraz?
Maly obraz nazywa sig obrazek.
Jak sig nazywa maly obraz?

Maly obraz nazywa sig obrazek.

Jak sig nazywa mala karta?
Mala karta nazywa -fig-kartka.
Jak sig nazywa mala karta?
Jak sig nazywa, male dzialo?
Male dzialo nazywa sig dzialko.
Jak sig nazywa male dzialo?

Mala karta nazywa sig kartka.

Male dzialo nazywa sig dzialko.

Instructor:

Jak sig nazywa male okno?
Jak sig nazywa mala 16di?
Part II
Instructor:

Students:

Jak sig nazywa mall domek?
Maly domek nazywa sig domeczek.
Jak sig nazywa maly domei7---'

Jak sic nazywa mala kartka?
Mala kartka nazywa sig iriteczka.
Jak sig nazywa mala kartka?----
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Maly domek nazywa sig domeczek.

Mala kartka
nazywa sig
karteczka.

Jak sig nazywa male okienko?
Male okienko nazywa sig oireneczko.
Jak sig nazywa male okienko?

Male okienko nazywa
sig okieneczko.

Part III
Students:

Instructor:

Mala lampa nazywa sig

Jak sig nazywa mala lampa?

lampka,

Bardzo mala lamps nazywa sig lampeczka.

Jak sig nazywa bardzo mala
lampa?
Instructor:

Jak
Jak
Jak
Jak
Jak
Jak

sig
sig
sig
sig
sig
sig

nazywa
nazywa
nazywa
nazywa
nazywa
nazywa

ma /y kot?

maly ptak?
ma ly kubet?
male kolo?
bardzo male kolo?
mala chmura?

Part IV
Instructor:

Students:

a/
Jak sig nazywa maly kofi? (m. soft)
Maly kofi mazywa sig konik.
Jak sig nazywa maly kofir

as

Maly kofi nazywa sig

konik
Jak sig nazywa maly konik?
Maly konik nazywa sig

Jak sig nazywa maly konik"

Maly konik nazywa
sig koniczek.

Jak sig nazywa maly pok6j? (m. soft)
Jak sig nazywa maly foteI? (m. soft)
Jak sig nazywa maly butr-

b/
Jak sig nazywa
talerz? (m, expalatal)
Maly talerz nazywa sig eiTirz/4,
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Jak sig nazywa maly talerz?

Maly talerz nazywa sig
talerzyk.

Jak sig nazywa maly talerzyk?
Maly talerzyk nazywa sig tiTerzyczek.
Jak sig nazywa maly talerzyk?

Maly talerz
talerzyczek.

nazywa sig

Instructor:
A

Jak
Jak
Jak
Jak
Jak

sig
sig
sig
sig
sig

nazywa
nazywa
nazywa
nazywa
nazywa

slaby wiatr?
maly plaszcz?
maly krzyi?
maly n62?
maly chiopiec?

Drill the first degree
only

Part V
.

V

%MLitt

Instructor:

Students:

Jak sig nazywa du2a walizka?
Duta walizka nazywa sip maTiza.
Jak sig nazywa du2a walizka?

Duta walizka nazywa sig
waliza.

Instructor:

Jak sig
Jak sig
Co jest
Jak sig
Jak sig

nazywa duta skrzynka?
nazywa duke pudelk67
wigksze, zegarek,"7Zy zegar?
nazywa duke jajko?
nazywa duty worek?

Part VI
Instructor:

Students:

To male dziecko jest mile.
Ono jest milutkie.
Jakie jest to male dziecko?

Ono jest milutkie.

Instructor:

Ten domek jest czysty.
Ten domek jest czyAciutki.
Jaki jest ten domek?
Ten domek jest maly.
Ten plaszczyk jest cieply.
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To maslo jest Awiete.
To ubranie jest nowe.
Te spodnie sq krotkie.
Part VII
NPR

Require students to form first degree diminutives from the
following nouns,
.g.:

ubranie
Awinia

ubranko (n.)
(f.)
wink

las

lasir (m.)

mapa
lustro
koszula
ulica
kuchnia
brama
kanapa
szafa

Ora
wyspa
ogrod
kwiat

czapka (f.)
wore r' (m.)
jaSE6 (n.)

lawka

Mika
polka
ksi4tka
zegarek
olowtk
szklanka
poduszka
pilka
butelka
rzeka,

ledko

woz

manna

1504- (5(

czapeczka
woreEFFEjagIFEW6

4

- 4-

1Ik

re

7

7/f

LESSON 91
Dialog

(The baby and the
nursery)

A.: Andrzej
Z.: Zosia

A.: Zdaje mi sig, 2e trzeba pomyAlee o meblach do dziecinnego pokoju.
Z.: Ty zawsze jestea taki niecierpliwy, Andrzejku. Wiesz
przeciei, te mamy jeszcze trochy czasu,zanim sig
dzi ecko urodzi.

A.: Racja, ale chcialbym,2eby nasz synek mial ju2 wszystko gotowe; loteczko, wozeczek, wanienky do kqpieli.
Z.: Andrzejku, mowilam ci jui wiele razy, ie to bgdzie
dzi ewczynka.

A.: Pewny jestem, te to bgdzie chlopczyk. Ale nie sprzeczajmy sig o to. Chcia/bym,tebyAmy obejrzeli jakieg
mebelki dziecinne i zabawki.
Z.: Dobrze. Rozumiem, te chciilbyg ju2 widziea nasz
dziecinny pokoik gotowy.

A.: Zosiefiko, wlaAnie wczoraj widzialem na wystawie gliczne meble dla dzieci. Naprawdg okazja.

Z.: Ile one kosztuj4?

A.: Nie powiem ci teraz. Musisz najpierw zobaczy6,jak
milutko one wyglqdaj4. Widzialem take pigkne kocyki.

Z.: Chgtnie obejrzg. Tylko powiedz mi jeszcze,dlaczego
nie chcesz,teby to byla coreczka?
A.: To jasne. Wiesz, ze nigdy nie mogy znaleie partnera
do pokera.
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LESSON 91
Grammar Analysis
FORMATION OF DIMINUTIVES
AND AUGMENTATIVES
_SW

pr

Part I . Nouns
Diminutives are extensively used in Polish. There
the first
are two degrees of diminutives in Polish:
degree and the higher degree. Both degrees of diminutives often imply affection. The endings .4ek, -ka,
-ko when added to the stem of some masculine, feminine
67 neuter nouns respectively form the first degree of
diminutives,

Mr,

.16

0,

e.g.:

First degree
diminutive
domek

dom
lampa
drzewo

lampa
drzeiWo

- little house
- little lamp
- young tree, little tree

The stem (as mentioned above) of the feminine and
neuter not-gas-is the "zero ending form" of the genitive
plural,
e.g.:

wanna

gen, pl. wanien+ka = wanienka - small tub
okno

gen. pl. okien+ko

-t

= okienko

- little window

Some masculine nouns ending in a soft consonant or
take -ik to form a first degree diminutive,

e.g.:
kofi

konik

- small horse

pokoj
hotel
but

polairk

. small room

hoteITk

.

bucie"
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small hotel
small shoe

9,.

Some masculine nouns ending in an expalatal take
to form a first degree diminutive,
.g.:

plaszcz
nft

plaszczyls

.

nozyk

small overcoat
small knife

In order to form a higher degree of diminutive the
endings -eczek (-iczek), -eczka (-iczka, seldom used),
added t o t Ergfem of masculine, feminine
-eczko must
and neuter nouns respectively,
4111,

e.g.:

First degree
diminutive

dom

Higher degree
diminutive

domek

domeczek

. tiny (minute)

house
tiny (minute)
lamp

lampa

lampka

lampeczka

.

okno

okienko

okieneczko

. tiny (minute)

window
pokoj

pokoik

pokoiczek

.

tiny (minute)
room

Many masculine nouns ending in -k, feminine nouns
ending in .ka and neuter nouns ending in -ko used to-.
day in the arthdard meaning are diminutives orthe first
degree in form which have lost their diminutive meaning
in the course of time. Those nouns take the higher degree
diminutive endings in order to express the first degree,
e.g.:
A

ol6wek
c6rka
biurko

oloweczek
coriFiffbiureFiro

-

small, pencil

little daughter
little desk

Diminutives in both degrees are declined like all
other nouns,

e.g.:
Rozmawialem z moj4 coreczk4.
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On mieszka w malym pokoiku.
MA.

Some masculine nouns ending in -ek, -ik, feminine
nouns ending in -ka and neuter nouns ending in -ko
which have no diminutive meaning have augmentative ralms.
The augmentative form has sometimes a derogatory
cation,

WWI

.g.:

Aupentative form

Diminutive form

walizka
a (standard) suitcase

waliza

zegareczek
a small watch

zegarek

zegar
a clock

a watch

pudeleczko
a small box

pudelko

pudlo
a big box

a box

wor
a large sack
(shabby)

a

walizeczka
a small suitcase

woreczek
a handbag

worek
sack

Part II . Adjectives

Some adjectives take the endings -utki, -utka
-utkie for the masculine, feminine and newer gender
to form a diminutive,
e.g.:

Diminutive
roily

mi lutki

mila
mile

mifirtFre

czarny
czarna
czarne

czarniutki
czarniUTEW
czarnirafre

The diminutive adjectives are declined like any
other adjective,
e.g.:

M6wig o milutkim dziecku.

-

1.56

I speak about a nice
(cute) child.

I

LESSON 91
Structural Drill
Part I
Instructor:

Jak sig memi na
maly dom?

Suggested words:

dom

Students:

Na maly dom
mowi sig domek.

kubet
krzak
obraz
koAci61
ogrod
las
kwiat
zqb

Jak sig mowi na bardzo
maly dom?

dom

Na bardzo maly
dom memi sig
domeczek.

ogrod
kwiat

Jak sig mowi na matego
kota?

kota

Na malego kota
mold sig kotek.

psa
wnuka

Jak sig mbwi na malq

lampg

lampg?
,20

CJI

I is

Na ma t4 lampg

mowi sig lampka,
tablicg
krowg
kurg
swinig
gazetg
mapg
koszulg
szkolg
kuchnig
bramg
kanapg
szafg
gorg
siekierg
rybg
skrzynig
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141E0

chmurg

Jak sig mOwi na bardzo
malq lampg?

lampg
'

Na bardzo malq lamp? mowl SiQ lampeczka.

czapkg
szafg
bluzg
skrzynig

Part II
Instructor:

Czy to jest du2y
worek?

T:

Suggested words:
worek

Students:

Nie, to jest maly
woreczek.

T

zegarek
olowek
kieliszek
kolek

Czy to jest duta
ksi4ika?

ksiq2ka

I
I

Nie, to jest mala
ksiAteczka.

corka
pilka
torebka
fajka
rzeka
but elka

szklanka
poduszka
polka
fabryka
kartka
walizka
rgka
wodka
lytka
lodka
lawka

IPW-11"
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1

Czy to jest dute
biurko?

biurko

Nie, to jest male
biureczko.

pudelko
jajko
ciastko
miasto
gniazdo
kolo

o

Czy to jest duty kon?

Nie, to jest maly

koli

konik.

chlopiec
sklep
pokoj
kotlet
hotel
fotel
wazon
piec
kraj
aparat
talerz
not
kapelusz
plaszcz,
krzyt
namiot
.

Part III
..

Instructor:

Suggested words:

Jaki jest ten maly
chlopczyk?

tiusty

Students:

Ten maly chlopczyk
jest tluAciutki,

Jaka jest ta mala
dziewczynka?
Jakie jest to male
dzi ecko?

szczuply
czysty
grzeczny

Jaki jest ten samochodzik?

Ten samochodzik jest
nowiutki.

nowy

Jaka jest ta tabliczka?
Jakie jest to pudeiko?
krotki
lekki
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czysty

Part IV
Form first degree and higher degree diminutives from the
following nouns:
(e.g.:

dom - domek)

Obraz, ogrod, kot, kwiat, pies, koli, but, sklep, hotel,
wazon, talerz, krzyt, kraj.

Lampa, krowa, mapa,' koszula, siekiera, chmura, wdowa, Ora,
ryba,

Okno, slowo, skrzydlo, krzeslo, gniazdo, kola.

Part V
Instructor:

Suggested words:

Czego pan szuka?
Czemu pan sig przygl4da?
Co pan to widzi?
Czym pan sic interesuje?
0 czym pan mewl?

kogciolek

Students:

Szukam kaciolka.

ogrodek
lasek
znaczek
piesek
lampka
Awinka
szkolka
bramka
wys epka
OM.

skrzynka
pudeleczko
ciasteczko
miasteczko
biureczko

Drill it also in plural.
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LESSON 91
Translation
English . Polish
(Require students to use colloquial personal forms e.g.:
mygmy, wygcie, cogcie etc., introduced in Lesson 88.)
1. Zygmunt, did you take into consideration that we must
still workout the combat order for the first and
second battalion?

2. We surrendered on the fourteenthlbut the second and
third company fought still for two days.

3. Why did you (people) abandon your positions?
4. What were you (people) defending, the bridge or the
ford?

5. For whom did you work last year, Stefan?
6. When did you (people) cross.the river and break
through the enemy lines?

7. Before retreating the enemy blew up the bridge, but
we had pontoons and assault boats ready.

8. Several soldiers were still defending that position,

but Rogaiski finished them off with his machine gun.
9. At whom were you so angry today, Michal?
10. Put the overcoats, hats and grandmother's umbrella
on the front seat.

11. To whom did you give the headache powders, Mary?
12. Why didn't you take the suitcases from the com-

partment before the train stopped, Bolek?

Don't

you know the train stops here for only two minutes?
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LESSON 91
Reading Text
Bylo to bardzo damn() temu jeszcze przed pierwszq woj-

n4.

W malej wiosce, w gorach Karpatach, mieszkala

czynka, ktorej na imig bylo Zosia. Biedna to byla dziewczynka, gdy2 nie miala jui rodzicow i nie miala pienigdzy.
Tatug jej byl szewcem i umarl kiedy Zosia byla malutka.

Mamusia umarla trochg paniej, kiedy Zosia zaczgla chodzie do wiejskiej szkolki.

Mieszkala wiqc Zosia ze sta-

rq, bardzo sftr4 babci4 w malym domu za ws5.4.
byl domek z ogrodkiem na kwiatki.
wek,wigc bawila sig w tym ogrodku.

Maly to

Zosia nie miala zaba-

Bawila sig w ogrod-

niczkg, wigc byla to i zabawa i praca.

Nikt te2

w calej wiosce nie mial tak pigknych kwiatow i tak ladnego ogrodeczka.

Przy drodze niedaleko domu babci stal

nieduiy kogciOlek.

Zosia czgsto chodzila do tego kogci61-

ka i zanosila tam swoje pigkne kwiaty,

Prosila ona wtedy

Boga byljej pomogl, gdy2 uczyla sig dobrze i chciala ige
do liceum do duiego miasta,by zosta6 nauczycielk4, ale
nie miala pienigdzy.

Ksi4dz, ktory zeal Zosiglmyglal

czgsto, 2e dobre ma ona serduszko i pewno Bog jej pomo2e,
Pewnego dnia przyjechala do ksigdza jego znajoma2bogata
wdowa z niedalekiego miasteczka.

Powiedziala ona ksig-

dzu, 2e chcialaby zaadoptowae jakieg biedne dziecko z
wioski, gdy2 sama nie ma dzieci.
szyl i powiedzial jej o Zosi.
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Ksi4dz bardzo sig ucie-

Kiedy to pani zobaczyla

czygciutk4 i milutk4 Zosiclpostanowila zaadoptowaO j4 i
wyslaO do szkoly do dutego miasta.

I tak pragnienia Zo-

si sic spelnily i zostala nauczycielk4.

Nie zapomniala

ona oczywigcie nigdy o babci i o swoim ogrodku i kogci61.
ku w malej wiosce i czgsto tam w czasie wakacji przyjetdtala.

Questions
1. Jak dawno temu to bylo?

2. Gdzie mieszkala mala dziewczynka?
3. Jak sig nazywala ta dziewczynka?

4. Dlaczego ta dziewczynka byla biedna?

5. Kim by? tatug Zosi?
6. Kiedy on umarl?
7. Kiedy umarla mamusia Zosi?
8. Z kim mieszkala Zosia?
9. Gdzie mieszkala Zosia?

10. Jaki byl ten domek?
11. Czego nie miala Zosia?
12. Gdzie bawila sic Zosia?
13. W co bawila sic Zosia?

14. Czy to byla tylko zabawa?
15. Czy ktog we wsi mial tak pigkne kwiaty i tak ladny
ogrodeczek?
16. Co stab:, niedaleko domu babci?

17. Gdzie stab koAciolek?
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18. Kto chodzil czgsto do kogciolka?
19. Co zanosi.a Zosia do

kaciaka?

20. Co Zosia robila w kogc161.ku?

21. Czym chciala by6 Zosia?

22. Co myg1a1 ksi4dz o Zosi?
23. Kto przyjechal pewnego dnia do ksigdza?
24. Co ta pani powiedziala ksigdzu?

25. Dlaczego ta pani chciala adoptowa6 dziecko?
26. 0 kim ksi4dz powiedzial tej pani?

27. Co postanowila zrobi6 bogata wdowa?
28. Jaka byla Zosia?
29. Co sig spelnilo?
30. 0 kin i o czym Zosia nigdy nie zapomniala?
31. Kiedy Zosia przyjeidtala do wioski?

LESSON 91
Oral - Aural Drill
Part I

_

Dialog

1. Co zdawalo sig Andrzejowi?

2. 0 czym, wedlug Andrzeja, trzeba bylo pomygle6?
3. 0 jakich meblach trzeba bylo pomygle6?
4. Co myg1i Zosia o Andrzeju?
5. 0 czym wie Andrzej i Zosia?
6. Ile jest jeszcze czasu do urodzenia dziecka?

7. Co chcialby Andrzej?
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MIR

8. Co chcialby Andrzej miee gotowe?
9. 0 czym Zosia mOwila jut wiele razy Andrzejowi?
10. Czego pewny byl Andrzej?
11. Czego Andrzej Pie chcial?
12. Co chcialby obejrzea Andrzej?
13. Jaki pokoik chcialby Andrzej jut widziee gotowy?
14. Kiedy Andrzej widzial gliczne meble dia dzieci?
15. Jakie meble widzial Andrzej wczoraj na wystawie?

16. Co Andzej myglal o nich?
17. Jak wygl4daj4 to mebelki?

18. Co chciala Zosia wiedzie6 o mebelkach?
19. Czego Andrzej nie chcial Zosi powiedzie6?
20, Co jeszcze widzial Andrzej na wystawie oprOcz mebelkow?
21. Co jeszcze chciala wiedzie6 Zosia?
22. Dlaczego Andrzej chce miee synka?
Part II . General Questions

1. Co rodzice kupuj4 do dziecinnego pokoju?
2. W czym matka k4pie male dzieci?
3. W czym wozi sig male dzieci na spacer?
4. W czym gpi4 male dzieci?

5. Jak sig m6wi po polsku na maly koc?
6. Jak nazywamy czlowieka, ktOry nie ma pienigdzy?
7. Jak sig nazywaj4 gory na poludniu Poiski?
8. Czy biedne dzieci ma j4 duto zabawek?

9. Jakie zabawki pan zna?
10. Co rolnie na wsi w ogrOdkach?
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11. Czym zajmujA sic ogrodniczki?
12. 0 co ludzie proszq Boga?

13. Jakie osoby zwykle adoptujq dzieci?
14. Jakim osobom wolno zaadoptowa6 dziecko w Ameryce?
15. Jakie pragnienia pan ma?
16. 0 kim nigdy nie.zapominamy w tyciu?

17. Jakich jczykow uczq sig studenci w Poisce w liceach?
18. Gdzie pan woli.spgdza6 wakacje.- w miegcie czy w malej
wiosce?

Part III . Conversational Situation
Pafistwo Gorscy z dzie6mi sq w skiepie z zabawkami.

Gorscy majq dw6ch synow i c6rkg.

Pafistwo

Najstarszy symaag,ma 10

lat, mlodszy syn,Adaglma 8 lat, a coreczka,Zosia,ma 6 lat.
Osoby:

Phu .Gorski, pani Gorska, sprzedawca, Jag, Ada
Zosia.

Temat rozmowy:

i

Pafistwo Gorscy chcq kupi6 prezenty dzie.
ciom. Sprzedawca pokazuje zabawki dzie.
ciom.
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LESSON 91
fif

MILITARY INTERPRETING PRACTICE #7
POLISH LANGUAGE DEPARTMENT
maP
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LESSON 91
Military Interpreting Practice #7
1. What were you doing on
this side of the river?

Siertant, zastgpca dowodcy
plutonu, kazal nam rozpozna6 teren znajdujqcy sig
przy zakrgcie rzeki Bzury.
2. How deep is the river at
that point?

Na wiosng woda Jest dosy6
gigboka, ale w lecie motna przejA6 rzekg w br6d.
3. From where did you come
here?
Przyszedlem ze wsi Zduny.
Tam jest nasz pluton.

4. How many men were in the
patrol?
ligyszio nas oimiu, ale jeden
zgubil sig po drodze.

5. When did you notice that
you were only seven?

Kiedy doszliamy

mozwicl-

'1enia dr6g w Woli. by o nas
jut tylko siedmiu:1".

6. Describe the terrain near
the village Zduny.

Sama wioska znajduje sig na
wysokoAci 500 m. Blisko niej
jest lotniska. Dwa kilometry
na wsch6d set mole wzgorza.
Tam znajduje sig inna kompa.
nia.

7. Do you know what company
.

is located there?.

Na wzgorzu 509 se, dwa
tony 3 kompanii.

plu-

8. And where is the rest of
the 3rd company located?
Slyszalem, to reszta kompanii
jest w lasku na poludniowywschod od wzgorza 509.

9. What unit is to the west
of your platoon?

Nasza kompania zajmuje odcinek od lotniska do drogi Lomta
Wyszogrod.
Co jest na zachod od tej
drogitnie wiem.
10. How wide is your company
front?

Nasza kompania zajmuje
odcinek o dlugogci 2 1/2
km.

11. Please describe your way
from Wola to the place
where you were captured.
Z wioski poszligmy do lasku, ktory znajduje sig na
zachod od drogi prowadz4cej do Bednar.
12. To which wood?

Do tego, ktory jest blitej drogi. Potem posuwaligmy sig wzdlut malej
rzeczki do mostku na drodze do Bednar.
13. What did you see there?
.Widzialem tam kilku nasaych tolnierzy.
14. Where?

Przy tym mostku.

15. Do you know what they were
doing there?
Nie wiem. Wzdlut drogi
byla drotka i ni4 poszligmy na wschod at do rozw,dlenia drog.
16. Coritinue.

Tam zatczymaligmy sig, zeby odpocz4d.
17. What did you do afterwards?

Dalej maszerowaligmy drog4
at do tej rzeczki, ktora
jest na polnoc od zakrgtu
Bzury.

18. How did you cross the river
Bzura?

W krzakach przy rzece znalazlem I6dkg. Lodk4 t4
przeplynaolem na drogi brzeg
Bzury i tam, jak pan jut
wie, zostalem ziapany.
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LESSON 91
ill

Homework
Part I

Translate into Polish:
(Use_ appropriate diminutives when translating nouns preceded by the adjectives small, little, tiny, etc.)

1. The Bednarski's wedding took place in a small church
on the outskirts of the city.

2. The enemy had two mortars hidden in the small wood
north-east of the village Mrowki.
3. "I don't want much, only a little house in a small

garden" said Basia.

"I understand" answered Bolek,

who knew his wife well.

"You want only twelve lit-

tle rooms, a kitchenette and a tiny foreign cart"

4. For his birthday our little grandson received
several little books, a new cot (little bed), a
little table and four little chairs.

5. Mr. 2arski took his four year old granddaughter
Jadzia for a walk.

He spoke to her about doggies,

kitties, little cows, little horses, little pigs,

various fishes, little cloudsllittle trees and
little flowers.
said:

After an hour the little girl

"Grandfather, are you younger than I?"

"Why do you ask?"
answered Jadzia,

asked Mr. 2arski.

"Because"

"only children talk that way.

Mother, father and I say dogs, cats, cows, horses,
pigs, fishes, clouds, trees, flowers."
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Part II
(This part is to be written if tape recorders are not
available to students. It is to be recorded on tape
if tape recorders are available to students.)
ri

Describe in no less than 50 words shopping for Christmas
presents for the whole family.

LESSON 91
Vocabulary

biedny, biedna, biedne

110

poor

biednie

- poorly

czyAciutki, czyiciutka
czyAciutkie

-

drciika, f.

. path

dzi ecinny, dziecinna,
dzi ecinne

. child (as adj.),

dziecinnie

-

Karpaty

. Carpathian mountains

kacpi el, f.

-

malutki, malutka, malutkie

- very small, tiny,
minute

milutki, milutka, milutkie

- a darling, very nice,
cute

niecierpliwy, niecierpliwa

-

clean (diminutive or
affectionate)

childlike, childish
childishly

bath

impatient

ni eci erpliwe
ni eci erpliwi e

- impatiently

ogrodniczka, f.

- female gardener

partner, m.

-

male partner

poker, m.
pokera, gen. s.

.

poker. (game)
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to decide, to make
a resolution

postanowiO, p. (postanawia6, i.
postanawiam
postanowig
postanawia)
postanowi

-

pragnienie, n.

- desire, wish, thirst

large box

pudic., h.

..rather

raczej

serduszko, n.

heart (affectionate
and endearing)

sprzecza6 Si?, i. (posprzecza6

to quarrel, to argue

sift p
sprzeczam sig

posprzeczam
sic

sprzecza sig

posprzecza
sic)

tatuA, m.

.

dad, daddy
large suitcase

waliza, f.

hamlet, small village

wioska, f.

-

zaadoptowa6, P. (adoptowa6, i.
zaadoptujg
adoptujg
adoptuje)
zaadoptuje

. to adopt

zabawka, f,

. toy

zegar, me
zegara, gen. s.

- clock

1.7a

LESSON 92
Grammar Perception Drill

ROOT VERBS AND
THEIR DERIVATIVES
(continued)
Part I

4,

Use special visual aid illustrating the verb "lamae."
When asking the following questions the instructor points
at the appropriate picture.
Instructor:

Picture #

On lamie not.
Co on teraz robi?

1

On odlamuje nogg od
krzesla.
Co on teraz robi?

2

Nasze wojska przelamuj4
linig obrony npla.
Co robi4 teraz nasze
wojska?

3

Ten zlodziej wlamuje
sig do kasy.
Co robi teraz ten
zlodziej?

4

Students:

On lamie Mt.

On odlamuje nogg od krzesla.

Nasze wojska
przelamuj4 linig
obrony npla.

Ten zlodziej
wiamuje sig teraz do kasy.

Drill according to the above pattern using the
following questions:
Instructor:

Co
Co
Co
Co

on
on
on
on

robil?
bgdzie robil?
zrobil?
zrobi?

Part II

Use special visual aid illustrating the verb "bit."
When asking the following questions the instructor points
at the appropriate picture.

a/
Instructor:

Picture #'

Antoni i J6zef bij4
Jerzego.
Co robi4 Antoni
i J6zef?

1

Oni sic blj4.
Co oni robi4?

1

Ten zolnierz przebija
worek bagnetem.
Co robi ten zolnierz?

4

Nasze oddzialy przebijaj4 sic przez linic
npla.
Co robi4 nasze oddzialy?

4

Ten robotnik wbija kolek
w ziemic (do ziemi).
Co robi ten robotnik?

5

Ten chiopak zabija iwi-

6

Students:

Antoni i J6zef
bij4 Jerzego.
Oni sic bijq.

Ten zolnierz
przebija worek
bagnetem.

Nasze oddzialy
przebijaj4 sic
przez linic
npla.

Ten robotnik
wbija kolek
w ziemic (do
ziemi).

nic.
Co robi ten chiopak?

Ten chiopak zabija gwinic.

b/
Oni pobili Jerzego.
Co zrobili Antoni i J6zef?

1

Oni zbili Jerzego.
Cofzrobili Antoni i. J6zef?

1

Antoni i J6zef
pobili Jerzego.
Antoni i J6zef
zbili Jerzego.
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Antoni, Jerzy i J6zef
pobili sig.
Co oni zrobili?

1

Oni pobili sig.

Nasi tolnierze pobili npla. 2.
Co zrobili nasi tolnierze?

odiE,110

Ta dziewczynka zbila bu-.
telkg.
Co zrobi la to dziewczyn.
ka?

3

Ten tolnierz przebil
worek bagnetem.
Co zrobil ten tolnierz?

4

Nasze oddzialy przebily
sig przez linig npla.
Co nasze oddzialy zrobily?

4

Nasi tolnierze pobili npla.

Ta tAziewczynka zbi_
la butelkg.

Ten tolnierz przebil worek bagnetem.

Nasze oddzialy prze.
bily sig przez linig
npla.

Ten robotnik wbil kolek
w ziemig (do ziemi).
Co zrobil ten robotnik?

5

Ten chlopak zabil Awinig.
Co zrobil, ten chlopak?

6

Ten robotnik wbil kolek w ziemig (do ziemi).
Ten chlopak zabil
Awinig.

c/

If time permits drill according to the pattern
above using the following questions:

Co
Co
Co
Co
Co

oni robili?
(p.1)
nasze oddzialy robily? (p.4)
(p.4)
zolnierz robil?
robotnik robil?
(13.5)
Stefan robil? (p.6)

Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co

oni zrobiq? (p.1)
nasi to/nierze zrobiq? (p.2)
ona zrobi?
(p.3)
tolnierz zrobi?
(p.4)
nasze oddzialy zrobl4? (p.4)
robotnik zrobi?
(13.5)
Stefan zrobi?
(p.6)
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Part III
Instructor:

Students:

On stara sit.
On uczy
dobrze.
On stara ..a.tuczy6 dobrze.
Czy on stara sig uczy6 dobrze?

Tak, on stara
sic uczy6 dobrze.

On stare. sue.

On broni

On stara si broni6.
Czy on stara sig broni6?

Tak, on stara
sig broni6.

On stara
On opiekuje sil tym dzieckiem.
On stara sii7plekowa6 tym dzieckiem.
Czy on stara sig opiekowat tym

eft;

Tak, on stara
sig opiekowa6
tym dzieckiem.

dzi ecki em?

Powinno sib golit codziennie.
CO powinno sig robi6 codziennie?

Nie powinno s4 spieszy6.
Czego nie powinno s
robi6?
Jemu udalo sit.
On spotkal s
z t4 ladn4
dziewczyn4.
Jemu udalo sib, spotka6 z t4
ladn4 dziewczyn4.
Co mu sig udalo?

Powinno sig go.
codziennie.
Nie powinno sig
spieszy6.

Jemu udalo sig
spotka6 z t4
ladn4 dziewczyn4.

On zdecydowal
On chce oteni6 211.
On zdecydowal otenie sit.

Czy on zdecydowal sigenie?

176-177

V!

Tak, on zdecydowal sig oteni6.
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LESSON 92
Dialog (Breaking through)
P.: Por. Stefan Olchowicz dca 2 plut. 3 komp. 24 pp.
K.: Kpt. Jan Wroblewski dca 3 komp. 24 pp.

P.: Meldujg sig na rozkaz, panie kapitanie.
K.: Panski pluton wyruszy pierwszy na drugi brzeg rzeki.
P.: Kiedy mamy wyruszye?
K.: Wyruszycie o Awicie. Teraz chcialbym zapoznao pana
z sytuacjq na naszym odcinku frontu.
P.: Rozkaz, panie kapitanie.

K.: Nasza Grupa Operacyjna przeprawila sig przez rzekg
wczoraj i uderzyla na lewe skrzydlo nieprzyjaciela.
Nasz pulk jest w odwodzie.
P.: Panie kapitanie, czy front nieprzyjaciela zostal
przerwany na tym odcinku?
K.: Tak. Punkty oporu nieprzyjaciela zostaly zniszczone
przy wsparcia naszego lotnictwa i artylerii.

P.: Slyszalem w Dowodztwie Dywizji, ze samoloty nieprzyjacielskie wykonaly szereg nalotow i bombardowaly nasze oddzialy.
K.: Tak, to prawda. Jednak dzigki naszemu manewrowi
oskrzydlaj4cemu udalo nam sig pobie nieprzyjaciela.
Tylko kilku oddzialom nieprzyjaciela udalo sig przebio.

P.: Kiedy mesj pluton ma pobrae amunicjg

K.: Zaraz.

P.: Tak jes*4panie kapitanie.
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tywnoge?

LESSON 92
Grammar Analysis

ROOT VERBS AND
DERIVATIVES
Part I

112.eroottijobie zbi6
Perfective

Imperfective

zbie
pobit (sic)
ja pobijc (sic) ja zbijc

bit (sic)
ja bijc (sic)

. He beats the dog.
On bije psa.
Janek fights with Wladek.
Janek bije sic z Wladkiem.
- Those soldiers fight well.
Ci tolnierze bij4 sic
dobrze.
Janek beat up Wladek.
Janek pobil Wladka.
- Janek had a fight with
Janek pobil sic z WladWladek.
kiem.
We' defeated the enemy.
Pobiliamy nieprzyjaciela.
He broke the glass.
On zbil szklankc.
Janek beat up Wladek.
Janek zbil Wladka.

The following are some derivatives of the root verb
bit,

Imperfective

Perfective

przebija (sic)
ja przebijam

przebi6 (sic)
ja przebijc

e.g.:

On przebija worek
bagnetem.
Nasz oddzial przebija sic
przez linic npla.

-

Ten pocisk mote przebi6
gruby pancerz.

-

-

He pierces the sack with
a bayonet.
Our detachment breaks through
the enemy (forces its way
through) line.
This shell can pierce a
thick armor.
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Perfective

Imperfective

wbi6
ja wbijg

wbija6
ja wbijam
e.g.

Oni
mig
Oni
(do

. They drive pegs into

wbijajq kolki w zie.
(do ziemi).
wali kolki w ziemi
ziemi).

the ground.
- They drove pegs into
the ground.

Imperfective

Perfective
zabi6 (sig)
ja zabijg

zabija6 (sig)
ja zabijam
e.g.:

Stefan kills a pig.
- A bomb killed his brother.
- He killed (himself) on
a motorcycle.

Stefan zabija 6winig.
Bomba zabila jego brats.
On sig zabil na motocyklu.

_

Part II

The root verb

lamas, zlam.a6

Perfective

Imperfective

zlama6 (sig)
ja zlamig

lama6 (sig)
ja lamig
e.g.:

He breaks a match.
He broke his leg.
. Those matches break

On lamie zapalkv.
On ziamal nogg.
Te zapalki latwo sig lami4.

-

UwaZaj, bo zlamiesz olowek.

-

easily.

Be careful, you can
break the pencil.

The following are some derivatives of the root verb
lama6,

Imperfective

Perfective
odlama6
ja odlamig

odlamywa6
ja odlamujg
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.g.:

On ddlamuje nogc od stolu.
On odlamal kawalek,chleba,

-

He
of
He
of

breaks off the leg
the table.
broke off a piece
bread.

Perfective

Imperfective
przelamywa6
ja przelamujc

przelama6
ja przelamic

.g.:

Oddzialy szturmowe przelamuj4
opor npla.
Nasze oddzialy przelamaly
pierwsz4 rubie2 obrony.

.

Shock units break the
enemy's resistance.
Our units broke the
first line of defense.

Imperfective

Perfective

wlamywa6 sic
ja wlamujc sic

wlama6 sic
ja wiamic sic

.g.:

On wlamuje sic do kasy.
.ZIodzieje wiamali sic do
mieszkania.

.. He breaks into the safe.
-

Thieves broke into the
apartment.

Part III

Whenever two reflexive verbs follow each other, one
of the two reflexive pronouns is usually dropped,
.g.:

Udalo nam sic przebi6 przez
linic frontia:

W czasie burzy nie powinno
sit chowa6 pod wysokie drzewa.
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We succeeded in breaking
through the front line.
- During a storm one
shouldn't take cover
under high trees.
-

-

mIt

LESSON 92
Structural Drill
Part I

Use visual aid cartoon illustrating "verb BIC and
derivatives:" The Instructor asks the following questions
pointing at the appropriate picture:
Instructor:

Picture:

Co robi Antoni?
Co robi jozef?

1

Students:

Antoni bije Jerzego.
Jcizef tet bije Jerzego.

Co robiq Antoni,
Jerzy i jozef?

Oni sig bij4.

Co oni wczoraj
zrobili?
Co Antoni i jozef
wczoraj zrobili?

Oni sig wczoraj pobill.
Oni pobili Jerzego.

Co oni prawdopodobnie jutro znowu

Oni sig jutro znowu
pobij4.

zrobi?
Co ci dwaj toInierze
zrobili?
Co oni jutro zrobl4?

2

Oni pobilidruZyng
nieprzyjaciela.

Oni pobij4drutyng
nieprzyjaciela.
Talc, nieprzyjaciel
jest jut pobity.

Czy nieprzyjaciel jest
jut pobity?
Co zrobila to dziewczyna?

3

Ona zbila butelk@.

Co robi ten tolnierz?
Czym on przebija worek?

4

On przebija worek.
On przebija worek
bagnetem.
On przebil worek
bagnetem.
On przebije worek
bagnetem.
One sig przebijaj4
przez linig npla.
One sig przebily
przez linig npla.
One sig przebij4
przez linig npla.

Co on wczoraj zrobil?

Co on jutro zrobi?
Co nasze oddzialy teraz
robi q?

Co nasze oddzialy zrobily?
Co nasze oddzialy jutro
zrobi4?
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Co robi ten cziowiek?

5

On wbija kolek w ziemig (do ziemi).
On wczoraj wbil kolek
w ziemig_(do ziemi).
On wbije kolek w ziemig (do ziemi).
Tak, kolek jest jut
wbity.

6

Stefan chce zabi6

Co on wczoraj zrobil?
Co on jutro zrobi?
Czy kolek jest jut wbity?

Co Stefan chce zrobi6?

nig.

On zabije ja.
Stefan wczoraj zabil
gwinig.
Tak, gwinia jut jest
zabita.

Co Stefan za chwilg zrobi?
Co Stefan wczoraj zrobil?

Czy gwinia jest jut zabita?

Part II

Use visual aid cartoon illustrating "verb lame and
derivatives." The instructor asks the following questions
pointing .at the appropriate picture.
Instructor:

Picture:

Students:

Co on robi?
Co on zrobil?
Co on jutro zrobi?
Jaki jest ten n62?

1

On lamie not.
On zlamal not.
On ziamie nft.
Ten not jest zlamany.

Co ten chiopak robi?

2

Ten chiopak odlamuje
nogg od krzesla.

3

Nasze wojska przelamuja linig obronna
npla.

Co ten chiopak zrobil?
Co ten chiopak zrobi?
Jaka jest to noga od
krzesla?
Co nasze wojska teraz
robiq?
Co nasze wojska zrobily?
Co nasze wojska zrobia?
Czy linia obronna jest
jut przelamana?
Wlamuje sig do kasy.

Co robi ten zlodziej?
Co zrobil ten zlodziej?
Co zrobi ten zlodziej?
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Part III

Drill according to the pattern in Part I and II using
pronouns: ja, ty, my, wy, oni.

Part IV
Instructor:

Co motna zlamao?

Students:

Suggested words:
noga

MoZna zlamaO no.
gv.

rvka
palec
nos
opor npla
pioro
olowek
krzeslo
kolek
not
bagnet
zapalka
karabin

cc mo2na przerwae?

rozmowa

Matna przerwa6
rozmowv.

front
drut
14czno66
ogiefi

lekcja
obrady
film
wakacje
urlop

Co mozna zbie?

szklanka

Motna zbi6 szklankv.

okno
butelka
okulary
filitanka
talerz
garnki
lampa
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LESSON 92
Translation
English . Polish

1. The chief of police said that today they will shadow the
blond man whose personal description he received from
detective Zielinski,

2, I still shudder at the thought of the last hand-tohand combat.

3, The spy was accused of the theft of the blueprints of
the intercontinental missile from the military lab.

4. They reported yesterday that they had widened and
deepened the bridgehead,- and that today they will cross
the Warsaw.-Radom railway line.

5. The planes and mortars laid a smoke screen in order to
conceal our position from enemy observers.

6. Any moment now our infantrymen will surround the last
stronghold.

7. Apparently the blast from a hydrogen bomb can destroy
every shelter, so is it worth while to spend so much
money on building these shelters?

a

8. If we enlarge this photograph, we will know more about

the terrain now occupied by the enemy and that will make
it easier to plan our attack,

9. He has been a prosecutor in the military couif-nitwro'
years.

3:
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Translation
Polish - English

Wywiadowca Asik mial bardzo trudne zadanie.

Mial on

znaleiO zlodziei, ktorzy wlamali sig do biura podr6Ay

Orbis".

Zlodzieje przebili Aciang budynku biura od stro-

ny parkin i w ten spos6b dostali sig na glowny korytarz budynku a staid do biura.

Kasa biura byla bardzo nowoczesna,

ale zlodzieje potrafili rozbie j4 i zabrae wszystkie pieni4dze.
AwiatIo.

Podczas tej roboty musieli oni na chwilg zapalio
Przechodz4cy milicjant zauwaiyl to Awiatio.

Chc4c sprawdzie dlaczego Awiatlo sig Awiecilwszedl do budynku.

Zlodzieje slysz4c, te ktoA wchodzi,odlamali nogi

od krzesla i rzucili sig na milicjanta.
te na drugi dzien umarl.

Zbili oni go tak,

W4sik przypuszczal, te zlodzie-

je takie pobili sig migdzy sob4 i to prawdopodobnie o pieni4dze, gdyi znalazl on w biurze kilka polamanych krzesel,

zlaman4 lawkg pod Acian4 i not wbity w drzwi. Asik mial
przynajmnicd jakiei dowody.

er

Questions

1. Jakie zadanie mial wywiadowca Asik?

2. Kogo mial znaleie Asik?
3. Co zrobili zlodzieje?

4. W jaki sposob zlodzieje dostali sig do biura?
5. Co potrafili rozbio zlodzieje?
6:4jaka byla kasa?

7. Co musieli zapalie zlodzieje w czasie roboty?
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8. Na jak dingo musieli ziodzieje zapalie AwiatIo?
9. Kto zauwatyl AwiatIo?

Dlaczego milicjant wszedi do budynku?

11. Co zrobili ziodzieje siysz4c, 2e kta wchodzi?
12. Jai zbili ziodzieje milicjanta?

13. Co przypuszczal Asik?
14. 0 co pobili sic prawdopoctobnie ziodzieje?

15. Co znalazi w biurze Asik?

16. Co mial Asik?

LESSON 92
Reading Text
(based on HAS #12)

Po paru dniach cicikich walk udalo sic nasz7m oddzialom
sforsowa6 rzekc i przelama6 front nieprzyjaciela po obu stronach drogi biegn4cej na polnoc od rzeki.

Z przedmoicia po-

szty duie zagony pancerne na tyly nieprzyjacielskie.

Zada-

niem tych zagonow bylo przebi6 sic przez rubie2 obronn4, a
potem wykona6 manewr oskrzydlaj4cy na prawe i lewe skrzydio,
od tylu.

jednoczeinie inne oldzialy staraly sic przelama6 ru-

bie2 w innych miejscach.

Dzicki dobremu wspoldzialaniu pie-

choty, broni pancernej, artylerii, saperow, 14cznoAci i lotnictwa du2e sily nieprzyjaciela zostaly oskrzydlone i zamknicte w kotle.

Po kilku godzinach dalszych walk zniszczono

ostatnie punkty oporu i kilka tysiccy jeficow wzicto do niewoli.

Po zlikwilowaniu kotia

saperzy rozminowali drogi i
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wybudowali most o dutaj noanogci.

Drogami tymi szlo zaopa-

trzenie potrzebne do dalszej operacji i ewakuowano tet
cow i zdobyty sprzgt do tylu.

Te oddzialy, ktorym udalo sig

przebio przez nasze linie i uciec z kotla, byly pod ogniem
naszego lotnictwa.

Mieligmy duig przewagg lotnicz4 i dlate-

go lotnictwo nieprzyjacielskie rzadko pokazywalo sig nad nami.

Nasze cigtkie bombowce pod oslon4 eskadr mygliwskich wy-

konaly wiele nalotow na dalekie tyly nieprzyjaciela.

Celem

tych nalotow byly fabryki, elektrownie, stacje kolejowe, watne mosty i watniejsze wgzly kolejowe i drogowe.

Miasta w no-

cy byly zaciemnione, a w niektorych, bardziej zniszczonych
wprowadzono nawet godzino policy jna od zachodu sionca do Awltu.

Podczas tych nalotow straciligmy jednak kilka maszyn w

walkach powietrznych.
wszgdzie.

Wyniki tych bombardowan wida6 bylo

Na drogach prowadz4cych w kierunku frontu letalo

duto zniszczonego sprzgtu wojennego.

Nieprzyjaciel bez zao-

patrzenia nie mogl dlutej walczy6 i zacza/ sig poddawak. Wida6 jut bylo, ze koniec wojny jest bliski.

Questions
1. Komu udalo sig sforsowao rzekg i przelamao front?
2. Gdzie nasze oddzialy przerwaly front?
3. Co poszlo z przedmoAcia?

4. jak"e bylo zadanie zagonow?
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5. Co misty wykonat zagony po przebiciu sig przez rubiet
obronnl?

6. Dzigki czemu duke sily zostaly zamknigte w kotle?
7. Co zniszczono po kilku godzinach walk?
8. Ilu jeficow wzigto do niewoli?

9. Kiedy saperzy rozminowali drogi?
10. Jaki most wybudowali saperzy?
11. Dokqd ewakuowano jeficow i sprzgt?

12. Jakie oddzialy byly pod ogniem lotnictwa?
13. Dlaczego lotnictwo npla rzadko pokaz;wAlo sig?
14. Co wykonaly bombowce w oslonie myAliwc6w?
15. Co bylo celem nalotow?
16. Co wprowadzono w niektorych miastach?

17. Kiedy straciliamy kilka samolotow?
18. Co letato na drogach prowadzqcych w kierunku frontu?
19. Bez czego nieprzyjaciel nie m6gt walczy6?

20. Co bylo jut widat?

LESSON 92
Oral.Aural Drill
Part I - Dialog

1. U kogo zameldowal sig por. Olchowicz?

2. Dok4d vial wyruszyo pluton por. Olchowicza?
3. Kiedy mial wyruszyo 2 pluton?

4. Z czym zapoznal kapitan Wroblewski por. Olchowicza?

5. Gdzie byl 24 pp.?
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r-

6. Jakie zadanie wykonala Grupa Operacyjaa?
7. Co zostalo przerwane przez oddzialy Grupy Operacyjnej?
8. Co sig stalo z

punk/Ami oporu nieprzyjaciela?

9, Przy czyim wsparciu arodki oporu zostaly zniszczone?
10. Co wykonaly samoloty nieprzyjaciela?
11. Dzigki czemu udalo sig pobie nieprzyjaciela?
12, Komu udalo sic przebi67
13. Co ma pobra6 pluton por. Olchowicza?

Part 11 - General Questions
1. Jakie rodzaje broni daj4 wsparcie piechocie?
2, Z ilu dywizji mo ±e sklada6 sig Grupa Operacyjna?

3. Kt6re panstwo mialo przewagg lotnicz4 przy koncu
Drugiej Wojnv Swiatowej?

4, Kiedy uczniowie w Wojskowej.Szkole Jczykow pobieraj4
ksi42ki?

5, Co motna ziamat?
6. Ile kompanii w odwodzie ma zwykle pulk?

7, Dzicki czemu czolgi moo wykona6 manewr oskrzydlaj4cy?
8.

aka jest nogno66 dutych samolotow?

9, Od ktorej do ktorej jest godzina policyjna?

10. Dlaczego zaslania sig okna podczas nalotu?
11. Kt6re miastO w Poisce jest najwigkszym wgziem kolejowym?

12, Davi ewakuuje sig rannych?
13, Dlaczego walki o zdobycie przedmoicia

14. Jakie jest zadanie zagonu pancernego?
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sq cigtkie?

IS. Co jest dobr4 rubiet4 obronnq?
16. Co kucharz gotuje w kotle?
17. Co mo2na zlikwidowa6?
18. Ile kawalkow cukru pan bierze do herbaty ?.

19. Kiedy otwieraj4 kasg w kinie?

20. Co jest wczebniej,Awit czy poludnie?

21. Gdzie kupuje sig tywnog?
22. Jak mo2na przerwao linig telefoniczn4?
23. W ilu szeregach stojq iolnierze na zbiorce?
Part III . Conversational Situation

Agent dwojkin wrocil z poza linii npla

sklada mel-

dunek z tego co widzial na terenach okr4tonych przez nas.
(2911.21:

Agent "dwojki
Oficer Drugiego Oddzialu
Oficer lotnictwa
Dca Grupy Operacyjnej

Temat rozem:
Ilog (rozmieszczenie) wojsk, stan drog, skiady try..

noaci i amunicji, stosunek ludnaci cywilnej do wojsk
okupacyjnych na terenach jeszcze nie zajgtych przez
nasze wojska.
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LESSON 92
Homework
Part I

Translate into Polish:
1. Don't fight in the kitchen, boys, because you will break
all the plates and glasses.

2. The secona company tried to break through the enemy lines,

but the enemy received artillery support and our men were
defeated.

3. Kowalski is killing himself with work because he must
support his wife, eight children and his mother.
4. A man broke into Bednarek's apartment and when Mrs. Bed-

narek screamed,he broke off the leg of a chair, struck
her with it and killed her.
5. Warecki's son always drove too fast.

Last week he col-

lided with another car and was killed (killed himself),
6. Bolek is in the hospital now, because he broke his leg
while jumping on the obstacle course.
7. They are building a small bridge, and they have already

driven all the pegs into the ground.

8. An artillery shell splinter pierced his lungs, but the
doctors say he will live,
Part II

(This part is to be written if tape recorders are not
available to students, It is to be recorded on tape if
tape recorders are available.)
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Answer in not less than 50 words the following question.
Elaborate on the subject as much as you can.
Jakie rodzaje broni i w jaki sposob mop, wspierao piechoto w natarciu?

LESSON 92

.

Vocabulary
target, aim, purpose

cel
m.
c&luf gen, s.
ewakuowae, i. (wyewakuowa6, p,
wyewakuujo
ewakuujo
wyewakuuje)
ewakuuje

. to evacuate

godzina policyjna

- curfew hour

grupa, f.

- group

grupa operacyjna

-

a

task force
safe, cashierts booth,
ticket office

kasa, f.

kawalek, m.
kawalka, gen, s.

-

piece

kociol, m.
kotlal.gen: s,

-

sack. kettle. boiler
pockettvencitclement

manewr oskrzydlaj4cy

-

outflanking movement,
envelopping movement

nalot, m.
nalotu, gen. s,

-

air raid

noAnoae, f.

-

weight capacity, load
carrying capacity

odw6d, m.
odwodu, gen. s.

- reserve force

oskrzydlae, i. (oskrzydliO, p.
oskrzydle
oskrzydlam
oskrzydli)
oskrzydli

- to outflank.

pobraO, p, (pobierat,
pobieram
pobiorc
pobierze
pobiera)

. to draw (ammunition,
rations)
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przedmogcie, n.

.

bridgehead
to break, tc interrupt

przerwaO (sig), p. (prz erywaO
isiVit I.
przerywam
przerwg (sic)
isig/
przerywa
przerwie (sir)
/sig/)

przewaga, f. (no p1.)

.

superiority, advantage

punkt, m.
punktu, gen. s.

-

point, center

rozminowae:, p. (rozminowywao, i. - to de-mine, to clear

rozminujt
rozminuje

mines

rozminowujg
rozminowuje)
-

rzadko

- seldom, rarely

number, line, rank

szereg, m.
szeregu, gen. s
gwit, m.
gwitu, gen. s,

-

dawn

walka powietrzna

-

dogfight

wgzeI, m.
wgzla, gen. s

-

junction, knot

wsparcie, n.

-

support, aid

wspoldzialaO, i. (no p.)
wspoldzialam
wspoldziala

-

to cooperate

zaciemnio, p. (zaciemniae,
zaci emniam
zaciemnig
zaciemnia)
zaci emni

-

to black-out, to dim,
to darken

zagon, m.
zagonu, gen. s.

-

raid (ground forces
only), deep penetration

zlikwidowa6, p. (likwidowat, i.
likwidujg
zlikwidujg
likwiduje)
zlikwiduje

-

to liquidate, to cancel,
to wind up, to destroy

tywno66, f.

-

food, nourishment
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LW

line, border

rubiet, f.
rubiety, gen. s.

INDEX
OF SITUATIONS AND GRAMMATICAL PROBLEMS IN VOL,X

Dialog

Situation

Grammar Unit

Nr.
.

85

Fighting the tanks,

Formation of nouns
ending in -ofit.

Derivatives of the
root verb - plywat,

plyng, poplyng
86

Detective's report
to the chief of
police.

The pluperfect
active participle,
Declension of
christian names
with adjectival
endings,

87

Caught in the
storm,

Impersonal expressions.

.

.

88

Big attack
initiated,

Transposition of
past tense endings.

89

The attack and
the breakthrough,

The use of tenses.

90

Interrogation
of a POW

Expressions of
direction.
Pour cardinal
points.

91

The baby and the
nursery,

Formation of
diminutives,

92

Breaking through

Derivatives of the
root verbs - bit,
pobit, zbi6, 'mat,
zlamat,
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VOCABULARY TO LESSONS 85.92

A
Adoptowae, i. (zaadoptowae, p.)
- to adopt . L.91
armia, f. - army - L.88
atak, m. - attack - L.89

czynnik, m. - factor,
element, agent L.88
czygciutki - clean
(diminutive and
affectionate) .
L.91

B

D
can, canister,
bubble - L.85
biednie . poorly . L.91
biedny . poor - L.91
blondyn, m. . blond man L.86
blyska sir, i. - it is
lightning - L.87
blysnglo sig, p. . it was
lightning - L.87
bomba, f. . bomb - L.86
brae pod uwagg, i. (uzi4e
pod uwagg, p.) . to
take into considerL.88
ation
(obronie, p.)
bronie,
to defend, to protect
- L.88
budowa, f. - constructions
building - L.89

bafika, f.

data urcdzenia - date
of birth . L.90
deszcz, m. - rain L,87
d/ugoge, f. . length,
(longitude) - L.85
dobrze sig skonczylo it ended all right,
it ended well L,87

dokladnae, f.

accuracy, exactness,
precision, thoroughness - L.85
doplyn4e, p. (doplywae,
i.) - to reach (by
swimming) . L.85
doplywae, i. (doplyn4e,

C
whole, totality, L. 85
calogo, f.
targettalm,purpose,L.92
cel, m.
cenny - valuable, precious -

L.90
chmurzy sig, i. (zachmurzy
sig, p.) - it is clouding
over - L.87
ciekawoAe, f. . curiosity L.85
ciemnog6, f. - darkness - L.85
cieplo (as adv.) - warm (as adv.),
warmly . L.87
cieply . warm . L.87
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p.). to reach (by
swimming) - L.85
dow6d, m. - proof,
evidence . L.86
drotka, f. - path L.91
Drugi Oddzial . intelligence branch section, G.2, S-2,
L.90
dymny - smoke (as adj.)
- L.85
dziae sig - to happen L.87
dzieje sig - it happens
- L.87
dziecinnie - childishly
- L.91

dziecinny - child (as adj.),
childish, childlike L.91

lcawalek, m. . a piece, L. 92
kqpiel f. . bath - L. 91
kieszefilf..pocket, L. 90

kociolt m..sacktkettletboiler,
pocket, encirclement,L.92
komunikat met eorologiczny
- weather report .
L.87
koncentracja, f. . concentration, assembly
area - L.88
ktorgdy - which way - L.90
kwitn46, i. (zakwitn46, p.)
to blossom, to bloom
- L.87

B

energia, f.
energy - L.90
ewakuacja, f. - evacuation
. L.88
ewakuow-a6, i. (wyewakuowa6,
p.) . to evacuate L,92

.

G

L

gariacz, m. - rifle grnade
- L.85

wienica, f.

track,, cater-

pillar . L.85
gniazdo oporu . stronghold,
-nest of resistance L.89
godzina policyjna - curfew
hour - L.92
grupal.f. - group
- L.92
grupa operacyjna - task
force - L.92
grzbiet, m. - crest, back L.90
grzmi i. (zagrzmi, p.) it is thundering L.87
gumowy - rubber (as adj.)
- L.88

laboratorium, n. - laboratory, lab - L,86
la6, i. - to rain, to
pour - L.87
lada moment - any moment,
any time - L.89
lekko66, f. . lightness
- L.85
Aikwidowat, i. (zlikmidowa61 p.) - to liquidate, to cancel, to
destroy, to wind up
- L.92
liA6, m. . leaf - L.87

L
ladunek

m.
L .ss

charge, load

lama6, i. (zlama6, p.)
to break - L.93
latwoA61 f.
ease, no
difficulty - L.85
16di gumowa - rubber
assault boat - L.88

J
jasno66, f.
brightness,
light, clearness - L,85
Adrowy - nuclear - L.90
K

M

kasa, f. - safe, cashier's
booth, ticket office
- L.92

malutki - very small, tiny,
minute - L.91
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manewr oskrzydlajqcy . outflanking movement,
enveloppin g movement
1.092
- dead,

blind(area),
martwy
L,85
defiladed
mie6 na myAli . to be
thinking about, to
mean, to have in mind
- L.87
intermigdzykontynentalny
continental - L.86
milutki . a darling, very
nice, cute -. L091
milogo, f.
love, affection
L,85
miotacz, m. - thrower, pro.
L,88
jector
mlodoA6, f. . youth, ado.
lescence . L.85
mniejszo66, f. - minority
L.85

mokn46, i, (zmokn46, p.)
to get wet, to soak,
to be drenched . L087

Niemiec, m. . German
(man) - L085
niemiecki - German (as
adj.) . L081
noAnofi6, f. -.weight
capacity, load
carrying capacity
L,92
.

0
obroni6, p. (bronie, i.)
- to defend, to protect - L.88
ocenia6, i. (ocenie, p.)
to estimate, to
rate, to value, to
judge . L.88
ocenie, p. (oceniat
to estimate, to
rate, to value, to
judge . L.88
odci4e, p. (odcinat, i.)
to cut off, to
isolate - L.85

odcina6 i. (odci46 p.)
N
nalot, m. . air raid - L,92
naprzed . forward, ahead .
L.85
narysowat, p. (rysowa., io)
. to draw - L090
narzeczona, f.
fianc4e
L.90
narzeczony, m. . fiance L,90
nastgpujaeco - following L,85
nastgpuj4cy - following L.85
nauka, f.
studies, science,
learning, conclusion L.87
nie chodzi o to
it doesn't
matter, it is not the
point . L.87
niecierpliwie . impatiently
. L.91
niecierpliwy
impatient L.91

199

to cut off, to
isolate - L085
Oddzial Drugi
Intel ligence (branch,
section), G.2,
S- - L.90

odlegIog szturmowa
assault position L088
odiama6, p. (odlamywat,
10) . to break off
. L092
odlamek, m. - splinter
- L.88
odlamywa6,
(odlamao,
p.) . to break off
- L.92
odwod, m. . reserve
force - L092
ogrodniczka, f. - female
gardener - L.91
okrqta6, i. (okr4ty6, p.)
. to surround, to
encircle - L.86

okrOye, p. (okr4tae, i.)
- to surround, to encircle . L.86
omawiae, i. (om6wrie, p.)
- to discuss, to talk
over - L.88
omowie, p. (omawia6, i.) to discuss, to talk
over - L.88
opadae, i. (opaAe, p.) to fall down, to
drop - L.87
opage, p.,(opada6, i.)
to fall down, to
drop - L.87
opatrunek, m. - first-aid,
dressing - L.90
operacyjny . operation (as
adj.), operational .
L.88
opor, m, - resistance,'
opposition - L.89
opracowa6, p. (opracowywa6
i,) - to map out, to
work out, to elaborate,
to compile - L.88
opracowywae, i. (opracowa6,
p.) . to map out, to
work out, to elaborate,
to compile - L.88
opuszczae, i. (opu6cie, p.) to abandon, to drop,
to haul down, to leave

L.88
opuAcie, p. (opuszczae, i.)
- to abandon, to drop,
to haul down, to leave
- L.88
osadzony - fix, set - L.85
osiqgat, i. (osiqgn46, p.)
- to reach, to gain,
to obtain - L.89
osiunqe, p. (osi4gae, i.).
to reach, to gain, to
obtain . L.89
oskar2a6, i. (oskar ±y6, p.)
to accuse - L.86
oskar*ony - accused, deffendant . L.86
oskargye, p. (oskartae, i.)
- to accuse - L.86
-

(oskrzyoskrzydlae,
dli6, p.) . to outflank - L.92
oskrzydlie, p. (oskrzy.d1a6, i.) - to outflank . L.92
oslania6, i.'(oslonie, p.)
- to cover, to shelter, to protect L.85
osIonie, p. (oslania6, i.)
- to cover, to shelter, to protect L.85

P
pancerz, m. - armour .
L.85
partner, m. - male partner - L.91
certitude,
pewno6e, f.
certainty, sureness
- L.85
pigknoA6, f. - beauty L.85
piorun, m. - thunder,
thunder bolt - L.87
pobierae, i. (pobra6, p.)
- to draw(ammunition,
ration) - Lo92
pobrae, p. (pobierat, i.)
- to draw (ammunition, ration) L.92
podda6 (sig), p. (poddawat /sig/, i.) to surrunder, to
.give up - L,88
poddawa6 (sig), i. (pod-

da6 /sie, p.)

-

to surrunder, to
give up - L.88
podklada6, i. (podlotye,
p.) - to put under,
to place under L.85
podlotye, p. (podkiadae,
i.) - to put under,
to place under - L.85

postanawia6, i. (postano.
wi6, p.) . to decide,
to make resolution L.91
postanowiel p. (postana .
wia6, i.) - to decide,
to make a resolution
- L.91
(poszerzy6,
poszerza6,
p.) - to extend, to
widen - L.89
poszerzy6, p. (poszerza6,
1.) - to extend, to
widen - L.89
m. - pursuit,
chase - L.89
potrzeba (mi) - (I) need
. L.87
powirksza6, i, (powirkszy6,
P.) - to enlarge, to
magnify, to increase
- L.89
powirkszy6, p. (powirk.
to enlarge,
sza6, i.)
to magnify, to increase
- L.89
pracowa6 na rzecz (idiom)
- to work for ...
(benefit of_...)
L.86
pragnienie, n. - desire,
wish, thirst - L.91
prawdziwy . true, genuine - L.90
proseprokurator, m.
cutor, attorney .
L.86
przebi6, p. (przebija61
1.) - to penetrate,
to pierce, to break
through - L.85
przebija6, i, (przebi6,
p.) - to penetrate,
to pierce, to break
through - L.85
przedmogcie, n. - bridgehead - L.92

podmuch, m. . blast, blow
. L.89
podobno . it seems apparently - L.89
podslucha6I p. (podsluchi.
wad, I.) - to overhear - L.86
podsluchiwa6, i. (podslucha6, p.) . to overhear - L.86
podstawa wyjgciowa - line
of departure - L.88
poglrbia6, i, ( pogirbi6,
p.) - to deepen, to
dredge - L.89
poglybi6, p. (poglrbia6, 1.)
to deepen, to dredge
- L.89
poker, m. - poker (game)
L.91
pokry6, p. (pokrywa6, i.)
. to cover - L.87
pokrywa6, i. (pokry6, p.)
- to cover - L.87
poprzedzat, 1. (poprzer'z "2 P.) - to precede - L.90
poprzedzie, p. (poprzedza61 le) . to precede
- L090
porowna6, p. (por6wnywa6,
i.) . to compare .
L.90
porownywa6, i, (porowna6,
p0) - to compare L.90
port, m. - port, harbor
- L,85
posiada6, io (posi4ge, p.)
- to own, to possess
L.88
posi4661 p. (posiada6, 1.)
- to own, to possess
L.88
posprzecza6 sir, p, (sprze.
cza6 sir, i.) . to
quarrel, to argue L.91
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przeglada6, 1. (przejrze6, p)
- to look through, to
peruse . L.86
przejrze6, p. (przeglada6, i.
. to look through, to
peruse . L.86
przekracza6, i. (przekroczy6,
to cross, to
po)
violate, to excede L.89
przekroczy61 p. (przekra.
cza6? 10) -.to cross,
to violate, to excede
. L.89
przelama6, p. (przelamywa6,
i.) - to break through
L.89
przelamywa6, i o (przelama6,
P.) - to break through
- L089
przeplyng, p. (przeplywa6,
i.) - to swim (over,
across, through, by),
to sail (over, across,
through? by) . L.85
przeplywa6, i. (przeplyna6,
p.) to swim (over,
across, through, by),
to sail (over, across,
through, by), to flow
(over, across, through,
by) . L.85
przeprawa, fe - crossing,
crossing place . L.89
przerwa6 (sir), p. (przerywa6/sir/, i.) - to
break (through), to
interrupt .. L.92

przerywa6 (sir), i. (przerwa6 /sir/, p.) - to
break (through), to
interrupt . L.92
superiority,
przewaga, f.
advantage - L.92
przirdusi61 p. (przydusza61
1.) - to pin down L.85
przydusza6, i. (przydusi6,
to pin down P.)
L.85
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- plea-

przyjemnofi6,

sure, gratification,
fun . L.85

przyp4n46, p. (przyply.
wa6, i.) - to swim
to, to float to, to
approach (by boat),
to arrive (by boat)
- L.85
przyplywa6, i. (przyP/Yn46, pc.) - to swim
to, to float to, to
approach (by boat),
to arrive (by boat),
L.85
pudlo n. - large box L.91
punkt, m. - point, center
- L.92
punkt dowodzenia (abbrev.
P.D.) - command post
- L.89

R
raczej . rather - L.91
robi6 sir, io (zrobi6
to besir, p.)
come - L.87
robi sir gorqco jak pomyglr - I shudder
at the thought of
it - L.87
rosyjski . Russian (as
adj.) . L.85
(rozrozmieszczar,
mieAcie, p.) - to
locate, to quarter,
to deploy - 1,90
rozmieAci6, p. (roz.mieszcza6, io) to
locate, to quarter,
to deploy - L.90
rozminowa6, p. (rozminowywa6, io) to de-mine, to
clear mines - L.92

sprzecza6 sly,

rozminowywa6, i. (rozminowa6, p.) . to de-mine9
to clear mines . L,92
rozmowa, f, . conversation
. 1,86
rozpocz46, p. (rozpoczyna6, i.) . to begin,
to start, to initiate,
to commence - L.85
rozpoczyna6, 1. (rozpocz46, p.) . to begin,
to start, to initiate,
to commence . L.85
rubie2, f. - line, border
. L.92
rysopis, m. . physical
description - L.86
rysowa6, i. (narysowa6, p.)
-

(po-

sprzeczac sig p.)
. to quarrel, to
argue - L.91
Stany Zjednoczone
United States . L.87
starog6, f. . old age L.85
stopnie6, p. (topnie6, 1.)
. to melt, to thaw L.87
stosowa6, i. (zastosowa6,
p.) . to apply, to
use, to comply, to
adapt - L.85
stosunek, m. . relation,
contact, attitude -

to draw. L.90

rysunek, m. .-drawing,
design, blueprint L,86
rzadko . seldom, rare L,92

S

sanitariuszka, f, . army
nurse's aid . L,90
sleigh, tosanki, f,
boggan - L.87
serduszko, n. . heart
(affectionate) . L,91
sie6, f. . net, net. -work,
system - L,86
bound, jump,
skok, m.
leap . L.88
spelnia6 (sig), i, (spel.
ni6 /sig/, p.) . to
perform, to accomplish,
to fulfill - L,85
spelni6 (sic) , p, (spel.
nia6 /sig/, i, . to
perform, to accomplish,
to fulfill - L.85
spos6b, m. . way, method,
means, manner - L,85
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L,90
stosunki, pl. - conditions
L.90
strzelec wyborowy . sharp
shooter, sniper L.89
szereg, m. . a number,
line . L.92
szerokog6, f. - width,
breadth, latitude .
L.85
szpieg, m. . spy - L.86
szturmowy - assault L,88

S

gledzi69 i, (wygledzie, p.)
- to shadow, to investigate, to track
. L.86
glizga6 sig, i. . to
skate, to slide .
L.87
Awiecie, i, (zagwieci69
p.) - to shine,
to light (up) - L.87
gwit, m. - dawn - L.92

T
tatufi,

waliza,.fo . large suitcase . L.91
walka powietrzna . dogfight . Lo92
walka wrocz . close
combat - L.89
warto . it is worth
while - L.87

. daddy, dad -

Lo 91
topnie6, io (stopnie6, p.)
. to melt, to thaw -

L.87
trudno66, fo . difficulty
Lo85

wartownik m
U
uchwyci6, p. . to seize,
to capture - L.88
uderza6,
(uderzy6, P.)
hits
to strike
. to
. L.87
uderzy6, p. (uderza6, 1.)
. to hit, to strike
. L.87
u/atwia6, p. (ulatwi6, io)
. to facilitate, to
make easy . Lo89
ulatwi6, po (ulatwia6, i.)
. to facilitate, to
make easy - Lo89
umotliwia6, io (umotliwi6,
po) - to enable, to
render possible L.89
umoiliwi6, p. (umoiliwia6,
i.) - to enable, to
render possible L.89
unieruchamiat, io (unkeru.
chcmi6, p.) . to stop,
to put out of action,
to immobilize . L.89
unieruchomi6, p. (unieru.
chamia6, io) . to
stop, to put out of
action, to immobilize
L.89
utworzy6, p.
to establish,
orm, to create form,
L.89
uwaga, f. . attention, remark, warning - Lo88
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guard,

sentinel, sentry
L.90
wesoIoA6, f, . gaiety,
cheerfulness . L.85
wewnqtrz . inside - L.86
mo . junction,
knot . Lo92
wia6, io . to blow (wind)
L.87
wielkoi6, fo - magnitude,
bigness, greatness,
size - L.85
wioska, fo . hamlet,
small village - L.91
wiamat (sic) ,
wa6
i.)
to break into
L.92
wiamywa6 (sit), io (wlama6 isie/1 p.)
to break.into Lo92
wodorowy - hydrogen (as
adj.) - L.86
wlatYn46, p. (wplywa6, 1.)
- to sail into, to
to flow into - L.85
wplywa6, io (wplyn46, p.)
to sail into, to
flow into . L.85
wsparcie, n.
support,
aid - L092
wspadziala6, i. - to
cooperate . L.92
wspolpraca, f. - cooperation, collaboration . L.88
wyewakuowa61 po (ewaku.
owa6, io) . to
evacuate - Lo92

610=41.

wykalicza6, i. (wykoficzy6, p.)

to finish, to fix,
to end . L.88
wykoficzye, P. (wykaficzae, i.)

to finish, to fix, to

end -L.88

t3

9

or

wyplyn4e, p. (wyplywae, i.)
to sail (out, of,
from), to swim (out, of,
from), to flow (out, of,
from) . L.85
wyplywa6, i. (wyplyn4e, p.)
. to sail (out, of,
from), to swim (out, of,
from), to flow (out, of,
from) - L.85
wyruszae, i. (wyruszye, p.)
to set out, to start
L.90
wyruszy6, p. (wyruszae, i.)
. to set out, to start
. L.90
wysadzae, io (wysadzie, p.)
. to blow up, to blast
. L.88
wysadzio, p. (wysadzae, i.)
to blow up, to blast
- L.88
wygledzie, p. (gledzie, i.)
. to shadow, to investigate; to track
- L.86
wywiadowca, m. - detective
- L.86
wzi4e pod uwagc, p. (brae
pod uwagc, i.) . to
take into consideration
. L.88

z
zaadoptowae, p. (adoptowae,
i.) - to adopt - L.91
zabawka, f. - toy - L.91
zachmurzy sic, p. (chmurzy
sic, i.) - it is
clouding over - L.87
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zaciemniae, i. (zaciemnie, p.) . to blackout, to dim, to
darken . L.92
zaciemnie, p. (zaciemnia6, i.) . to blackout, to dim, to
darken - L.92
zagont m. ,- raid (ground
forces only), deep
penetration, L. 92
zagrzmi, p. (grzmi, i.) it is thundering,
L. 87
zakr0, m. . curve, bend,
turn - L. 90
zakwitnqe, p. (kwitn4e, i.)
to blossom, to bloom
. L. 87
(zamarzn46,
zamarzatt,
p.) - to freeze L.87
zamarzn4e, p. (zamarzae,
i.) - to freeze L,87
7-aprowadzae, i. (zaprowadzie, p.) - to
take to, to bring
- L.90
zaprowadzie, p. (zaprowadzae, i.) . to
take to, to bring
- L.90
zaslona dymna - smoke
screen - L.88
zastosowae, p. (stosowae,
i.) - to apply, to
use, to comply, to
adapt . L.85
zagwiecie, p. (gwiecie, i.)
- to shine, to light
(up) - L.85
zawierae, i. . to contain,
to hold, to comprise,
to comprehend - L.90
za24dae, p. (24dao, i.)
- to demand, to require, to claim, to
insist - L.86

zblita6 (sic) , i. (zblity6
/sig/, p.) - to approach,
to near - L.85
zblity6 (sir), p. (zblitae
/sie, 1.) - to approach,
to near - L.85
zda6 sobie sprawg z czegog
(zdawa6 sobie sprawg z
czegog) - to realize,
to be aware of - L.90
zdawa6 sobie sprawg z czegog (zda6 sobie sprawg
z czegog)- to realize,
to be aware of - L.90
zdolnog6, f. . aptitude,
abil:Ity, fitness, talent,
capacity - L.85
zdradza6, i. (zdradzi6? p.)
to betray, to give
away - L.89
zdradzi6, p. (zdradza61 i.)
- to betray, to give
away . L.89
zegar, m. - clock . L.91
zespol, m. - team, group, band,
L. 85
zezna6, p. (zeznawa6, 1.) - to
state, to give evidence,
to confess - L. 90
zeznawa6, i. (zezna6, p.) - to
state, to give evidence,
to confess . L. 90
zgoda, f.
agreement, concord,
harmony, OK - L. 85
zjednoczony - united - L. 87
zlikwidowa6, p. (likwidowa6, i.)
to*liquidate, to cancel,
to destroy, to wind up
- L. 92
zlama6, p. (lama6, i.) - to
break - L. 92
zloge, f. - anger, malice
- L. 85
zmokna6, p. (mokn4, 1.) - to
get weti to soak, to be
drenched . L. 87
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zmusi6, p. (zmusza6, i.)
- to force, to compel, to make - L088
zmusza6, i. (zmusi6, p.)
. to force, to
compel, to make L,88
znowu . again, once more
. L.89
zrobi6 sic, p. (robi6
sit, 10) - to become
- L.87

2
14da6, 10 (zatada6,
- to demand, to require, to claim, to
insist - L.86
teton rozpoznawczy identification tag
- L.90
tyciorys, m, - life history, biography,
background - L.90
tywnog6, f, - food,
nourishment - L.92
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LESSON 93
Grammar Perception Drill
FORMATION OP NOUNS
DENOTING FINALE AGENTS

Part I
Ari

Instructor:

Students:

Iucharz i kucharka gotuj4 obiad.

Co rant kucharir kucharka?

Kucharz i kucharka gotujit obiad.

Instructor:

Lekarz i lekarka pomagaja chorym.
Co c°65a4 Lekarz I lekarka?
Nauczyciel i nauczycielka uczq w szkole.
Co robist nauczyciel i nauczycielka?
i wtaficicielka domu sprvitajtil

mieszkanie,
Kto sprzata mieszkanie?

2

Obywatel i obywatelka tego kraju maj4 takie
same prawa.
Kto ma takie same prawa w tym kraju?

Nie tylko przedstawiciele, ale i przedstawi
cielki tej firmy sprzedaja ten toms.
Kto sprzedaje ten tower?
Ten klient chce kupi6 u ±ywany samochod, a to
klientka chce kupi6 nowy samoch6de
Ito chce kupi6 u *ywany samochod, a kto chce
kupi6 nowy?

Moja sasiadka ma duty dom, a WO sasiad ma
maly dom.
Ito ma duty dom, a kto ma mall/ dom ?
tej organizacji pracuja agenci
Kto pracuje w tej organizacji?
W

agentki.

Sanitariusz i sanitariuszka opiekuja sig chorymi
tolniertami.
Kto opiekuje sig chorymi tolnierzami?
Rozmawialem z delegatami i delegatkami naszego
zwittzku

Z kim ja rozmawialem?
Jerzy jest ogrodnikiem,
j ego siostra Jest OgrodniCzki6
Kim jest Jerzy, a kim jest jego siostra
W tej szkole uczet sig studenci i studentkie
Kto uczy sig w tej szkole?
Doktor Wifiniemski ma duto padjentow.i pacjentek.
Czy doktor Wiiniewski ma tylko pacjentki?

Part II

Require students to change the following statements according to the pattern below:

Instructor:
To jest
bardzo dobry

tlumacz
fryzjer
buchalter
instruktor
sanitariusz
artysta

Students:

To jest bardzo dobra tlumaczka.

Part III
Instructor:

Students:

Ten urzgdnik jest mlody.
A ta urzg3Slaczka jest
start'.

Kto jest mlody, a' kto
jest stary?

Ten urzgdnik jest miody, a ta
urzigirczka jest stars.

Ti ogrodniczka sieje,
a ten ogrodnik
sadzi.
Kto sieje, a kto sadzi?

Ten robotnik pracuje w
nocy, a ta robotnica
pracuje w dziefi.

2

Kto pracuje w nocy, a kto w dzien?
Pomocnik buchaltera ma wigcej pracy
Eripomocnica.
Kto ma wigcej pracy, a kto ma mniej
pracy?

Part IV
Students:

Instructor:

Ten Polak i ta Polka utz4 sig

jgzyka angielMego.
Kto uczy sig jgzyka angielskiego?

Ten Polak i ta Polka
uczq sic jgzyka angielskiego.

Instructor:
Ten Wggier i ta Wggierka meiwi4 po angielsku,
Kto mold po angielsku?

Teri Amerykanin i ta Amerykanka m6w3.4 po polsku.
Kto mowi po Ftilsku?
90

Ten Rosjanin i ta Rosjanka piszq na maszynie.
Kto pisze na maszynie?
Ten Niemiec i ta Niemka jadq do Ameryki.

Kto jedzErdo Amerykir.
Ten Czech i ta Czeszka rozumiej4 po polsku.
Kto roitiFie po pofgE67

Part V
M

9

Instructor?

Suggested words:

90

Kto to jest?

student - studentka

Kogo on szuka?
Komu on sprzedal
samochod?
Kogo on wczoraj
spotkal?
Z kim on rozmawial?
0 kim on mows?

3

Students:

To jest student
To jest student.
.ka

nauczycielka
nauczyciel
klientka
klient
obywatelka poiska
obywatel poiski
pilot - pilotka
fryzjerka
fryzjer
solenizant
solenizantka

soiad

ssiadka

dyrektorka
dyrektor
lekarka
lekarz

urzodnik
ogrodnik

urzgdniczka
ogrodniczka

robotnica
robotnik
przodownik - przodownica
pomocnica
pomocnik

Drill according to the same pattern in plural.

it

A

Via

e

11

IL

6

...

LESSON 93
Dialog
(In the employment office)
D.: Dziennikarka
K.: Kierowniczka urzgdu parednictwa pracy,
D,: Milo mi pozna6 paniq.
K.: Male rowniete Slyszaiam, to pani chce dowiedzie6 sig
czegofi o sytuacji na rynku pracy.
D.: To, prawda.

Interesuje ante przede wszystkimtile osob
obecnie poszukuje pracy?

K.: Obecnie mamy to 4000 zgioszeti od'bezrobotnyCh#,
D.: Jakie zawody majei ci ludzie?

Ke:R6tnee Najwigcej jest kucharzy i kucharek, kelner6w
i kelnerek.

D.: To ciekawe. Widocznie nasze restauracje, sta6wki i
hotelemaj4 malo klient6we
K.: Nie sq,dzg. Po ,prostu przyjmujit niewykwalifikowanych

pracownik6w. My z tym walczymy.
D.: Z ktOrymi zawodami macie najmniej trudnoAci?
Naj/atwiej znajdujemy. pracy dia robotnik6w fabrycznych,
zwlaszcza dla robotnic. Nie mamy tet kiopotu z fryzjerami,
i fryzjerkami.
,D,:

*1

A czy urz4d ten stara sig o pracy tet dia ',sob z wyt.
szym wyksztafteniem?

X.: Take Przyjmujemy zgloszenia nauczycieli, dentyst6w,
aktorow, aktorek itp.
D.: A jak na tym polu przedstawia sig sytuacja?

Nauczyciele i nauCzycielki otrzymujq natychmiast posedye Tak samo dentyici i dentystki. Trudniej jest z
buchalterkami. Kombinaty wolq buchalterowe
D.: Dzigkujg bardzo za informacje.
M

LESSON 93

Grammar Analysis
FORMATION OF NOUNS
DENOTING FEMALE AGENTS
AND PROPER NAMES DERIVED

PM COUNTRIES.
Nouns denoting female

ersons performing an action
occasionally or as fa0E7m essxon are formed from nouns
denoting male persons of the same profession by adding
the endinT-7.1i7Teanigs -rz and -ik change into
-rka, -iczka-'"or -ca resFictively),
e.g.:

Male

Female

nauczyciel
artysta

nauczycielka
artystka
dziennigarka

dzi ennikarz

ogrodnik
.robotnrE

ogrodnicarr
robotniff"

e.g.:

W tej fabryce pracuje
stu robotnikow i sto
robotnic.

A hundred male and a
hundred female workeks
work in this factory.

Nouns denoting female persons inhabitants of a
particular country are formed from nouns denoting male
inhabitants of the, same country by adding the ending
TErrvirtE7Eppropriate changes of the stem),

eig.:
Male

Female

Wogier
Polak
Rosjanin

Wcgierka
Polka
Ros3Whka

Ameryeailin

AmeryaRka

Czech
Niemiec

Czeszka
Niemkr"

8

e.g.:

Ten Polak oZenit sig

.

z Amerykankas.

This Pole married an
American girl.

LESSON 93
Structural Drill
Part I

Students:

Instructor:

Nie, w tej szkole'ucz4

Czy w tej szkole uczq
nauczyciele?

WECzycielki,
Instructor:

Czy
Czy
Czy
Czy
Czy
Czy
Czy
Czy
Czy
Czy
Czy
Czy
Czy
Czy
Czy
Czy
Czy
Czy
Czy
Czy
Czy
Czy
Czy

to jest rola dia aktora?
dzik rano byl w sklepie klient?
dziA kelner podaje obiad?
teraz stale uczysz studentow?
tylko obywatel ma prawo wybiera6 delegatow?
tylko buchalterzy pracuj4 w tym biurze?
tylko piloci lataj4 na tych samolotach?
tylko fryzjerzy pracuj4 w tym zakladzie?
pan chodzi do dentysty?
pan Kowalski jest dzi§ solenizantem?
tam mieszka soiad pana?
tylko delegaci przyjechali na zebranie?
pan rozmawial z towarzyszem Giowackim?
tylko wiginiowie s4 w tym wigzieniu?
tylko tlumacze pracuj, w tym biurze?
w tym szpitalu s4 sami pacjenci?
w tej szkole uczq sami instruktorzy?
w tym szpitalu s4 sami sanitariusze?
w obradach bior4 udzial tylko przedstawiciele?
to firma ma tylko agent6w?
kanendant stol na czele obozu kobiet?
ziapali z/odzieja?
to jest obraz wielkiego artysty poiskiego?

Czy w tej restauracji gots.* tylko kucharze?
Czy w tym szpitalu pracuj4 tylko lekarze?
Czy tylko dziennikarze pracuj4 dla tej gazety?
9

Czy
Czy
Czy
Czy

tylko urzgdnicy pracuja w tym biurze?
pafistmo Kowaiscy maja ogrodnika?
na czeletego biura stoi kierownik?
to przepisy sa tylko dia pracowaik6w tej firmy?

Czy w tej fabryce pracuja tylko robotnicy?
Czy tylko przodownicy pracy przyszli na zebranie?
Part. II

Require students to change the following sentences according
to the pattern below:
Students:

Instructor:

Ten Polak otenil sig.z
Amerykanka.

Ten Amerykanin otenil
sic z Polk4.

Ten Amerykanin oteni/
sig z

Ten Polak ()genii sig

z Amerykanka
Instructor:

Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten

Rosjanin otenil sie z Polka,
Polak otenil sig z Rosjank4.
Niemiec °twat sig z Czeszkao
Czech oteni/ sig z Niemk4.
Wggier otenil sig z Amerykankao
Amerykanin otenil sig z Wggierka.

Part III

Drill the following nouns and nouns used in previous parts
Of this drill according to the following pattern:
jakiA
jakiA
jakiA
jakiA

jakiA buchalter
jaki6 tlumacz
jakiA dziennikarz
jakiA robotnik

Student:

Instructor:

.

.

Polak
Niemiec
Rosjanin
Amerykanin

To jest nauczycielka.
(Point at a picture of a f emale
teacher)
Kto to jest?
Kogo pan szuka?

10

To jest niuczycielka

Students:

Instructor:

Komu pan sig przyglqda?
Kogo pan tu widzi?
Z kim pan rozmawia?
0 kim pan mowi?
Point at a picture of two or more female teachers.
To sa nauczycielki.
To sq nauczycielki
Kto to jest?
Kogo pan szuka?
Komu pan sig przyglitda?
Kogo pan tu widzi?

Zkim pan rozmawia?
0 kim pan mows?

LESSON 93

Translation
English-Polish
le On the first day of the maneuvers our company marched
for six hours to the south and then turned southeast..

2. In the fall

'many birds fly south in order to find

a warmer climate.

They return north when the winter

yu

is over (ends).

3. The city of Szczecin is located about 450 km northwest of Warsaw.

4; There are many forests in the northeastern part of
Poland.
LI,

5, New York, the biggest city in the world, is located on
the east coast of North America,

6. The city of Krakow is located in southern Poland,

11

southwest of Warsaw.

7, The Vistula river flows northeast then turns to the
northwest and then again north to the Baltic Sea,

8. I spent my leave in the northern part of South
America,
9. I realize that the construction of a nuclear power
plant costs a lot of money.

10. My friend told me the date of birth of his fiancee.
She is eighteen years old.

LESSON 93
Reading Text

Michal Witkowski, ktory kilka dni temu zostai zwol.

niony z wojska, poszea do swojego zwiuku zawodowego.
Sekietarz zwigtzku wyslal Witkowskiego do urzgdu poised.

nictwa pracy.

Siedz4c w poczekalni na lawce i czekajqc

na Swoj4 kolej rozmawia/ z bezrobotnymi. W tym czasie
by/0 dosy6 duke bezrobocie i w poczekalni moina bylo spot.
ks6 ludzi wielu zawodow.

Siedz4c i pa lac papierosy bez.

robotni rozmawiali o zasilkach dia bezrobotnych i ubez.
pieczeniach spclecznych.

Kiedy przyszla kolej na Witkowskiego, podszedt on
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do okienka nr. 7.
niczka.

Przy tym okienku pracowala mioda urzcd.

Ona powiedziala Witkowskiemu, to on mote dosta6

pracc latwiej nit inni, poniewat on zna trzy obce jgzyki
i umie dobrze pisat na maszynie.

Urzgdniczka zatelefono.

wala do palistwowej firmy eksportowej "Baltyk" i powiedzia-p

la sekretarce kierownika o Witkowskim.

Potem powiedziala

M1

Witxowskiemu, aby zglosil sic nastcpnego dnia o 8 rano
do kierownika firmy "Baltyk ".

Michal rozmawiaj4c z urzcdniczk4 zauwatyi, to byla
jut pora obiadowa i e ona z powodu niego nie zd4ty zjefi6
obiadu.

Zaprosil j4 wicc na °blade, Dziewczyna nie zgo-

dzila sic zaraz, ale po paru minutach udalo sic Witkowskiemu j4 przekona6.

Wkrotce jechali oni motocyklem Mi.

chala do malej restauracji nad Wis14.
Na drugi dziefi Witkowski byl przed 6sm4 w firmie

Baltyk".

Kierownik rozmawial z nim przez kilka minut,

nastonie kazal sekretarce zapisa6 dane osobiste Witkow..
skiego.

0 dziewi4tej Michal zatelefonowal do urzgdniczki z

urzcdu parednictwa pracypaby jej powiedzie61 to pracuje
jut w firmie "Baltyk"
i francuskiego.
siccznie.

jako tlumacz jczyka angielskiego

Jego zarobki bcd4 wynosily 100 zl mie.

Poza tym bcdzie on mial ubezpieczenie choro.

bowe i dwa tygodnie platnego urlopu rocznie.
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Questions

1. Dok4d poszedl Michal Witkowski po zwolnieniu z wojska?

2. Dok4d wyslal go sekretarz zwiuku?
3. Co Michal robil czekaj4c na swoj4 kolej?

4. Czy wszyscy mieli pracc w tym czasie?

5.

0 czym rozmawiali bezrobotni?

6. Kiedy Witkowski podszedl do okienka No.7?
7. Kto pracowal przy tym okienku?
8. Dlaczego Witkowski mote dosta6 pracc latwiej nit inni?
9. Dok4d zatelefonowala urzedniczka?
10. Kiedy i u kogo mial zglosi6 sic Witkowski?

11. Co zauwatyi Michal rozmawiaju z urzcdniczk4?
ta. Na co ona mote sic sp6tni6 z powodu Michala?

13. Co wobec tego zrobil Michal?

14... Cry urzgdniczka zgodzila sic?
15. Dok4d oni pojechali na obiad?
16. 2 kim Witkowski rozmawial w firmie "Dattyk?"
17. Co kierownik kazal zrobi6 sekretarce?

18.

jak4 pracc dostal Witkowski?

194. Ile bcda wynosily jego zarobki?

20, Co on bcdzie milt/ oprocz 1500 zl?

14
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Oral . Aural Drill
Part I - Dialog
1. W jakiai urzgdzie rozmawiajo. dziennikarka i kierownicz-

ka?

2. 0 czym chce dowiedzie6 sig dziennikarka?
3. Co intexesuje przede wszystkim dziennikarkg?
4. Ile zgkoszeri ma kierowniczka?

5. Czyje to s4 zgloszenia?
6, Czyich zgioszeri jest najwigcej?

7. Diaczego urzgdniczka ma najwigcej podafi od kelnerek
i kucharek?

8. Kogd przyjmuj4 do pracy stot6wki i hotele?
.9. Dia kogo urzeld znajduje pracy najlatwiej?

13. Z jakimi zawodami kierowniczka nie ma kLopotu?
11. Czyje zgioszenia zalatwia tet urzgdniczka?
12. Kto otrzymuje natychmiast posadg?
13. Komu trudniej otrzyma6 posadg?

14. Kogo kombinaty wol4 przyjmowae?
Part II'. General Questions
1. Jaka jest obecnie sytuacja na rynku pracy w Ameryce?
2. W kt6rych latach bylo dute bezrobocie w Ameryce?
3. Do jakiego lekarza idzie pan,kiedy pana bol4 zgby?

4. Jak nazywa sig czlowiek, kt6ry nie ma pracy?
5

,

Co otrzymuj4 bezrobotni?

is

6, Co skladaj4 bezrobotni w biUrze parednictwa pracy?

7. Jakie jest zadanie biura parednictwa pracy?
841 Jacy robotnicy najlatwiej dostaj4 pracg?
9, Dlaczego kierownicy fabryk woiq mie6 robotnikepwrwry

kwalifikowanych nit niewykwalifikowanych?
10, Kt6ra z aktorek amerykanskich i europejskich Jest
wedlug pana najlepsza?

11, Jaki zaw6d wybralby pan dla swojej corki?

Proszg

powiedzie6, jakie s4 dobre i zie strony tego zawodu.
12. Jakie zaklady amerykanskie 54 kombinatami?
13. Do kogo pan pojdziel jesii pana bgd4 bolaly zgby?
14. Jakie wyksztalcenie pan ma?

15, Jakie zwigzki zawodowe wAmeryce pan zna?
16. Czy w Ameryce jest obecnie wigksze bezrobocietnit
dwa lata temu?

17. Przez ile tygodni bezrobotni w Ameryce otrzymuj4
zasilki dia bezrobotnych?

18, W jakich krajach ubezpieczenia spoleczne s4 naj.
bardziej rozwinigte?
19, Jakie s4 zadania kierownika biura?
f.

20, Ile wynoszq roczne zarobki niewykwalifikowanego robotni.:

ka fabrycznego w Ameryce?
21, Czy toLnierze w wojsku amerykaaskim may', platne

urlopy?
22, Ile tygodni platnego urlopu ma j4 podoficerowie w
wojsku amerykaliskim?
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23. Ile wynosily pafiskie zarobki, zanim pan wstdpil do
wojska?
Part III . Conversational situation

Jeden ze studentow jest urzcdnikiem biura,a inni
studenci sd bezrobotnymi i szukajd pracy.
na1et4 do rotnych zawodow.

Bezrobotni

Jeden ze studentem jest

kierownikiem fabryki wyrob6w skorzanych i poszukuje robotnik6w do swojej fabryki.

LESSON 93

Military Interpreting Practice *8

Messenger
1.. What is your job in the
2ndiRegiment, corporal?

Jestem kierowcq i gamma
w pulkowej kompanii dowo.
dzenia.

2. Does it mean that you
drive a truck or do you
deliver (rozwozi6) messages?

Od czasu do czasu wote
starszych podoficerow lub
oficerow, ale glownym moim
zajgciem jest rozwotenie
poczty, rozkazow i meldunkow.

17

3. Do you drive a car all
the time or do you:carry
the messages on foot?
Ja zawsze jekizo samochodem;
jest zbyt daleko do r6inych
dow6dztw, aby chodzi6 pieszo.

4. How often do you drive
to the companies and to
the battalions?
Zwykle raz dziennie, ale s4
dnie, kiedy jest coA watnego . jak zeznania jelic6w
to jetdto dwapa nawet trzy
razy dziennie.
5. What other duties do you
have besides driving?
Czasami w nocy stojo na war.
cielalbo mam.slutbo przy radiostacji lub telefonie.
6. What is the location of
your regimental CP?
Punkt dowodzenia pulku znaj.
duje sic w polowie drogi
miodzy Waling lini4 oporu,
a stacj4 kolejow4
7. Exactly where? Here
is a map 1:100.000
0 tutaj w tym budynku.

8. Where is the CP of the
regimental tank company?
Przy tej samej drodze co i
PD puikul 800 m na zach6d.
9. Is the CP in tents or in
abandoned buildings?
PD znajduje SiQ w starym,
opuszczonym budynku, na kt6rym s4 Alady artyleryjskich
pociskow Nie ma tam ani
jednego calego okna.
10. Is it camouflaged?

Sam budynek nie jest, bo
rosnq tam drzewa i krzaki.
11. Do you have to cross any
bridges on the main road
between regiient and tank
company?'

Tak, s4 tam dwa mosty; jeden
z nich znajduje sio okolo
150 m na poludnie od
a drugi przed elektrowni4
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12. Are these pontoon bridges
or are they made of wood?

Pierwszy most jest zrobiony z drzewa, a drugi pontonowy wybudowany przez
naszych saperow.
13. What is the weight capacity
of these bridges?
Nie jestem pewny, ale wiem,
to most pontonowy nie jest

do66 mocny dia czagew.
Widzialem jak czolgi przeprawiaty sig w tym miejscu
If( br64. Drugi most jest

mocniejszy.

14. In what condition are the
roads during the rainy
weather?

Po glownej drodze motna
jeldzi6 nawet po dutym i
dlugim deszczu. Boczne
drogi sq dobre tylko podczas Odnej pogody.
15, In what kind of terrain is
the division CP located?

Ja nigdy do dywizji nie
jeldzilem, Z dymizji
. _

przyjetdtal zawsze ktofi,

albo ktoryA z oficerow
sztabu pulku jetdzil tam.
16. What is the composition of
HQ Company?
W kompanii jest 21 of ice-.

row, 2 chor4tych i 263
szeregowych.

17 What is the name of your
company commander?
Douirodcq kOmpanii od trzech

tygodni jest kpt, Bana6.

Ita
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Homework
Part I

Translate into Polish:
1. Poznafi lies to the west of Warsaw and Krakow lies to
the southeast of Poznafi.

2. Kucharski was born in northern Poland, in a small
village southwest of Wilno.

3. Mr. & Mrs. Bednarz are going south for their vacation.

4. France is in western Europe, Poland is in central
Europe, Russia in eastern Europe and Italy in southern
Europe.

5, The two prisoners who escaped from the forced labor
camp went east along the river and reached Chmielowa
at dawn.

6. Students are not allowed to draw pictures in their
books,

7. When Bolek became ill, all his colleagues lent him
money.

He realized that they were true friends.

8. The movie will be prineded by a short lecture.
9. Gorski,s fiancee is the daughter of General KOwnacki,
Part II
'his part is to be vnitten if tape recorders are not
available to students. It is to be recorded on tape if
tape recorders are available.)

Answer in not less than 50 words the following question.
Elaborate on the subject as much as you can:
W jakich zawodach pracuja zwykle kobiety, a w jakich mylczyini i dlaczego?
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Vocabulary
aktor, me

- actor (male)

aktorka, fe

-

bezrobocie,

n.

actress

. unemployment

bezrobotny,
bezrobotni, nom, pl.

-

unemployed

dentysta, m.
dentysty, gen. s.
dentyAci, nom, pl.

dentist (male)

dziennikarka, f.

journalist (female)

eksportowy, eksportowa,
eksportowe

.

export (as adj.)
AA

firm, company, corporation

firma, f.

-

jako

. as

kelner, m.
kelnerzy, nom. pl.

-

kierownik m,
kierownicy nom. p1.

- manager* principal,
supervisor, super.
intendent (male)

kierowniczka, f.

" manager, principal,
supervisor, super.
intendent (female)

waiter

concern, pool (industrial)

kombinat, m.
kombinatu, gen, s.

. unskilled, without

niewykwalifikowany, niewykwalifikowana, niewykwalifikowane

qualifications
- skilled, qualified

wykwalifikowany, wy.
kwalifikouTaa, wykwali.
fikowane

. payable, due, salaried

platny, platna, platne

21

.

po prostu

simply, plainly

poszukiwa6, faro, poszuka6,p... to look for, to seek,
to search
poszukam
poszukujc
poszuka
poszukuje
szukaO, is
szukam
szuka
. intervention, mediation,

pofirednictwo, n.

good offices

pracownik m.

-

employee, worker (male)

pracownicy, nom. pl.

to judge, to think, to
believe, to guess

sitdzi69 i. (here no p.)
seldzI

sqdzi

sto/owkal

f.

-

employees cafeteria or
restaurant

. social, community (as

spoleczny spoleczna,
spoleczne

adj.)
-

socially, communally,
communal

biuro zatrudniefi

-

employment office (state
or federal)

wyksztalcenie, no

. education

wynosi6, i4 (wynieb6, p.

. here: to amount to, to

spolecznie

come to, to total
wyniesie)
/used in third pers.,

wynosi

only/

zasilek, mo
'zasilku, gen, so

- compensation, relief

zgloszenie9 no

. application, notification

z

-

because of

.

trade union, labor union

powodu

zwiatzek zwwodowy

22
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Grammar Perception Drill
THE USE OP THE
PREPOSITION:
NA

Part I

Students:

Instructor:
Jerzy jedzie na flub brats..
Dok4d Jerzy SiZzie?

Jerzy jedzie na flub
brata.

Jerzy poznal Marysig na
Aluble brats..

Jerzy poznal Marysig
na ilubie brata

Gdzie Jerzy poznal Marysig?

Suggested words:

wesele
zabawa
randka
iniadanie
imieniny Jana
kolacja
obiad
kawa
wakacje
urlop
wczasy
wycieczka
zebranie,

naboteastwo
Studenci poszli na
egzamin.

DOW poszli studenci?

Studenci poszli na
egzamin.

Studenci s4 na egzaminie.
Gdzie s4 studenci?

Studenci 54 na egzaminie,
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Suggested Words:
lekcja
film
uniwers yt et

2olnierze poszli
na przepustkc.
Dok4d poszli zolnierze?

2olnierze poszli na
przepustkee

±olnierze s4 na
przepustce.
2olnierze sq na
przepustce.

Gdzi e sq zoini e.

rze?

lotnisko
apel
manewry
6wiczenia
sIutba
wartownia
placelwka

przedpole
kwatery
front

Marynarze poszli
na poklad.
Dok4d poszli
marynarze?

Marynarze poszli
na pokiad.

Marynarze s4 na
pokladzie.
Gdzie sq maryna-

Marynarze sq na
pokladzie.

rze?

dziob okrgtu
rufa
wybrzete
badanie lekarskie

Statek wyplyn4I
na. morze.

Statek wyptyn4/
na morze.

Dok4d statek wyply.
n4/?

Statek plynie na
morzu.
Gdzie plynie statek?

Statek plynie na
morzue

jezipro
24

Ten patrol wyruszy na
rozpoznanie.
Dokqd wyruszy ten
patrol?
Gdzie jest ten patrol?

Ten patrol wyruszy
na rozpoznanie.
Ten patrol jest na
rozpoznaniu.
przedpole
przedmoAcie
skrzytowanie dr6g
zakrot drogi

Part II

Na = for
Instructor:

Students:

a/
Pafistwo Szymafiscy

zaprosili paastwa Ko.
walskich na kolacjg.

Pafistwo Szymailscy za-

Na co pafistwo Szymafis..

Anosili pafistwa Kowal.
skich na kolacjg,

cy zaprosili patistwa
Kowalskich?

Suggested words:
obiad
Aniadanie
zabawa
herbata

b/
Ojciec dal synowi
pieniqdze na ubranie.
Komu dal ojciec pie.
niqdze na ubranie?
(Na co del ojciec
synowi pieniqdze?)

Ojciec dal synowi
.pieniqdze na ubranie,

ksiqtki
kupno samochodu
buty

NO

4 Ta
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C/
On przyjechal tu na
jeden
Na jak diugo on tu
przyjechak?

On tu przyjechat na
jeden
na 2.10 dni
na tydziefi
na 2 tygodnie

na
na
na
na
na
na

miesi4c
2.3 miesi4ce
rok
2.4 lata
cale lato
cal4 zimg

Adam czeka na doktora.
Na kogo czeka Adam?

Adam czeka
na
na
na
na
na

na doktora.

*ong
dzieci
brata
babkg
dentystg

e/
Wczoraj oni jedli
szynkg na obiad.
Kiedy oni jedli
szynkg?

jedli

Wczoraj oni
szynkg na obiad.
na kolacjg
na $niadanie

f/'

Ta peaka jest na
ksi42ki,
(1a co jest ta
polka?)

Ta polka jest

Do czego duty
ta polka?
ta szafa jest na
ubrani e

ten wazon jest na
kwiaty
to pudelko jest
na papierosy
ta teczka jest na
papiery
ten wieszak jest
na plaszcze
26

na

g/
To lekarstwo jest na
b61 glowy.
Na co jest to lekarstwo?

To lekarstwo jest
na b61 glowy.

na oczy
na tot4dek
na piuca

h/
Kowalski wymienit dolary na ziote,
Na co Kowalski wymienit dolary?

Co wymienit Ko
walski na co?

Kowalski wymienil
dolary na zkote.
ztote na dolary
stary samoch6d na
nowy motocyki
dwa stare radia na
jedno nowe
to ubranie na inne

J6zef

zam6wit bilety
na jut ro
Na kiedy j6zef zam6wit bilety?

jozef zamowit bi.
lety na jutr0.
na
na
na
na
na

dzi6
poniedziatek
niedzielg
1,3,10 stycznia
1,5,18 grudnia

/
On ma ochotg na kawge
Na co on ma ochotg?

On ma ochotg na
kawg.

rj

na ciastko
na piwo
na wino
Part III

AL2211114L19.2?
Instructor:

Students;

On poLotyt ksiqtkg
na still (na stole).

Gdzie on pototyi

On pototyl, ksitilkg
na st61..

ksilltkg?
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Suggested words:

na Ong
na
na
na
na
na
na

krzeslo
podiogg
kanapc
biurko
loik0
walizkg

Zygmunt liczy na
Swans,

Na co Zymase
Czy?

ii-

On liczy na swans.

na wspOpracg
na l dnq pogodg
na prevent
nit list od tony
na pomoc

Part iv
Na = in, into
Instructor:

Students:

WOjciechowski titsksisitkg na
maczy
jgzyk polski.

On tiumaczy
ksi4tkg na jgzyk
poiski.

Na jaki jgzyk on
tlumaczy tq ksiatkg?
Suggested words:

na
na
na
na
na
na

jgzyk
jgzyk
jczyk
jgzyk
jgzyk
jgzyk

On stoi na deszczu.
Gdzie on stoi?

angielski
francuski
niemiecki
czeski
wggierski
rosyjski

On stoi na deszczu.
na sloncu
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Part V
Na = to
Students:

Instructor:

On skrgcil na pram,
Gdzie on skrycil?

On skrocit na prase
wo.

On siedzi na prawo od
Adama.
Gdzie on siedzi?

On siedzi na prawo

od Mama,
Suggested words:

na lewo
Part VI

Instructor:

Students:

Wiadek poszedl na

Oro.
Dok4d Wiadek poszedl?

Wiadek poszedl na

Oro.

Wiadek jest na

Orze,
Gdzie jest Wiadek?

Wiadek jest na

gb-

rze.

Suggested words:

na
na dole
Part VII

Na = with
Instructor:

Students:

Kubicki chorowal na
odrc.

Na co chorowal Kubicki?

On chorowal na advt.

29

Suggested words:

na zapalenie plac
na serce
na toilidek

na gardlo
Part VIII

Na

by
InstruCtOk:

StU4ent$4;

On mu
wvoca do
domu na pierwsz4,
On muss' Vt6cie do
domu nit ierwsz4.

Na ktfortit on must

wr6ci6 do domu?
Suggested words:

na a, 4, 9, 12

3041

4a

4

a

42 LA

r
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Dialog
(In a bank)

S.: Slowacki, klient
U .: Urzgdnik bankowy

S.: Chcialbym wp/acie ten czek na moje konto.
U .: Czy wypelnil pan formularz?

S.: Tak, tu jest czek i formularz. A teraz, chcialbym
pod j46 pieni4dze z mojego konta.
U .: Przy tym okienku pienigdzy nie wypiacamy, Tu zalat.
wiamy tylko wpiaty. Musi pan p606 do okienka "wy.
platy",
S.: VaaAnie wrocilem z zagranicy i zupetnie o tym zapom.
nia/eme (Idzie do innego okienkae) Chciaibym podA6
pieniadze.
U ,: Czy wystawi/ pan czek?

S.: Tak. Proszg, tu jest czek na 110 z/e Czy mote mi
pan dab dwie pig6dziesialtki, a resztg drobnymi?
U .: Naturainie.

S.: Przepriszam, to zabieram panu czas, ale chcialbym
przy okazji sprawdzi6, ile pienigdzy mam na moim kon.
cie.

(Po chwilie) Na rachunku oszczgdno.
Aciowym ma pan 878 zI, na czekowym 1.235 zt.

U .: Zaraz zobaczg.
S.

Jeszcze jedno pytanie.
dowg domow?

Czy, bank daje potyczki na bu..

Sprawy potyczek budowlanych zalatwia zastgpca
dyrektora banku.

U .: Tak.

S,: Czy nie wie pan,na jaki procent bank daje takie pom
tyczki?
U.: 0 ile wiem,to na 6%.
S.: Dzigkujg i do widzenia.
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Grammar Analysis

MUSE OP THE
PREPOSITION
NA
Part I

Some Polish nouns require the preposition na with
the accusative case after verbs expressing motion to
wards (or to) a place (or the place of an iirafT:"-The same nouns require the preposition na with the loft
cative case after verbs expressing the ides of being at,
in or on a place (or the place of an event).
There is no hard and fast rule to guide the student
in knowing which nouns require the preposition na, and
which require the prepositions do and w instead-I-To
express the same idea as mentioned beare.

Below is the list of nouns already introduced in
the course requiring the preposition. na to express
the idea of motion towards a place (or"in event).
Places
gospodarstwo
miejsce
droga
morze
rdfa
okret
staw

Ora
iaka
odcinek

plac6wka
skrzytowanie drog
zakret
rubiet
wsch6d
wystawa

wartownia
uniwersytet
lotnisko
plata
dziob
wyspa
ganek
cmentarz
strzelnica
postoj
przedpole
podstawa wyjAciowa
przedmoAcie

Tanoc
zachod
iwiat

ulica
poczta
przedmielcie
wybrzete
pokiad
wieA
rynek
poligon
front
kwatera
przystanek
budowa
punkt
poludnie
schody
stacja kole.
jowa.
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Events

urlop
kawa
Alub
przerwa
film
zabawa
owiczenia
wczasy

wizyta
herbata
wesele
egzamin
przepustka
Aniadanie
obiad
kolacja

wyci eczka

imi eniny

zebranie
operacja
zargczyny
rozpoznanie

komisja
wyprawa
zebranie
urodziny

wieczor
wakacje
lekcja
zakupy
randka
apel
capstrzyk
manewry
slutba
badanie
posada
nabotefistwo

pogrzeb

.g.:
9:9

Wladek pojecha/ na lotnisko.
Wiadek jest na lotnisku,

Wiadek went to the airport,
Wiadek is at the airport,

Wiadek pojechal na wycieczkg.
Wiadek jest na wycieczce.

Wiadek went for a trip,
Wiadek is on a trip.

Part II - Examples

When preposition na

is rendered in English by

for

a/ The verb zaprosio . to invite requires the preposition
na with the accusative case,
a.

to

e.g.:

C,

mL

Zaprosilem Nowickiego Bas
kolacj0.
ZaprOsilem Nowickiego na

I invited Nowicki for supper.
I invided Nowicki for Sunday.

edzi elo

b/ The preposition na

is used to denote motive or

intention,
.g.:

My zbieramy na bezrobotnych.

- We are collecting (money)

To sad pieniqdze na ksiqtki,
Na co ci to?

for the unemployed.
- This is money for books.
- What do you need it for?

On dostal prezent na imieni-

- He got a present for his

name day.

ny.
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na is used to denote the idea of
stayinj or prepariEg for a period of time,

c/ The preposition
e.g.:

On przyjechal na dwa tygodnie.

Ona przyjechairdo nas na

-

cale lato.

He came for two weeks.
She came to us for the
whole summer.

d/ The .verb czeka6 . to wait requires the preposition
na with the accusative case,
e.g.:

am waiting for my
wife.

Czekam na ione.

e/ The preposition

na is used in expressions referring to coursdN'of a meal,

e.g.:

jadlem jajka na Aniadanie.

-

I had eggs for breakfast.

f/ The preposition na is used to denote the
purpose the objedrserves.
e.g.:

To jest wazon na kwiaty.

-

Pudelko na znaczki.

-

g/ The preposition

na
good for something,

This is a flower vase
(for flowers).
A box for keeping
stamps.

is used to denote idea -

e.g.:

This is a medicine
for headaches.

To jest lekarstwo na b61
glowy.

h/ The preposition na

is used in-the sense of ex.
changing something for something else,
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,g.:
- I exchanged dollars for

Wymienilem dolary na ziote.

zlotys.

i/

The verb zam6wi6 . to make a reservation and zato rriVite requires the prepo-sition na
prOsie
WifilThe accusative,

, g,

. I made a reservation for

Zam6wilem pokoj w hotelu
na soboto,

a room in the hotel for
Saturday.
Iinvited him for Sunday.
Zaprosilem go na niedzielc.
j/ The expresson "mie6 ochotg na" takes the acc. case,
. I feel like having cup of
e.g.: Nam ochotg na kawg.
coffee.

Part III . Examples

When the preposition

a/

is rendered in English by on,

na

IrdgmsltImtlil (with the locative) is used
In of an object on top of another,

.g.:

The ball was lying on
the ground.
A glass is on, the table.

Pilka letala na ziemi.
Szklanka stoi na stole.

The preposition na

(with the accusative) is
used in the sense -Ws above when motion is implied,
e.g.:

. The ball fell on the
ground.
. I put the glass on the
table.

Pilka spadla na ziemig.

Postawitem Szklahkg na

sta.
b/ The verb

liczy6 in the sense to count on some thin or somebody is rendered in Polish by liczy6
na with the accusative case,
-

e.g.:
Nie licz-na awans w tym

-

roku7m-4-"
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Dont count on a pro.
motion this year.

Part IV .

Examples when the preposition

na

is rendered

in English by in, into,

a/ The preposition na with the accusative case
is used in the sense of translating into,
.g.:

Przetlumacz to zdanie na
jczyk polski.

-

Translate this sentence
into Polish.'

b/ The preposition na with the locative case
is used in the expression: na obrazku in the picture,
e.g.:

Na tym obrazku sq, /adne
TEzewa.

. There are beautiful trees

in this picture.

c/ The preposition na with the locative case
is used in the sense of exposed to weather,
.g.:

On stoi na deszczu.

. He stands in the rain.

d/ The preposition na is used with names
of suburbs and boilNerlandstlso peninsulas and islands).
e.g.:

On mieszka na Pradze.
On mieszka Fri Ukrainie.

. He lives in Praga.
-

He lives in the Ukraine.

e/ The preposition na is used with the
accusative case in the folldwing expressions, e.g.: na wiosnc - in spring,
na jesiefi - in fall.

Part V

.

Examples when the preposition na is rendered
in English by to when the point of reference
or direction is not clearly defined,

.0n skrecil na prawo.

-
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He turned to the right.

Ona poszla na Org.
Ona jest teraz na gorze.
On siedzi na lewo od tony.
Part VI

.

-

She went upstairs.
She is now upstairs.
He is sitting to the left
of his wife.

Examples when the preposition
in English by of

with

or

na

is rendered

referring to illness,

e.g.:

On umarl na zapalenie

-

He died of pneumonia.

pluc.
On jest chory na odrc.

-

He is sick with measles.

Part VII.

Examples when the preposition na is rendered
in English by .122, referring to'fime,

.g.:

Chcemy przyjA6 na
stajc na pigtq.

.

We want to come to the station by five.

LESSON 94
Structural Drill
Instructor:

Walczak idzie na
lekcjg.
Dok4d idzie Walczak?

Suggested words:

Students:

lekcja

Walczak idzie na
lekcjc.

Walczak jest na
lekcji.
Gdzie jest Walczak?

Walczak jest na
lekcji.

Suggested words:

przerwa
zarcczyny siostry

randka
flub brata
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zabawa
wesele

egzamin
Aniadanie
slutba
komisja poborowa
obrady
imieniny kolegi
rozpoznani e

poczta
okrgt
rufa statku
skrzytowanie drug
for przeszked
uniwersytet
cmentarz

zakupy
apel
kolacja
badanie lekarskie
kawa
herbata
przeiwiettenie
lotnisko
pokiad
ganek
poligon
posterunek milicji
wartownia

/Oa

kwat era

piaawka

Woiniak pojechal
na manewTy.
Dokqd pojechal
Woiniak?
Woiniak byl na
manewrach.
Gdzie byl Woiniak?

manewry

film
6wiczenia

zbranie
operacja
wizyta
naboteAstwo
zastrzyk
plata
dzieb statku
wys taws

strzelnica
ulica Diuga
rynek
pole

Woiniak pojechal
na manewry.
Woiniak byl na
manewrach.
wczasy
wycieczka
wieA
wybrzete
wyspa
front

Ten autobus jedzie
na polnoc.
W jakim kierunku
jedzie ten autobus?

poinoc

Ten autobus jam
dzie na polnoce

Gdynia lety na p61nocy Polski.
Gdzie lety Gdynia?

Gdynia lety na
polnocy Polskie

Gdzie lety Krakow?
"
"
Lublin?
"

"

Poznafi?

poludnie
wschod
zachod

..,
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On zaprosii kolegg
na obiad.
Na co on zaprosii
kolegg?

obiad

On zaprosii kolegg na obiad.
kolacja
Aniadanie
zabawa
Alub
wykl ad
fi lm
kawa
herbata
weldka

indyk

Pani Kowalska
goAci na
dzialek,
Na kiedy Pani
ska zaprosild

sila

zaproponie.

poniedziatek

KowalgoAci?

Pani Kowalska
zaprosi/a gaAci
na poniedziatek.

Na kiedy zam6wil pan
poked w hot elu?

wtorek
Aroda
czwartek
piqtek
sobota
niedziela
Kowaiska zaprosita
goAci na pierwszq,
Na kt6rq Kowalska
zaprosila goAci?

1

Kowalska zaprosi.
/a goAci na pierw.
sz4,

2 . 12
1,30 - 12.30
1..15
12,15
Bednarscy zaprosili
Jerzego do siebie

tydziefi

na tydziefie

Na jak dingo Bednarscy zaprosili Jerzego

Bednarscy zaprosili Jerzego do
siebie na ty.

'do siebie?

dziefte

Na jak dingo potyczyi
pan pieniqdze od kolegi (koledze)?
miesigc
2 dni
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3 dni
10 dni

2 tygodnie
6 tygodni
ksiatki

Ojciec dal panu pie.
nqdze na ksiatkie
Na co ojciec dal
panu pieniadze?

Ojciec dal

jai

Oeniqdze na
lekarstwo
doktor
szpital
kino
ciastka
ubranie
tramwaj
meble

kobci61

Dzisiaj zbierajq na
budowv kobciola.
Na co dzisiaj zbie.
rajq?

Dzisiaj zbiera.
j4 na budowg
koiciola.
nowy szpital
biedne dzieci
Czerwony Krzyt
jeden dzien

On jedzie na wiei na
jeden
Na jak diugo on je.

On jedzie na
wie6 na jeden

dzie na wia?

dziefie

21 3, 4, 51x
10, 15 . dni
tydziefi

2..6 tygodni
miesittc (.2 -10)

Ni ile tygodni mamy
jeszcze tywnokei?
godzina lotu

Na ile godzin lotu
mamy jeszcze benzyny?

3 , 4, 5,

10

72,1

Na Ile lat wojny mu

.

6,

Mamycjeszcze
benzyny na go.
dzing lotu.

rok

simy sig przygotowa6?
1..6
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.Musimy przygotowa6 sit na
rok wojny.

Paczka jest na

st61

tole.

Gdzie jest paczka?

Paczka jest na
stole.

Pan postawil wazon
na stole (na st61).
Gdzie pan postawil
wazon?

Postawilea wazon na stole
(na st61)

Pan polety/ teczkc
na stole (na st6/).
Gdzie pan poloty/
teczko?

Poloty/ea tecz..

kg na sta (na
stole).
krzeslo

paka
podloga
/6tko
kanapa
radio
skrzynia
Ranny lety na noszach.
Na czym lety ranny?

nosze
Ranny lety na
noszach.

Sanitaiiusze polotyli rannego na no.
sze (na noszach).
Gdzie sanitariusze
po/otyli rannego?

Sanitariusze polotyli rannego
na nosze (na
noszach).
koc
d Inman

trawa
16tko
st6l operacyjny

Pacjent ma wrzod na
nosie,
Gdzie pacjent ma
wrzod?

nos

ucho
noga
plecy
palec

Pacjent ma wrzod
na nosie,

s'zyja

On jadi szynkc na
obiad.
Co on jadi na obiad?

obiad

On jadi szynkg
na obiad,
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DziA bgdzie szynka
na obiad.
Co bcdzie dziA na
obiad?

DziA bcdzie
szynka na obiad.
kolacja
Aniadanie

Zosia mote zawsze
liczy6 na
Na kogo mote Zosia
zawsze liczy6?

ojciec

Zosia mote zawsze liczy6 na
ojca.

matka
brat
siostra
rodzice
przyjaciel
Oni licz4 na pomoc.
Na co oni liczq?

pomoc

Oni licz4 na
pomoc
wspolpraca
diugi urlop
wytsze zarobki
ltejsza praca

Zygmunt czeka na
Kowalskiego.
Na kogo Zygmunt
czeka?

Kowalski,

Zygmunt czeka
na Kowaiskiego
re,

znajomy
kolega
syn
corka

gog
panstIND
B ednarscy

Zygmunt czeka na
telefon.
Na co Zygmunt czeka?

telefon

Zygmunt czeka
na telefon.
list

wiadomog

pociu
meldunek

lekcjt
poczOek filmu
.

To jest pudelko na
papierosy.
Do czego siuty to
pudelko?

papierosy

To jest pudelko
na papierosy,
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znaczki
koperty
obSwki
fotografie
lekarstwa

Te proszki s4 na
b61 glowy.
Na co s4 to proszki?

Te proszki s4
na b61 glowy,
toi4dek
serce
przezigbienie

Pani Komalska chce
wymieni6 ten kapelusz
na torebkce
Na co pani Kowaiska
chce wymieni6 ten
kapelusz?

Pani Kowaiska
chce wymieni6
ten kapelusz
na torebkg.
poficzochy

skarpetki
koszule
plaszcz
Ta ksisitka zostala

przetlumaczona na
jczyk
Na jaki jczyk zostala to ksgitka prze.

Ta ksiq ±ka
sta./a przetlu-

maczona na jg.
zyk

t lumaczona?

francuski
angielski
rosyjski
niemiecki
wioski
czeski

Janek przezigbil sic,
bo sta/ diugo na
deszczus
Dlaczego Janek prze.
zigbiI sig?

Bo on staff

go na deszczu,

Anieg
wiatr
zimno
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LESSON 94
Translation
English . Polish
1. We argued with my wife whether to adopt this poor

child or not.

2. Impatient people shouldn't play poker.
#,

3. I decided to go to that hamlet situated in the Carpathian
Mountains,

4. I would like to take a hot bath because I am very tired.
5. I wish (you) that all your desires, could be fulfilled.

6. Daddy, buy me many toys.

7. This path leads to the hamlet, which is behind that
small wood.

8. According to that clock on the tower it is a. quarter past
five now,

9. We have a dozen large plates and only six small
plates,
10. I wrote on small cards the Polish words, which I had

'

to learn.

Translation
Polish . English
W katdym wigkszym mietcie jest bank albo nawet kilka
bankow.

Do banku przychodzi codziennie wiele ludzi.

le ma j4 oni wiele spraw do zal.atwienia.

banku swoje konta, a na koncie pieni4dze.

Zwyk-

Niektorzy ma j4 w

Jeteli to jest

konto oszczgdnoiciowe, bank placi im procenty.
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Niektorzy klienci nie najP konta, a tylko przynosz4
czeki, teby je zrealizowa6.

W takim wypadku kiient podpi.

suje sig na drugiej stronie czeku i oddaje go urzgdnikowi.
Urzgdnik sprawdza czek oraz legitymacjg klienta i jeteli
wszystko jest w porzqdku wyplaca tylelna ile czek byl
wystawiony.

Poza czekami, bank zalatwia take potyczki.

Jeteli

kto6 potrzebuje pienigdzy na kupno mebli, samochodu, do.
mu itd., mote stara6 SiO o potyczkg.
formularz i skiada go w banku.

Wypelnia on wtedy

Bank po2ycza pieni4dze na

procent. Klient placi procent za po2yczenie pienigdzy.

Klient, ktory otrzymal potyczkgmusi placi6 co miesi4c
raty, at po2yczkg splaci.
Kto6, kto potrzebuje drobnych, np, na telef on albo

autobus, mote takte zmieni6 w banku pieni4dze.

Questions
1.

Czy banki znajduj4 sig na wsi?

2.

Po co wiele 1udzi przychodzi codziennie do banku?

3.

Co ludzie trzymajq w banku?

4.

Jakie konta mos; mie6 ludzie wrbanku?

5.

Od jakich pienigdzy bank placi procenty?

6.

Co motna zrealizowa6 w banku?

7.

Co trzeba zrobia z czekiem, leby go zrealizowa6?

8.

CO sprawdza urzgdnik bankowy przy wyplacie czeku?

9.

Co jeszcze bank zalatwia poza czekami?
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10.

Na co moZna otrzyma6 potyczkc w banku?

11.

Co trzeba placi6 bankowi od pOlyczki?

12.

Co musi zrobi6 klient po otrzymaniu potyczki?

13.

Co jeszcze motna zrobi6 w banku?

LESSON 94
Reading Text

Pan Azef RoAciszewski wyszedl z domu o dziewi4tej
rano i poszedl do banku.

Armii Wojska Polskiegc.

Mieszkal on w Warszawie

i Alei

Bank, do ktorego szedl pan RoA-

ciszewski, znajdowai sic w Alejach Jerozolimskich.

m

Pan

Rogciszewski szedl Alejami Ujazdowskimi, kb:5re s4 naj

la1niejsz4 ulicy Warszawy.
pickne drzewa.
kadne parki.

Po obu stronach ulicy rosnq

Przy Alejach Ujazdowskich znajduj4 sic
Jest tam Bark Ujazdowski i Lazienki.

Po

ir 0

pewnym czasie, kiedy pan RoAciszewski byl na Placu Trzech

Krzyty zauwaty/ przed koAciolem duo ludzi.

Byli to

przewatnie starzy ludzie i male dzieci.

Pan RoAciszewski

przypomnia/ sobie, te dzig jest 3 maja.

Dziefi 3 maja

byl Awictem narodowym przed wojn4 w Poisce.
obchodzono rocznicc Konstytucji.

W tym dniu

Konstytucja to nazywa

sic Konstytucj4 3 Maja 1 byla uchwaiona w 1791 roku.

Dawala,ona Poisce ustroj demokratyczny.
Id4c Nowym gWiatem, pan Rogciszewski zauwatyl, te

ruch na ulicy jest duty. Na skrzytowaniu Nowego Swiatu

i Alei jerozolimskich pan RoAciszewski musial skrcci6 na le48

qs'

wo, Aeby dojA6 do banku.

Kiedy pan RoAciszewski docho-

dzil do banku, pr?ypo!nnial sobie, le ostatnio zmieniono

tam organizacjg i wobec tego podszedl do okienka, nad
kt6rym byl napis "Informacja",

Przy okienku zapytal on

urzgdnika, gdzie moglby wplaci6 czek na swoje konto.
Urzgdnik zapytai sig go, na jakie konto chce on wplaci6
c.,

czek; oszczcdnoAciowe

czy czekowe.

Pan RoAciszewski

odpowiedxiall le chce wplaci6 czek na konto czekowe.

Wplaty na rachunek czekowy byly przyjmowane przy okienku numer 6,

Przed okienkiem stalo dulo ludzi w kolejce

i pan Raciszewski musial czeka6 pigtnaAcie minute

Kie-

dy podszedl on do okienka, urzgdnik sprawdzil numer konta i dal pokwitowanie panu RoAciszewskiemu,
szewski chcial zrealizowat inny czek.

Pan RoAci-

Urzgdnik powie-

dzial mu, to wypiata odbywa sig przy okienku No.9.
Pan RoAciszewski zrealizowal czek na 200 zle

Poprosil

on urzgdnika, leby mu wyplacil pieniqdze w dwoch pi06dziesiettkach a reszt0 dwudziestkami.

Chcial on jeszcze

dowiedzie6 sic, ile zlotych p1ac4 za dolara.
odpowiedzial, le to informacje

Urzgdnik

bgdzie on m6 g1

otrzy-

mae przy okienku, gdzie odbywa sig wymiana pienigdzy zagranicznyche

Placono

tego dnia 24 zl za 1 dolara.

Po zalatwieniu spraw w banku pan RoAciszewski wrocil autobusem do domu.

49

P RAGA
it

1

piN
74af-

pip
50

tau

....triois 4,0111,

Questions
1. 0 ktorej godzinie wyszedl pan RoAciszewski z domu?
2. Dokqd poszedl pan RoAciszewski?
3. Gdzie on mieszkal?

4. Gdzie znajdowal sig bank, do ktorego szedl p. RoAci.
szewski?
3. Ktorgdy szedl p. Roficiszewski do banku?

6. jakq ulicq sq Aleje Ujazdowskie?
7, KtOre parki znajdujq sic przy Alejach Ujazdowskich?
8. Kogo on zauwatyl przed kGaciolem na Placu Trzech
Krzy2y?

9. Co przypomnial sobie p. Roiciszewski?

10 Co obchodzono 3 Maja w Polsce przed wojnq?
11. Kiedy byla uchwalona Konstytucja 3 Maja i ,kaki

ustroj dawala ona Polsce?
12, Gdzie skrgcil p. RoAciszewski na lewo?
13. 0 czym on sobie przypomnia/ dochodzqc do banku?

14. Do ktorego okienka podszedl p. RoAciszewski w
banku?

15. Co on chcial wplaci6?

16. Przy kt6rym okienku byly przyjmowane wplaty?
17. Przy ktorym okienku odbywaly sig wyplaty?
18. Ile pienigdzy chcial podjq6 p. RoAciszewski?
19. 0 co jeszcze chcial on dowiedzie6 sig?

20. Przy ktorym okienku m6g/ on dowiedzie6 sig o kursie
dolara?
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21. jaki byl kurs dolara tego dnia?

22. Kiedy x czym wr6cil po.Roicisiewski do domu?

LESSON 94

Oral.Aural Drill
Part I . Dialog

1. Co chcial klient najpierw zalatwi6 w banku?

2, Co klient musial wypeinin
3. Co chcial on zalatwi6 nastgpnie?

4. Czy mogl on dosta6 pienidze przy okienku "wplaty"?
5, Dok4d klient musial pbj66, aby mu wyp/acOno pieni4dze?
be DlaczegO klient o tym zapomnial?
7. Co klient musial zrobi6, aby mem pod j46 pieni4dze?

8. Na ile byl czek wystawiony przez klienta?
9. Ile pienigdzy ma klient wrbanku?
O. Na jakim rachunku ma on 878 ziotych, a na jakim
16235 z/.?

11. 0 Not jeszcze informacjg klient prosi urzgdnika?
12. Co zatatwii zastgpca dyrektora banku?
13. Sprawy jakich potyczek zatatwia zastgpca dyrektora

banku?

52.

14. Co jeszcze chcial klient wiedzie6 o potyczkach bu.
A

dowlanych?

tls

Part II

-

General questions

1. Jak sag nazywa rachunek w banku?

2. Co pan musi wypelni6,zanim pan wplaci pieniAdze na
konto?

3. Przy jakim okienku w banku w Poisce wplaca sie pie.
nivize, a przy jakim podejmuje sie?
4. Jak sig placi czelciej w Ameryce

czekiem, czy

gotowk4?

5. Czym motna placi6 rachunki?
6. Co pan musi zrobi6,jeteli pan chce zaplaci6 wiasnym
czekiem w sklepie?
7. Na co potrzebne sq drobne?

8. Co jest wygodniej mie6 przy sobie

sto dolarow w

pieni4dzach papierowych, czy w drobnych?
9. Co powinno sie robi6, jeAli nie wie sie napewno, ile

pieniedzy jest na koncie?
10. Na jak dlugo banki w Ameryce daj4 pot.vczki na kut.no
samochodu?

11. Jekie rodzaje kont sq w banku?
12. Jak nazywa pan konto w banku, z ktorego pieni4dze wyda.

je pan wystawiaj4c czeki?
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13, Na co motna dostat potyczkg w bankAA?

14. U kogo bgdzie pan w banku zalatwial sprawg.potyczki
na budowg domu?
15, Co placi sig w banku za potyczone pieni4dze?
16. Ktorego jest rocznica Alubu pafiskich rodzic6w?

17. Jaki jest ustroj Stan6w Zjednoczonych?

18. Jakie sprawy zalatwia sig w banku?

19 Jak sig nazywa kraj, kt6ry lety na poludniowy uschod
od Poiski?

20. Jakie materialy budowlane pan zna?
21. Czy obecnie w Polsce jest ustroj demokratyczny?
22, Jake, konstytucjg maj4 Stany Zjednoczone?

23, Kiedy ludzie st04 w kolejce?
24e Na jaki jczyk pan uczy sig tlumaczy6 w tej rszkole?
Part III 0, Conversational Situation

W banku.

A. Rozmowa migdzy klientem i urzgdnikiem przy
okienku "wplaty",
Be Rozmowa migdzy klientem i urzodnikiem przy
okienku "wypiaty".
C. Rozmowa migdzy klientem i zastgpcq dyrektora
banku w sprawie potyczki na budowg domu..
Osoby:
Urzgdnik za okienkiem "wplaty ",
urzgdnik za okienkiem "wyplaty",
zastgpca dyrektora banku,
klient A, Bo C,

54

LESSON 94

Homework
Part I

Translate into Polish:

1. Mr. Kowalski is standing on the street and he is
waiting for his wife who went shopping.
2,

Mrs., Adamski went for breakfast to the restaurant,
which is at the railroad station,

3, I will take that job, but for a certain time only.
4.

L60

is situated southwest of Warsaw.

5, Mr. Nowak bought a new car on installment.
6. Janek fell from

the height

ground and broke his leg.

of seven meters to the

His father took him to

the hospital for medical examination,
7, This book was translated into five differecit
languages.
8. My wife is standing at the beginning of the line

and I am standing at the end,
Part II

MITI-art is to be written if tape recorders are not
available to students. It is to be recorded on tape
if tape recorders are available.)
Answer in not less than 50 words the following questions:
1, Proszc wytlumaczy6lktorcdy jedzie sic z Wojskowej
Szkoly Jczykowni ulicc Alvarado m' Monterey.
2. Czym pan placi rachunki, gotemk4, czy czekami i
dlaczego?
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Vocabulary
. avenue, alley,

aleja, fo

boulevard
bank, mo
banku, gen. so

- bank

budowlany, budwlana,
budowlane

. building as adj.

czek, mo
czeku,:geno so

- check

demokra*Yczny, demokratyczna,
demOkratyczne

- democratic

droOne (pl.)

- change (money)

drobny, drobna, drobne

. slight, tiny, petty,

small, fine
/

formularz, me
formularza, gene so

. form

kolejka, fo

. line, cue, turn, small
train

konstytucja, fo

- constitution
. account

kontovn.

.

MADiS. m.
naplaut gen, so
o ile

.. inscription,. sign

oszczgdnoficiowy, oszczgdnoa.
ciowa, oszczgdnolciowe

.

as faras, as much as,
if, in case
saving as adj.

to withdraw (money),

Podj46, p. (pOdejmowa6, i.
podejmg
podejmujg
podejmie
pddejmuje)

to pick up
- loan

potyczka, fo

interest, percents
percentage

procent, m,
procentu, gen, S.

- anniversary

rcznica, f.
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sprawa, f.

-

affair, matter, business,
question, problem

tlumaczy6, i. (przetkmmaczy61p- to translate, to inter
przetlumaczg
pret
tlumaczg
przetlumaczy)
tlumaczy

uchwali6 p.
uchwaig
uchwali

wytiumaczy6, p
wytlumaczg
wytiumaczy

-

to explain

uchwala6, i
uchwalam
uchwala

-

to pass a resolutiolu,

Ukraina, f.
r.3

/I'

ustroj, m.
ustroju, gen.se

-

to resolve, to express by
resolution and vote, to enact,
to carry
-.Ukraine
-

organization, regime

wplata, f.

payment, remittance

wypelni6?p. (wypelnia6,i.
wypelniam
wypelnig
wypeinia)
wypelni

to. fill out, to execute,
to perforM

wypiaca6, i. (wyplacielp.
Wyplac9
wyplacam
wyplaca
wypiacx)

-

to pay out, to disburse

wyplata, f.

-

payment

wystawie, p. (WystaWia61
wystawiam
wystawig
wystawi
wystawia)

to write out, to draw,
to issue, to exhibit,
to display

zapalenie pkuc

pneumonia

zrealizowa6, p.
zrealizujg
zrealizuje

.

(realizowa6lies to cash, to materialize
realizujg
realizuje)
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Grammar Perception Drill

THE USE OP THE
PREPOSITIONS

AND U

Z

Part I

a/

z + instr,= with
Students:

Instructor:

Basia siedzi na lawce z Boikiem.
Z

kim Basia siedzi na lawce?"

Basia siedzi. na ISAI6

ce z Bolkiem.
Instructor:

Wczoraj Wiadek widzial sig z panic Wi4niewsk4 w
koficiele
Z kim wczoraj Wladek widzial sig?
Pafistwo Pakuiscy porown04 swoj dom z domem pafistwa
Woronieckich.
Z czym pafistwo Pakuiscy por6wnujal swoj dom?
Dzieci paastwa Pakuiskich chodz4 do szkoly z dzieami
pani Woronieckiej.
Z kim dzieci pafistwa Pzkulskich chodz4 do szkoly?
Dzieci Pakuiskich bawiF; sig z dzie6mi Woronieckich.
Z kim dzieci Pakuiskich bawl4 sig?
Dzieci Pakuiskich pobily sig z dzie.mi Woronieckich.
Z kim pobily sig dzieci Pakuiskich?
Syn Pakuiskich mieszka w jednym pokoju z synem
Woronieckich,
Z kim mieszka syn Pakuiskich?
Pakuiski czgsto pije piwo z Woronieckim.
Z kim Pakuiski pije piwo?
Bolek zawsze pije kawg z cukrem.
Jak4 kawg Bolek pije?
Pakulski czgsto je obiad z Woronieckim
Z kim czgsto Pakulski je obiad?
Pani Pakuiska czgsto rozmawia z paniq Woronieck4
Z kim czgsto Pakulska rozmawia?
Pakuiski czgsto spotyka sig z Woronieckim w knajpie.
Z kim Pakuiski czgsto spotyka sig w knajpie?
Pakuiski nie przywital sig jeszcze z pani% Walczak,
Z kim Pakulski n1e przywital sig jeszcze ?'
Syn Pakulskiego otenii sig z pann4 Woronieck4.
Z kim ()genii sig'syn Pakuiskiego?
.
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Jan Pakulski kloci sig ze swojq teAciow4.
Z kim Jan kloci sig?
Pani Woroniecka posprzeczata sig z Janes Pakulskim.
Z kim Woroniecka posprzeczata sig?
Samochod Woronieckego zderzyl sig z samochodem
Pakulskiego:
Z czym zderzyt sig samoch6d Woronieckiego?
Jan Pakuiski catuje sig z tong.
Z kim Jan caluje sig?
Polska w 1920 roku walczyla z Rosjq.
Z kim Polska walczyla w 1920 roku?
Piechota wspoldzialala z czoigami.
Z czym piechota wspeadzialaia?
Part II
O al

z + gen. = from
Instructor:

a/

WiAniewski pochodzi z Krakowas
Skqd WiAniewski pochodzi?
Ten towar pochodzi z Francji.
Skqd ten towar pochodzi?
Ten ch/opieC pochodzi ze wsi.
Skqd ten chiopiec pochodzi?
Ten to/flier?, strzela z karabinu.

as

czegO strzela ten tolnierz?
On strzela z dzialka do czolgu.
Z czego on strzela do czolgu?
Stmolot zostal ostrzelany z karabinu maszynowego.
Z czego zostal ten samolot ostrzelany?
Wszyscy cywile zostali wyewakdowani z tego miasta.
Skqd zostali wyewakuowani cywile?
Wskyscy pasateroWie zostali uratowani z tego statku.
Skald zostali pasaterowie uratowani?
Kolankowski wrocit z wycieczki,
wrociL Kolankowski?
Kolankowski wyjechai z Krakowa.
Skald Kolankowski wyjechat?
Kolankowski przyjechal z Warszawy.
Skald Kolankowski przyjechai?
Kolankowski przybyl z Warszawy.
Skqd Kolankowski przybyl?
Kolankowski wyszedl z pokoju.
Kolankowski wyszedi?
Cakes rodzina wyruszyla z domu na wycieczkg o piqtej
rano,

Sk4d cala rodzina wyruszyla na wycieczkg o piittej?
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Wiadek przywi6zI Awieie jarzyny ze wsi.
Skad Wiadek przywi6z1 jarzyny?
Wiadek przyni6s1 Awiete jarzyny z ogrodu.
Skqd Wiadek przyni6s1 jarzyny?
Ludwik skoczyl ze stolu na podkogg i ziamal nogg.
Z czego Ludwik skoczyl?
On caly dziefi przewozil meble z domu rodzicow do
swojego domu.
Skad doke,d on przewozil to meble?
On caly dzien przenosil meble z domu sq/siad6w do
swojego domu.
Skad dokad on przenosil to meble?
Ten statek plynie z Gdafiska do Szczecina.
Skad dok0 ten statek plynie?
Zygmunt wyni6s1 dywany z domu.
Skqd Zygmunt wyni6s1 dywany?
Zygmunt wywi6z/ bituterig z Poiski do Ameryki.
Zygmunt wywi6zI bituterig?
b/ Kupiec wyj&/ pieni&dze z biurka.
Skad kuplec wyj&I pieniqdze?
Urzgdnik wyjal papiery z kasy.
urzgdnik wyjal papiery?
Student wyjal pieniadze z kieszeni.
Skad student wyj&L pieniadze.
On cieszy sly z pienigdzy, ktore dostal od matki.
2 czefo on SiQ cieszy?
Ona cieszy sig z dobrych stopni, ktore dostala w szkole.
Z czego ona sig cieszy?
Ten dom jest z drzewa.
Z czego jest ten dom?
Ten koci61 jest zbudowany z kamienia.
Z czego jest zbudowany ten koici61?
Part III

u + gen. = at somebody's place
Instructor:
Paristwo Dabek mieszkai& u babki.
U kogo Mieszkaja palistwo Dabek?
Pafistwo Dabek spguzili wakacje u Kolankowskich.
U kogo paastwo 1.4bek spgdzili wakacje?
On kupil mydlo u fryzjera,
U kogo on kupil mydlo?
Zlodziej ukrywal sig u swojego brata.
U kogo ukrywal sig zlodziej?
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Zebranie odbylo sic u profesora Wojciechowkiego.
U kogo odbylo sic zebranie?
Podporucznik zameldawal sic u kapitana,
U kogo zameldowat sic podporucznik?
Oni zam6wili towar u kupca.
U kogo oni zam6wili towar?
Karol zostawil okulary u znajomych.
U kogo Karol zostawil okulary?
Bilety znajduja4 sic u niej.
U kogo znajduj4 sic bilety?
ZatrzymaliAmy sic u nich dwie godziny.
U kogo zatrzymaliAmy sic?
Oni zbierajac sic co tydziea u kolegi Olszewskiego.
U kogo oni sic co tydziefi zbierajq?
Tadeusz dowiedzial sic o Amierci ojca u znajomych.
U kogo Tadeusz dowi edzial sic o Amierci ojca?

Q
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Dialog
(An incident at the Koluszki station)

A.: Adam

Grzybowski
IC.: Kierownik ruche

A. : Panie kierownikuja jade z Czcstochowy do Lodzi i tu
w Koluszkach sum sic przesiada6.

Gdzie stoi pocittg ja.

daicy do Lodzi?

K. : Poci;g do Lodzi odjechal p61 godziny temu.

A. :

To niemo2liwel Wedlug rozkladu jazdy moj pociqg ma tu poistczenie z Lodzitt.

K.

Tak, ale pana poci4g mial godzinc spolnienia,

A. :

To mnie maLo obchodzi.
kolejach.

K.

Niech sic pan liczy ze slowami.
rzild i to w miejscu publicznym.

A.

C61 toe Pan bcdzie mnie, starego sierianta, uczy/
jak sic mam zachowywa6?

Co do dial:4a!

Co to za balagan nu tych
Pan obra2a nasz

K. : JeAli sic wan
pan natychmiast nie uspokoi, to zamiado.
Slutbe Wewnctrzn4.
mig o tym
oducza wymyAla6 wtadzot pafistwowym,

Oni pana

A.: Rozumiem. Ja nie mam tadnej pretensji, Ja%chcia.
tem sic tylko dowiedzie6, z kt6rego peronu odchodzi nastcpny poci ;g do Lodzi.
K.: Z peronu drugiego o 16,45,
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Grammar Analysis
THE USE OP THE
PREPOSITION
Z (ZE) AND U
Part I

Examples when the preposition z (2e)
case is rendered in English by MAE;

with instrumental

On poszed14. nami do kina.

. He went with us to the movies,

Waika z nieprzyjacielem

- The fight with the enemy

trwalammawie godziny.

On stoi z rgkami w kieszeniach:

lasted two'ffacirs.
. He stands with his hands

in his podEgfg,
.'s

Patt II

a/
Examples when the preposition z (ze) with genitive case
is rendered in English by from,Tharof:

. I took the money from the

Wzi4lem pienittdze
pudelka.
Wzi4lem pienisildze

box,

ze

- I took the money from the

table,

On $koczyl

ze stolu.

-

He jumped from the table

On pochodzi z Warszawy,
(On jest z Wirszawy.)

.

He comes from Warsaw

Pocialg przyjechai
Krakowa.

- The train came from
Cracow,

64.

Wybrano dwoch delegatem
z kaidego_miasta.

Two delegate.; were elected
from every town.

On wyjal pieniadze z kie.
szeni.

He took the money out of
his pocket.

b/
'Examples when the preposition z (ze) with the genitive
is rendered in English by made Bilt7ift of:

Ten pomnik jest z kamienia.

- This monument is of stone.

c/
The preposition z (ze) with imitive is also used in the
sense of cause, iiiia or motive,
.g.:

On zrobil to z mi/ofici

. He did it out of love.

d/
Examples when the preposition z (ze) with the accusative
case is rendered in English by -about in the sense
in number:

. I waited about three weeks
for that Tiffir.

Czekalemze trzy tygodnie
na ten lisp'.

. During the vacation I made

Podczas wakacji zrobilem
ze sto zdjg6.

about a hundred snapshots,

Part

The preposition u with the motive case is used in the
sense of at somebod y's house, apar...eat, or store :.
.g.:

Byligmy u ojca.

KupiliAmy to ubranie u
Hblmana.

We were at our father's.
- We bought this suit at

Holman's.
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Structural Drill
Part I
Instructor:

Z kim pan Kowalski

Students:

Suggested wore,s:

brat

mi eszka?

Pan Kowalski
mieszka z bra.
tem.

2 kim spotkala sig
wczoraj pawl Kowalska?
Z kim vita sig. pan

Cybuiski?
Z kim on sig zawsze
klAci? (sprzecza)
Z kim rozmamial
pan Wroblewski?
Z kim pani Adamska
jadia obiad?
2 kim przyjechala
Zosia?
Z kim przyszia Basia
do restauracji?
przyjaciel
ojciec
syn
matka
siostra
corka
babka
profesor Biernacki
Z kim widzieii Si c
wczoraj pafistwo

krewny pana Walczaka

Pafistwo Wii-

niemscv wig
dzieli sig
wczoraj z
krewnym pa.
na Walczaka.

WiAniemscy?

poiski oficer
starszy brat Adamskiego
stary nauczyciel
starszy siostra Kali.
nowskiego
babka pana WiAniewm
skiego
moja Iona
nowa maszynistka
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.

111

Z kim otenit sic pan
DEtbrowski?

cor:A.a pafistwa

Kowaiskich

Pan Nbrowski
otenil sic z
corks, paastwa

Kowalskich.
ladna kobieta
bogata wdowa
doskonala kucharka
siostra pani
Rapackiej
szczupta blondynka
wysoka brunetka
stara kobieta

Z kim bit sic Janek?

Janek bit sic

brat

z brat em.

kolega
przyjaciel
uczefi

toinierz
marynarz
kapral
siertant

Polska walczyla
z Rosj4.

Z kim walczyla Polska? Rosja

Niemcy
komuniAci
Z kim catowa/A sic
Zosia?

narzeczony

Zosia calowata
sic z narzeczonyme

miody toinierz
wysoki chiopiec
dobry przyjaciel
francuski oficer
brat Janka
szwagier Nowickiego
szkolny kolega

Z kim siedziat w
teatrze porucznik
Kowalski?

kapitan Olchowicz

Porucznik Kawal.
ski siedziat w
teatrze z kapi..

tanem Olchowi.
czem,

wysoki blondyn
rodzice
t0124

matka
ojciec
narzeczona
panstwo Piaseccy
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kim pan Kubala napil
sig w6dki?

Pan 'Unlit napit
sig wodki z kole.

koledzy

gamie

przyjaciele
bracia
oficerowie

tanierze
rodzice
Amerykanie
Prancuzi

kim Janek chodzil do
szkoty?

Wiadek Ma.
jewski

Janek chOdziL do
szkoLy z Wladkiem

Majewskim
miodszy, brat

J6zef

diiwka
Zosia Lemandowska
Frinek Pokorny
dzieci.Pafistwa

Nomakow
corki soiadow
kim znaJ4 sig dobrze
raistwo Piaseccy?

pan Kaczmarek

Pafistwo Piaseccy

znaj4 sig dobrze
z panem Kaczmar.
kiem.
pafistwo Osifiscy

pani.Biernacka
siostra kapitana
Bystronia
babka pans Majew.
Skiej
bricia,jahka

przyjaciaka Stasi
koledzy szkolni
Wladka

kim zwykle porownywal
pan Cybuiski mtodszego
syna?

starszy syn

Pan Cybulski pow
r6wnywal, mtodske.

go syna ze star.
szym synem.
kolega syna
syn brata
najlepszy uczefi

w szkole
synowie pafistwa

Biernackich
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.

Z czym zderzyi sio ten
autobus?

tramwaj

Ten autobus zderzyl
sig z trammajem.

pociag
drugi autobus
samochod
ciotaromka
traktor
Z jakim oddzialem

wspo/dziala gerwszy

I kompania
piechoty

pluton czolgow?

Pierwszy pluton

czolem wspoldzia/a z I kompanitt
piechoty.

pluton saper6w
kompania CKM
batalion strzelc6w
dywizjon artylerii
bateria ppanc.
Part II
Instructor:

Z-czego strzelaj4
tolnierze?

Suggested words:

karabiny

Students:

2anierze strzelajet z karabinetwo

karabiny maszynome
armaty
haubic e

moldzierze
dziala przeciwi.

lotnicze
dziala przeciwpancerne
Sktild byli ewakuowani

Warszawa

ludzie?
Sk4d wr6ci1 janek?

Ludzie byli mkt:owani z Warszawy.

Krak6w
Poznali

Radom
Lodi
Wroclaw
Lublin
Torua
miasto
wiel
zagranica
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Prancja
Rosja
Polska

Sk4d pani Jaworska
wyslala list?

poczta

Pani Jaworska wy.
slala list z pocz.
ty,

dom
szpital
wigzienie
areszt
Prancja
Rosja
Polska

Slot uciekl

jeniec?

niewola

Jeniec uciekl z
niewoli.

ob6z jeficow

ob6z pracy
przymusowej
Berlin
paryt
Warszawa
Gdafisk

Jablonna

Sk4d ten statek plynie?

Ameryka

.

Ten statek
z Ameryki.

plynie

Europa
Gdynia
Gdafisk

Rosja
Prancja
Z czego skoczyk

laWka

Janek skoczyl z

Janek?

lawki,

st6l
krzeslo
drzewo
statek
Bach
kat
biurko

czego zbudowali
saperzy most?

pontony
kamienie
drzewo
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Saperzy zbudowali
most z ponton6w.

57-

f CC 4.

SW ten pan pochodzi?

Polska

Ten pan pochodzi

z Polski
,ftrszawa

Ural
Poznail

Wieliczka
Lodi
Krak6w
Rzym
Mediolan

Skid

wybiegi (wyszedi)
Wiadek?

dorn

Wiadek wybiegi z
z domu.

szkola
sklep
kino
szpital
magazyn broni
ogrod
las

Skid wyruszyi oddzial
*olnierzy?

koszary

Oddzial ±olnierzy
wyruszyl z koszar.

miejsce postoju
las

kwat era 06wna
oboz
lotnisko
stanowisko
wyjbciowe
do natarcia

Skid

wycofaly sig to
oddzia/y?

las

Te oddzialy wycofa/y sig z lasu.

miasto
wie6
piermsza
linia obrony
wzgorze 315
przyczblek

Skid_ zatelefonowal

poczta

(zadzwoni/) pan jakubowski do Cony?

biuro
fabryka
71

Pan Jakubowski zatelefonowal do Cony
a poczty,

skiep
stacja kolejowa
kino
areszt

Z czego Wiadek zdaje
sobie sprawg?

te jest chory

Wiadek zdaje
sobie sprawg
z tego, *e
jest chory.

Z czego Wiadek nie
zdaje sobie aprawy?
1e jest pedno
te nie zdtIty na
pcici4g

te mote straci4
pracg

Z czego Bolek sig

prezent

ci eszy?

Bolek cieszy
sig z prezentu,

to wiadomo66
pieni4dzel ktore
dostal od matki
list od narzeczonej
urlop
stopnie, ktore
dostal
awans na kaprala

Part III
Instructor:

Gdzie zostawili na
/

Suggested words:

babka

kilka dni pailstwo
Wifiniewscy coreczkg?

Students.:
Paristwo

niewscy zostawili na kilka
dni c6reczkg u babki.
dziadek
ciotka
pafistwo Olszewscy
krewni
znajomi

przyjaciele
s4siedzi

U kogo odbywaly sig
zebrania?

doktor Kolankowski

Zebrania odbywaly sig u

doktora Ulankowskiego.
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intyni er

Kraszewski
le6niczy
Makowski
panstwo Cichoccy
dyrektor fabryki
ksi4dz Paciorkow.
ski

komendant milicji
pan Jaworski

U kogo ziodziej ukryl
(zostawit) ukradzione
pieni4dze?

matka

Ziodziej ukry/
ukradzione piece
ni4dze u matki.

brat
rodzice
kolega
szwagier
siostra

przyjacinka
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ciotka

.

U kogo zameldowal siq
kapral Z4bek?

dow6dca pulku

Karma]. &link

zameldowal,siq
u dow6dcy put.
kue

dow6dca kompanii
dow6dca plutonu
pulkownik
major
kapitan
general
komendant szkoty

U kogo zostali Czatrzy.
mali 84) padstwo Lewandowscy na obiedzie?

matka

PaAstwo Levan.
dowscy zostali
na obiedzie u
matki,

brat
pafistwo Osiascy
krewni
ciotka
przyjaciel

wiadka
U kogo zbierala sic ro.
dzina Grzybowskich w
twigta Botego Narodzenia?

dziadek

Rodzina Grzybowskich zbi e..

rala sky w
iwitta Botego
Narodzenia u
dziadka,

73

babka
wuj pana Grzybowskiego
ciotka pani Grzybowskiej
bogaci krewni
przyjaciele
Whenever applicable drill the preposition "z" and "u"
requiring students to use personal pronouns.
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Translation
English - Polish
1. During the Second World.War, French artillery did not
have anti -tank guns; which were capable of piercing the

thick armor of German tanks.

4

2, Units of the Medical Service were quartered on the opposite
bank of the river.

A heavy workload was awaiting them .

the rapid evacuation of the wounded.
3. After a heavy battle, whichl lasted four days, units of

the Third Infantry Division broke the enemy resistance.
4. A reconnaissance patrol dispatched to the enemy rear,

penetrated the front line and returned to its

company.

During the capture of Hill #175 the platoon leader was
wounded in the leg by grenade shrapnel, and himself
applied a dressing.

Units of the Second Infantry Division crossed the river
and struck on the enemy flank.
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7. After the regimental commander's briefing, the officers
returned to their units and issued orders for withdrawal.
8. The infantry attack started with artillery fire support.
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Reading Text
Piotr Kmita jest starszym ogniomistrzem i sluty w 12
Pulku Artylerii Lekkiej w Krakowie.

W tym roku po manewrach, Piotr dostal urlop i spodzil
go w Warszawie, gdzie mial wielu przyjacio/.

Po skoliczonym

urlopie Piotr przyszedl na dworzeo glowny w Warszawie pi.
jany, poniewat ostatni4 noc urlopu spodzi/ na imieninach
dawnego kolegi z wojska, Zygmunta Kusia.

Pafistwo Kug

obchodzili imieniny bardzo wesolo i pod koniec imienin
wszyscy byli pijani.

Na dworcu glownym Piotr obrazil kie.

rownika ruchu, ktory staral sio wytlumaczy6 Piotrowi, to
pociu jut odszedl i. Piotr bodzie musial czeka6 dwie go.
dziny na nastopny pociqg do Krakowa.

Piotr zaczql wy_

mygla6 i t4da6, teby kierownik ruchu wpuacil go na peron,

bo pociu na pewno jeszcze tam stoi.
Zrobil on takq awanturo, to kierownik ruchu powiedzial,
te zatelefonuje na posterunek Wojskowej Slutby Wewnotrznej,
teby oni nauczyli Piotra, jak trzeba zachowywa6 sio na
dworcu.

To uspokoilo trocho Piotra i kiedy przyszedl po-
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4

1.1r.

at

wsiadi do wagonu i usiadl w przedziale dla paltIcycho
W przedziale siedziaI jut jeden pasatero

Okazalo sig,
C.

te pasater ten by/ dawnym znajomym Piotra.

Nazywal sig

on Walenty Sroka i podczas okupacji niemieckiej w Polsce
sprzedawal razem z Piotrem reiltne towary na czarnym rynku.

Piotr opowiedzial Sroce o swoim zajAciu z kierownikiem ru.
chu.

Opowiadajqc, nazywai on kierownika ruchu Oupim szcze.

niakiem, ktory jest tak bezczelny, to obrata starszych 10
dzi.

Mowit on, ze tacy jak ten kierownik ruchu, nie potra.

fist oceni6 ludzi, ktorzy walczyli za ojczyzne.

Sroka przypomnial Piotrowi, *e przeciet nie przez
caly czas walczyli za ojczyzng, ale i trochg handlowali.

Sroka zapytal Piotra, czy pamigta, jak Piotr prz4i6z/
Awinig z Grojca do Warszawy podczas okupacji niemeckiej.
W tym czasie nie wolno bylo przywozi6 migsa ze wsi do mia..
sta.

Na granicy Warszawy staly posterunki niemieckie, ktb-

re rewidowaly wszystkie wozy wjetdtaj4ce do miasta.

Piotr

wlotyl na Awinig swoje stare ubranie i kapelusz i w ten
sposob udalo mu sig przewiel6 Awinig do miasta.

Na gra..

nicy miasta powiedzial on toinierzowi niemieckiemu, to
wiezie chorego kolegg do szpitala.

Poniewat w tym cza.

sie bylo duto chorych ludzi w Polsce na r6tne choroby

za ::
t

kaine, Niemiec nie rewidowal wozu i pozwoli/ wjecha6 do
miasta.

Piotr mial szczgAcie, bo Niemcy nie lubili takich

tart& i gdyby znaleili Awinig, zamknoliby Piotra do wig..
zleniao
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Questions
1. Jaki stopiefi wojskowy mist Piotr Kmita?
2. W ktorym pulku stutyi Kmita i gdzie sta.' ten plait?
3, Co on robi l w Warszawie?

4. Kiedy Piotr zostal wzicty do wojska polskiego?
5. Gdzie Piotr spcdzil urlop?
6. Na czyich imieninach byt Piotr i jak on tam sig bawit?
7. W jakim stanie przyszedi.Piotr na dworzec?
8. Kogo Piotr obraziL na dworcu?

9. Na jaki pociu spotnii sic Piotr?
10. Dlaczego Piotr wymyilal kierownikowi ruchu?
11. Po kogo chciat zatelefonowa6 kierownik ruchu?
12. Kim byt pasater w wagonie i jak on sig nazywal?
13. 0 czym Piotr opowiedziai Sroce?

14. Jak nazywat Piotr kierownika ruchu podczas rozmowy
ze Srok4?
15. Co przewidizi Piotr z Grojca do Warszawy?

16. Co robiLy posterunki niemieckie na granicy Warszawy?
17. Co Piotr ?gay' na fiwinic?

18..Dlaczego Niemiec nie rewidowai wozu Piotra?
19. Co mogioby sii stab z Piotrem, gdyby Niemiec zrewido.
wai wft?
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Oral-Aural Drill
Part I

Dialog

1. Gdzie byl. Adam Grzybowski i z kim on rozmawiai?
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2, Dok4d jechai Grzybowski i gdzie musial sig przesi466?
3. 0 jaki pociag zapytal sig Grzybowski?
4. Kiedy odjechal pocietg do Lodzi?

5. Jakie spoinienie mial pociag, ktorym przyjechaL Grzybowski do Koluszek?
6. Jak nazwal Grzybowski porzadki na kolejach i co na to
odpowiedzial kierownik ruchu?
7. Czy Grzybowski uspokoil sig, czy tet dalej klocii sig
z kierownikiem?
8. Kogo chcial zawiadomiO kierownik ruchu i po co?
9. Co odpowiedzial Grzybowski, kiedy uslyszat, to kierownik ruchu chce zawiadomi6 Wojskowq nutbg Viewngtrznla
10. Z kt6rego peronu odchodzil pociag do Lodzi i o ktorej
godzinie?

Part II --General Questions
1. Co ludzie zwykle noszq w kieszeni?

2. Do czego sluta kamienie?
3. Proszg opowiedzie6 jak wyglada balagan w domu i co trzeba zrobi6, teby nie bylo balaganu?
4. Jak sobie ludzie wyobrataja diabla?

5. Kiedy musimy liczy6 sig ze slowami i powinniAmy zachowywat sig grzecznie?
6. W jaki sposob motna obrazi6 czlowieka?
7. Do kogo zwykle marry pretensjg i o co?

8. Slutd ludzie wsiadaja do pociuu?
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9. Z Monterey do Los Angeles nie ma poci4gul ktory idzie
wprost.

Co trzeba zrobia po drodze?

10. Czy czlowiek ktory zachowuje sic grzecznie, bcdzie wy.

myAlal przy kobietich?
11. Jakie zajAcie mial pan w swoim tyciu?
12. Jakq wiadzo ma dow6dca kompanii w wojsku?
13. Jaki rzeid jest w Stanach Zjednoczonych?

14. Jakiemu stopniowi w artylerii odpowiada stopiea siertanta
w piechocie?
15. jak nazywa sig bardzo miody pies?
16. Jakie choroby zakaine pan zna?
17. Czy pan lubi tarty i jakie?

18. 0 jakim czlowieku mowimy, to jest bezczelny?
19. Czy wpuszczaj4 kogoA do kina bez biletu?

20. Jakie polAczenia ma Nowy Jork z Europ4?
Part III . Conversational Situation

Paastwo Kowaiscy i matka pani Kowalskiej poszli na za

ban. Pan Kowalski zobaczy/ tam piokn4 blondynkge

Kiedy

to ciowa pana Kowalskiego zauwatylat *e pan Kowalski przyglar,
da Gig tej dziewczynie, uderzyta go talerzem

w WW1 Pan

Kowalski bardzo obrazil Sif na teiciowq, i zameldowat o tym
zajoiciu na posterunku milicji,

Moja odbywa sig na posterunku policji,

Temat rozmowy: **is na xabawie,
Osoby:

Komendant milicji
6wiad ek

Kowalski
Kowalska
teAciowa
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Military Interpreting Practice #9
(based on Map #24011)
1. What is your serial
number?
Tu jest med teton rozpoz.
nawczy, a moj numer jest
OT3215,
2. Where were you captured?
Po.. wschodniej stronie rze.
na skrzytowaniu droll

kolo cmentarza.

3. Where did you cross the
river?

Rzekc Narew przekroczylem
w miejscu, gdzie jest wys.
pa.
4. Where were you coming from?

Szedlem z punktu dowo.
dzenia naszego batalionu.

5. Where is the battalion
Command Post located?
Punkt dowodzenia naszego
batalionu znajdowal sic
i prawdopodobnie znajduje
sic jeszcze na wzgorzu 232.
6, DeScribe the terrain
where the Battalion
Command Post is located,
Jest..tam wzgorze

na-letorym

sq stare.budynki, w ktorych
jest m.p. dowbdcy batalionu
i,czoge 3.ciej kompaqii.'
7, What do you mean "part"?
Reszta kampanii spala w na.

miotach
8. What is to your right
and left as you look to
the east?
Na lewo jest wzgorze 255,
a dalej na polnoc linia.
kolejowa.

9. What important was
between these twO,hills.
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W dolinie migdzy tymi wzg6rzami, 150 m na zachod ad
drogi Lomta-Augustow s4
moidzierze naszego pu/ku.
Te moldzierze s4 wstrzele.,
ne w most w Broniewie.
10. ilto do yolit know this?

1.

ti6j szwagier jest celownia=

czym wdrutynie moldzieftY
i on powiedzial mi o tym.
11. What did you see on the
road close to the creek
(small river)?

Tam nie widzialem nikogo
ale ko/olEolonii Wilki widzialem saperow.
12. What were they doing?
Skid ja mogg to wiedzie6,
tam nie mam tadnego krewnego, ale widzialem przez
lornetkg duto samochod6w
ze.sprzgtem do budowy mos-

'y r

tow.

13. Have a cigarette. Did
you see somewhere any
anti-tank weapons?

Nie, ale slyszalem o czol.
gach i artylerii samobietneje
14. Where were they?

Czy mogg dosta6 jeszcze
papierosa?

15. Of course.

Artyleria i czolgi sq dobrze zamaskowane w rejonie
stacja koleelektrownia
jowa.

16. How is it possible?
There is neither forest
nor vegetation there.
It is an open terrain.

To prawda, ale dywizyjny
baon saperow zamaskowal dziala i czolgi siatkami do maskowania.
17. You said that you cross.
sed the river Narew at
the place where there is
an island. Ai what time
were you there?
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fro

Na wyspie bylem prawie dwie
godziny, do godziny dziewi4.
tej. 0 dziewi4tej saper
przewiaal nas na wschodni
brzeg lodzi4 gumow4.
18. Did you see anybody
in Broniewo?

Z cywili nie widzialem ni.
kogo. Kiedy czekalem na
nasz patrol, ktory mial
wraca6 przez Broniewo zo.
stalem zlapany przez was.
19. How long were you
waiting there?

Nie wiem, mole 20 minut?
Nie wiem
a mole 30 minut.
dokladnie,
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Homework
Part I

Translate into Polish:

1. My elder brother married the youngest daughter of
Mr. and Mrs. Balicki,
2. He intends to spend his leave at his mother's place.
a la.

3. The agent took the pistol out of his pocket and
started to shoot.

4, Our units had to withdraw from the main line of
defense.

5. This letter was sent from Krakow July 9, 1957.
6. These toys are very light;

they are made of paper.

7. Mr. and Mrs, Kawecki returned with me from the
meeting.
83

8. We were delighted with that good news,
Part II

lhss part

is to be written if tape recorders are not
available to students, It is to be recorded on tape
if tape recorders are available.)

Answer the following questions in no less than 50 words:
1. Jakie zajficie mial pan w swoim tyciu i o co?

2. Jakie tarty pan lubi?

LESSON 95

Vocabulary
mess

balagan, m*
balaganu, gen, s.

disorder

bezczelny bezczelna,
bezczelne

. brazen, insolent

diabel, m,

. devil

diabla, gen,- i,

large railway station,
terminal

dworzec, m.
dworca, gen. s.

. to trade, to deal in

handlowa6, i, (no 13.)
handlujg.

handluje

. stone

kamiefi, m.

kamienia, gen. S.

liczyo sig-ze slowami

to watch one's language

mie6 pretensje

to be displeased (with)
to bear one a grudge,
to be angry at

obratae, i, (obrazi6, p.
obratg
obratam
obrata
obrazi

. to offend, to hurt
feelings
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to correct, to
unteach (to
learn not to do
something)

oduczye (sig), p. (oducza6
oduczam /sig./
oduczg (sig)
oducza /sig/
oduczy (sig)

.

ogniomistrz, m.
ogniomistrze (nom. pl.)

polAczy6 (sig), p.

(tqczy6 /sig, 1.. to join, to combine
(+z+instr..

( +z+instr.)

artillery sergeant

polqczg (sig)
pol4czy (sig)

to unite with

2.4czg /sig/.

tqczy /sigh

pretensja, f.

claim, title

przesi06 sig, p.(przesiada6 sigli,
przesiadam S10
przesiqdg sig
przesiada sig)
przesiqdzie sig

to change seats
(trains, busses)

publiczny, publiczna, publiczne
publicznie

public
publicly, in public

rz4d, m.
rzqdu, gen, S.

government,
administration

szczeniak, m.

puppy, cub, kid

wtwngtrzny, wtwngtrzna,
wewngtrzne

internal, interior
(as adj.)

wladza, f.

authority, power

Wojskowa Slutba Wewngtrzna

Military Police

wpu6ci6, p, (wpuszczaE, i.+do+gen.
wpuszczg
wpuszczam
wpuszcza)
wpuAci

to admit, to let-in

wYj462 P. (wyjmowa6, 1. + z.+ Gen.
wyjmujg
wYjITIC
wyjmie
wyjmuje)
wymyAlak,
wymyAlam
wymygla

i.

. to take out, to
extract
to abuse, to scold,
to chide

(zwymygla61 p,
zwymyglam
zwymygla)

zachowywa6 sig,
zachowujg sig
zachowuje sig

.

(zachowa6 sign p. . to behave
zachowam sic
zachowa sig)
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zajicie, no

. incident

zakainy, zakaina, zakaine

- contagiOus, infectious

tart, mo
tartu, gen. so

joke, jest

P
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Grammar Perception Drill

THB USE OP THE

PREPOSITION 0
Part I

o + locative = about

a/
Students:

Instructor:

Ona zawiadomila meta o imierci
Cichocki ego.

0 czym ona zawiadomila mcta?

Ona zawiadomila
meta o imierci
Cichockiego.

Instructor:
Prof.esor dal znat o swoim przyjeldzie do Krakowa.
O czym dal zna6 profesor?
Wiadek przekonal sic o jej zdolnoficiache
O czym Wiadek sic prezekonal?

Wiadek ostrzegi kolegow o wysokich cenach we Francjie
O czym Wiadek ostrzegl koleg6w?
Portier w hotelu poinformowal Bolka o cenie biletu
do Krakowa.
O czym portier poinformowal Bolka?
Basia zupelnie zapomniaaa o imieninach babki,
O czym Basia zupelnie zapomniaLa?
Zosia pamictala o imieninach babki,
O czym Zosia pamictala?
PrOfesor zapomnial o zebraniu.
O czym profesor zapomnial?
Karol zapomnial o tym, to dzia jest pilitek,
O czym Karol zapomnial?

Siertant zameldowal kapitanowi o poloteniu'wlasnym
i nieprzyjaciela.
O czym sier ±ant zameldowal kapitanowi?
87

Panstwo Bednarscy rozmawiali o swoich znajomych.
O kim rozmawiali panstwo Bednarscy?
Pafistwo Bednarscy m6wiq o cenach nowych samoGhod6w,
O czym m6wi4 pafistwo Bednarscy?

Panna Cichocka pOwiedziala rodzicom o swoich zaroczyr
nacho
O czym panna Cichocka powiedziala rodzicom?
Wanda czosto mygli o swoim narzeczonym.
O kim Wanda czcsto mygli?
Iniynier Gorecki wie duto o budowie most6w.
O czym intynier Gorecki wie duto?,
Stanislaw wie o tym, *e jutro bcdzie mial egzamin,
O czym Stanislaw wie?

Antoni napisal ksi4tkg o lotnictwie poiskim.
O czym Antoni napisai ksiuke

Antoni przeczytal ksi4tko o lotnictwie polskim
O czym Antoni przeczytal ksiqtke
Walczak styszal o tym wypadku samochodowym,
O czym Walczak slyszal?

b/
Students:

Instructor:

On nie zna przepis6w o ruchu
drogowym.
Jakich on nie zna przepis6w?

On nie zna prze .
pis6w o ruchu

drogowym,
Instructor;

Sluchaligmy komunikatu o wypadku samolotawym
jakiego komunikatu sluchaligmy?
On zapisal dane o pacjencie.
Jakie dane on zapisai?

Ona otrzymala informacje o podrogy do Poiski.
O czym ona otrzymala informacje?
Pulkownik wydal rozkaz o slutbie w koszarach.
O czym wydaL pulkownik rozkaz?

88

To jest piosenka o miLoAci,
czym jest to piosenka?
Franek dostal wiadomoA6 o chorobie ojca.
O czym Franek dostal wiadomoA6?

Profesor Zaba mial wyklad o budowie dr6g.
O czym profesor Zaba Baal. wykiad?
CzytaliAmy ogloszenie o poborze do wojska.
O czym czytaliAmy ogloszenie?
Part II

o + locative = at
Students:

Instructor:

Zabawa skoaczyla sip o jedenastej.
O ktorej skoliczyla sig zabawa?

Zabawa skoaczy/a
sig o jedenastej.

Instructor:
Zabawa skoficzyla sig o polnocy.
Kiedy skoficzyla sip zabawa?
Zabawa skoliczyla sig o Amicie.
Kiedy skoxiczyla sig zabawa?

Part III

o + accusative =

a/

about,

for

Students:

Instructor:

Zygmunt nie dba o swoj ogr6d.
O co Zygmunt nie dba?

Zygmunt nie dba
o sw6j ogr6d.

Instructor:

Stanislaw dba o zdrowie swoich dzieci.
O co Stanislaw din?
Amerykanie walczyli o wolnoA6 Poiski.
O co Amerykanie walczyli?

Walka o to miasto trwala cat noc.
O co trwala walka cat noc?
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Nasze oddzialy bijit sig o most na WiAle.
O co nasze oddzialy bijg sig?

Corka prosila ojca o pienisidze na ciastka,
O po corks prosita ojca?
Student prosil nauczyciela o rado.
O co prosii student nauczyciela?

Andrzej spytal sig o szczegoly wypadku.
O co Andrzej sig spytal?
On jest oskartony o pobicie kolegi.
O co on jest oskartony?

Milicja podejrzewa go o.spalenie tych dowod6w.
0 co'milicja podejrzewa go?
Zosia ma pretensje do Basi o rozbicie jej wazonuo
O co ma Zosia pretensje do Basi?

Zosia kioci sig z Basil o tolkto rozbil
0 co Zosia klAci sig z Basist?

Anon.

Zosia sprzecza sig z Basiq o totkto rozbil wazon na
kwiaty.
O co one sig sprzeczajq?
o

accusative = by

b/
Student:

Instructor:

Jan jest wytszy (nitszy)
od Stanislawa o jeden
c entymetr

O ile Jan jest wytszy
(nitszy) od Stanislawa?

Jan.jest wyiszy (nitszy)
od Stanislaw& o jeden
centymetr,

2 . 15 cm,
S

1:1
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LESSON 96
Dialog

A

( The Rifle Company in the Attack)
sar

M.: Mjr Brunicki, dca baonu.
P.: Pore Kropiwnickio zastgpca dcy kompanii,
M.: Co sig u was dzieje? Od godziny nie marry wiadomofici
o waszej kompanii.
P.: Panie majorze, meldujgo ogiefi nieprzyjaciela zniszczy/
anteng naszego radia.

M.: Wigc m6wcietco sig dzieje?
P.: Kompania "L" wykonala natarcie na wzg6rze glepe o 16.30.
M.: Czy uchwyciliAcie wzgorze?
P.: Tak jest, ale straciligmy okolo jednej trzeciej stanu
kompanii.
6 1.

Mo: Czy kompania bgdzie mogla przeprowadzi6 natarcie na
wzgorze Lyse?
P.: Dow6dca kompanii chce naciera6; nasz wysunigty obser.
wator trzyma wzgorze pod ostrzalem. Tylko cekaemom
brak amunicji tafimowanej,

M,: Natychmiast dostaniecie uzupelnienie w ludziach, amunic.
jg i radio. Nie przerywa6 ognia na wzgorze:
Na punkcie opatrunkowym jest dui() rannych,

M.: Helikoptery zabiorq icho a dow6dca kompanii dostanie
do dyspozycji pluton czolgow
P.: Tak jest, panie majorzet Tylko prodko, bo nieprzyja.
ciel wykorzysta sytuacjg i bgdzie przeciwnacieral.

Ms: Niech pan zamelduje dow6dcy kompanii, le za wszelk%
ceng muss odeprzee nieprzyjaciela i uchwyci6 wzg6rze
Lyset
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Grammar Analysis

THE USE OF THE
PREPOSITION 0
Ekamples when the preposition o with the locative
case is rendered in English by abouT, on, of in the
sense of concerning a person or a filing:

..
RozmawialiAmy o Kowalskim.

-

We were talking about
Kowalski.

Mieli Amy wyklad o Sienkie.
wiczu.

-

We had a lecture on
Sienkiewicz.

On powiedzial mi o swojej
pracy.

- He told me of his work.

Examples when the preposition o with the locative case
is rendered in English by at:

Zabawa u Kowaiskich zacznie
siq o piatej.

-

The party at Kowalskist
will start at five.

Pociag przyszedl o polnocy.

-

The train arrived at
midnight.

On wstal o Awicie.

-

He got up at dawn.

Examples when the preposition o
case is rendered in English by !al

<

.

Ten dom jest dlutszy o metr'
od mojego domu.

with the accusative

This house is longer iaz
a meter than my house.

The verb pros ,6 . to ask for, to request and mita&
- to ask about, to firquire, require the use of the pre..
position o with the accusative case,
94

.g.:

He asked for help.

On prosil o pomoc.

.

On pytal sic o pani zdrowie.

. He asked about your health.

Note the idiomatic expression:
. What is it all about?
. What are you driving at?

0 co chodzi?
0 co panu chodzi?

o

What do you mean?

Following are examples of verbs requiring the preposition
with the accusative case:
. He cares about his health.
. They fight.for freedom.

On dba o zdrowie.
Oni-ViTaz4 o wolnoA6.
Oni bi
o wolnofi6.
Oni sprzecza)4 sic o
pieni4dze.
Oni k16c4 sic o pieni4dze.
Ona oskarta go o zabicie
dziecka,
Ona podejrzewa go o zabicie
dziecka,
Bolek ma pretens'e do Wladka
o przejec anie sego psa.

They tipt tor freedom.
- They areeal:iout money.
They quarrel about money,
- She accuses him ,oukilling

the ERTET7
-

She is sus ectin him for
killing
Bolek is angry at Wladek
for running over his dog.

eci.

WTI

The preposition o is used in an idiomatic expression
o ile - as far as, if, in case, by how much,

Or.

e.g.:

.

O ile wiem, to on jest
STEFFiy od niej.

- As far as I know he is

O Lie bcdc mial pieni4dze,

. If I have money, I will

older than she.

ETAT ten samoch6d.

buy this car.

ID ile nie bgdzie mnie mrdomu,

In case I will not be at
home, please phone to the
office.

os zadzwonio do biura.
przg

- By how much is your house

O lie twoj dom jest drotszy

more expensive than mine?

iorMI7jego?
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Structural Drill
Part I
Instructor:

O kim s4dzi pan Adam.
ski, te jest tdolny?

Suggested words:

Students:

pan Kowalski

Pan Adamski
sulzi o panu
Kowalskim,
to jest zdol.
ny.

O kim myili pan Adamski, to jest zdolny?
ten amerykafiski oficer
ten poiski profesor
ten miody intynier
dowtdca pulku
ten francuski general
brat pani Lewandowskiej
nowy szef kompanii

O czym zawiadomila
pani Karpiaska mgta?

potar sklepu

Pani Karpifiska

zawiadomila
mgta o pota.
rze sklepu.

O czym data zna6 mgto.
wi pani Karpifiska?

O czym poinformowala
mgta pani Karpifiska?
choroba c6rki
wypadek samochodowy
katastrofa kolejowa
kradziet drzewa
Alub brata
pogrzeb teficiowej

Amier6 matki

O kim on sapomniai?

matka

O kim on przypomnial
sobie?
O kim on pamigtal?
rodzice
brat
dziadek
babka
corks
przyjaciel
wnuczka
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On zapomnial
o matce.

O czym on myAli?

dobry obiad

On myAli o dobrym
obiedzie:

czym on rozmawia?
czym on m6wi?
nowy samochod
kupno domu
wycieczka do Paryta
wesele siostry
prezent dia matki
nalot na Warszawy
ewakuacja jefic6w

O czym zameldowat
siertant dow6dcy
kompanii?

natarcie nieprzy.
jaciela

Siertant zameldo.
wal dow6dcy kompanii o natarciu
nieprzyjacielao

nalot bombowcow
wysadzenie mostu
wykonanie rozkazu
wypadek samochodowy
zajgcie stanowisk
nieprzyjaciela
sforsowanie rzeki
rozpoznanie terenu
O czym pisat pulkownik
Jablonski?

obrona Warszawy

Pulkownik jabloa._
ski piss./ o Obro-

nie Warszawy.

O czym czytal pulkow.
nik Jablonski?
O czym uczyl sig put.
kownikJablonski.'w
Wytszej Szkole Wojsko.
wej?
organizacja Wojska
Polskiego
wspeadziaLanie
attylerii z
innymi rodzajami
broni
dziala samobietne
artyleria przeciw .
lotnicza

ewakuacja tyl6w
organizacja broni
pancernej
uzbrojenie piechoty

O czym jest to wia.

potar fabryki

domofie?
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Ta wiadomoi6 jest'
o potarze fabryki.

O czym jest ten meldunek?
O czym jest to informacja?

nalot bombowaw
zdobycie Berlina
zniszczenie mostu
zajqcie Warszawy
przeprawa przez rzekg
wypadek kolejowy
Amier6 generals
czym s4 to przepisy?

Te przepisy
s4 o ruche
drogowyme

ruch drogowy

O czym jest ten wykiad?
strZelanie z dzial

porzdek w kodzarach
slutba wartownicza
gaszenie potaru
czyszczenie broni
obrona przeciwlot.
nicza

O czym jest ten rozkaz
dzienny?

Ten rozkaz
dzienny jest
o awansach,

awanse

O czym jest ten -komii.

nikat?
zdobycie mitsta-,

zajccie watnego
przyczelika

mostowego
wygrana bitwa
koncentracja wojsk
nalot na Niemcy
rozpoczqcie natarcia
zniszczenie sit,
nieprzyjaciela
Part II
Studeits;

4nstructors
er"

O kteirej zaczyna slag

ten film?

Ten film zit.

8.30.

czyna sit o
6smeje

O kt6rej skoficzyl siq

wykiad?
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1

It IR

Instructor:

O ktorej bgdzie odprawa?
O ktorej Andrzej
bgdzie w biurze?

Kiedy Bolek ma przyjA6
do Kowaiskich?

Students:

8.30
9.45
5.15

4,30
3,00
3.30

Kiedy doktor Woiski
zaczyna przyjmowa6
pacjentowl
O ktorej odje2dta
poci4g do Warszawy?

Kiedy ten pociu
bgdzie w Krakowie

22,40
13.33
18.05
23,30,
12.20
15.25

Poci4g do Warszawy odjetd2a o dwu.
dzi estej drugiej

czterdzieci,

O ktorej ten poci4g
bgdzie przejeldial
przez Nisko?
O kt6rej zaczglo sig
natarcie?
Kiedy zaczgio sig
bombardowanie?

Kiedy artyleria otwo.
rzyla
Kiedy wyruszyl
patrol?

Awit
polnoc

Natarcie zaczglo
sig o Awicies

3,17
2,38
18.02
19.00
21,10
10.15
9.00

O ktorej wystarto.
waiy.nasze bombowce?
Part III

0 co dba Janek?

zdrowie

dom
gospodarstwo
tyydlo

konie
tfaktor
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Janek dba o
zdrowie

staiy pies
dr6b

-'

rodzice

O kogo dba pan Lewan.
dowskil

.

Pan .A.OWavidefir'

640 dbit 43 ito.

dilt6w.

pracownivy

.

dziedi
bracia
c6rki
robotnicy`
utzgdnicy'

dziadek
zabicie czlowieka

Ovto jest oskationy
It satdzie Wladek?

Wiadek# Jest

oskartOny w

Willie 0 mi.-

bicie czio.
wieka

0 ,co podejrzewaj;
Wksdka?

spilente domu

zniszcitenie toru

kaiejolibita
wysadtenie mostu
przej echanie

dzieCs,
yobAtte
fli

szyb7kajazila
pienigidze

Co prosil tew-czlo,

iet?

V

Ten cillowiek,

,

proail. o

,

pienialidze:.,

chieb
oblad
-ubranie,,,
przepustka

,

,

:

..):

podwipitenie thi
miasta
..:._

.

21'i01,

,

kwittera'
greirtica: pole
.

01,140,

attsiadSr.:

Bilk do slisiaditi.-

sie z

den 0 granic
polao

O co sprsiciw,00
z sitsiadasi

O Co ma Preto's* Van

Pan Batit !clod.

-.

diop przez Jiik
100

rn

halas, ktory robiq dzieci
pieniqdze
katda mala rzecz
palenie odpadkow w ogrodzie
Whenever applicable drill the preposition "0" requiring
Students to use personal pronouns.

LESSON 96

Translation
English- Polish

1. I have many friends (acquaintances) of European descent.
For instance, Mary's mother is a Frenchw9man and .her
father a Russian..

Barbara's parents are German.

father is a Hungarian and his mother a Pole.

John's

;Joseph's

grandfather was a Pole and his grandmother was a Russian.

2, About 5000 graduate engineers and many male workers and
female workers who arrived from Russia., built a large

building in the center of Warsaw;
Soviet Union to Poland.
and has 2,.390

It is a gift

from the

T1*is building is 30' stories,high

rooms,

3. In 1945 General Dwight D. Eisenhower visited Poland.
eV 0

General Eisenhower said that Warsaw was the most wardamaged city he had seen.

4. Gdansk was completely destroyed during the Second World
War.

In the whole city only ii.few houses had not 'been

damaged.

5. Most of the members of our organization are working

women; doctors, teachers, representatives and agents
of large corporations, etc.

6. In all Polish towns people stand in line in front of
the stores.

One must wait in line in order to buy

food, clothing, etc.
7. In Praga, a suburb of Warsaw, there is a street called

Washington Boulevard.
8. In Poland nearly all the stores are state owned and
they always lack merchandise.

On the free-market one

can buy some American goods but the prices are very

high. A pack of cigarettes costs one dollar and a
pair of stockings eight dollars.

LESSON 96

Reading Text
(Kompania piechoty w natarciu)
Kompania "L ", ktora zajmowala pozycje na wzgorzach

Jablonkowskich, miala nastgpnego dnia rano przeprowadzi6
natarcie.

Pierwszym przedmiotem natarcia kompanii "L"

bylo wzgorze "Slepe", a nastgpnym wzg6rze "Lyse." Lewym

sasiadem kompanii "L" byla kompania "K", a prawym drugi
t

batalion tego samego pulku.
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un

Kompania "L" skiadala sic z trzech plutonow strzelec-

kich, katdy w site 40 ludzi i plutonu broni towarzyszuej,
Pluton broni towarzysz4cej byl wyposatony w moldzierze
ka1,60 mm i dzialka bezodrzutowe ka1,57 mm.

Dow6dc4 kom-

panii "L" byl kpt. Kowalski.
Kpt. Kowalski mial do swej

dyspozycji pluton ezoi-

gbw Arednich z pulkowej kompanii czolgow i maly oddzial
saperow.

Natarcie kompanii "L" bylo wspierane ogniem ar-

tylerii dywizyjnej i pulkowej kompanii cictkich mogdzierzy.

Przed rozpoczcciem natarcia wiasne lotnictwo zbombar.
dowel() pozycje nieprzyjaciela, a nastcpnie artyleria dy.
wizyjna i moidzierze otworzyly ogiefi.

Po tym przygoto-

maniu lotniczym i artyleryjskim o gods. 8,30 kompania "L"
ruszyla do natarcia ze swoich pozycji na Wzgorzach Jablonlcowskiche

Pierwszy pluton kompanii "L" nie mogl posuwa6

sic naprzod, bo byl przyduszony ogniem CKM-ów i moldzie.
rzy, ktore nie zostaly poprzednio zlikwidowane

Po zli.

kwidowaniu tych punktow oporU przez moidzierzeszacz41 sic
szturm piechoty na wzgorze glepe.

Maio doA6 silnego opo-

ru ze strony nieprzyjaciela wzgorze glepe zostalo zdoby.
1

.1

te,

Po zdobyciu wzgorza Slepego artyleria i moidzierze

ra

przeniosly swoj ogiefi na wzg6rze Lyse, kV:me bylo dru.

gim przedmiotem natarcia.

Po uzupelnieniu amunicji i

strat w ludziach i sprzccieikompania "L" ruszyla do natarcia na wzgorze Lyse.

Po natarciu na to wzgorze czot.

gi mogly jut dab bezpoirednie wsparcie, bo saperzy roz.
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minowali droggdla czolgow przez pole minowe,

Kiedy pie-

chota doszla na odleglog szturmowq,jednostki wspierajlice.
przerwaly °glen,

Zaczgla sig walks wrgcz.

Drugi pluton

kompanii "L", posuwal sig szybciej ni* kompania "K", kt6ra byla na lewym skrzydle,

W ten sposob powstala luka.

Nieprzyjaciel wykorzystal tg sytuacjg i zacz41 przeciwnaciera6e

Trzeci pluton, kt6ry byl w odwodzielzostal
ff

wprowadzony do walki.

Kompanii "L" udaLo sig odeprze6

przeciwnatarcie nieprzyjaciela i zdoby6 wzg6rze Lyse,

Po

zdobyciu wzg6rza Lysego, kompania "L" zorganizowala obrong tego wzg6rza na wypadek przeciwnatarcia.

Questions

1. Kiedy kompania "L" miala przeprowadzi6 natarcie?

2. Jakie byly przedmioty natarcia kompanii "L"?
3. Jakie oddzialy byly na prawo i na lewd od kompanii "L"?

4, Z czego skiadala sig kompania "L"?
5e W co byl wyposatony pluton broni towarzysz4cej?
6, vAkie oddzialy mial kpt. Kowalski do swvjej dyspozycji7
7, Kiedy lotnictwo zbombardowalo pozycje npla?
Kiedy kompania

ruszyla do natarcia?

9e Gdzie znajdowaly sig pozycje kompaniiI"L"?
10. Dlaczego pierwszy pluton nie m6g1 posuwa6 sig naprz6d?
11. Z czego skiadal Sic punkt oporu zlikwidowany przez

moidzierze kompanii "L"?
12, Czy kompania. "L" latwo zdobyla wzg6rze Slepe?
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13. Co zroblla artyleria po zdobyciu przez kompanig "L"
..,

wzgorza glepego?

4

14. Co uzupelniono w kompanii "I," przed natarciem na
wzg6rze Ilse?
atakiem na dru..
15. Jakie zadanie wykonali saperzy przed

gi przedmiot natarcia?

16. CO saperzy umotZiwili czolgom?
17. Kiedy jednostki wspierajace przerwaly ogiefa

18. Ile kompanii piechoty bralo udzial w natarciu na
wzgorze .yse?
19. Migdzy jakimi oddzialami powstala luka?

20, Co i w jaki sposob wykorzystal nieprzyjaciel?

21, Dzigki czemu udalo sig kompanii "L" odeprze6 przeciwnatarci e ni eprzy jaci ela?

22, Czego spodziewelo sig dow6dztwo kompanii "L" po zdo
byciu wzg6rza Lysego?

LESSON 96
Oral.-Aural Drill

Part I . Dialog
1. 0 co zapytal major Brunicki porucznika Kropiwnickiego?

2, 0 czyjej kompanii nie mist/ dow6dca batalionu wiadomo6ci?

3, Co zniszczyt ogieri. nieprzyjaciela?
4, Kiedy i na cotwykonala kompania"L" natarcie?
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5. Jakie straty mii/a kompania podczas natala na
wzorze ilepe?
6. Czy wzgorze Slepe zostalo uchwycone?
7. Kto chce naciera6 na wzgorze Lyse?
8. Kto trzyma wzgorze Lyse pod ostrzalem?
9, Czego brak jest cekaemom?
10. Co dostanie kompania "L"?

11. Jaki rozkaz dostala kompania"L" od dow6dcy batalionu?
12. Kto zabierze rannych z punktu opatrunkowego?
13. Co dow6dca kompanii dostanie do dyspozycji?
14. Dlaczego porucznik Kropiwnicki radzilmaj4irowl Brunic.
kiemu spieszy6 sic?

15. Co musi zameldowa6 pore Kropiwnicki dow6dcy kompanii?
Part II . General Questions

1. Co dobrze jest mie69 geby radio lepiej gralo?

2. Czym czgsto wywozi sig rannych z pola bitwy?
3. Do jakich zadafi wojsko uzywa helikopterow?

4, Jak nazywamy tolnierza, ktorego zadaniem jest obser.
wowanie ruchow nieprzyjaciela?

5. Dok4d sanitariusze nosz4 rannych z pola bitwy?
6. Co powinno zrobi6 dow6dztwo pulkutgdy w oddzialach
brak jest broni i amunicji?
7, Proszg powiedzieó innymi slowami: "Zdobylifimy wzgo.
rze 53,"

8. Jak nazywamy pociut ktorym sig jedzie z jednego miasta
do drugiego bez przesiadania po drodze?
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9. Co ma zwykle do dyspozycji dow6dca pu/ku w czasie wojny?
10. W jaki sposob saperzy organizuj4 przeprawc przez

rzeke
11. W jaki sposob patrol rozpoznawczy wykorzystuje teren,

aby bezpiecznie zblity6 sic do linii npla?

12. Kto zakiada tam amunicyjn4 do karabinu maszynowego?
13. W co powinien by6 wyposatony pulk piechoty podczas
wojny?
S

14. Jakie jest zadanie wysunictego obserwatora?
15. Kto pracuje na punkcie opatrunkowym?
Part III . Conversational Situation

Dow6dca I baonu 19 p.p. ma odprawc z dcami kompanii
i kompanii "K".

Kompanie "L" i "K" maj4 nastcpnego dnia

rano przeprowadzi6 natarcie na wzgorza Lyse i glepe.

Na.

stcpnie dca kompanii "I." ma odprawc z dcami I i II plutonu.

Osoby: Dca
Dca
Dca
Dca
Dca

I baonu
komp. "L"
komp. "K"
I plutonu
II plutonu

. Major Filipkowski

Kapitan Wicherek
Kapitan Burian
Porucznik Boski
Porucznik Lopuszafiski
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LESSON 96

Military Interpreting Practice #10

1. What is your name and rank?

Nazywam sig Laskowski i
jestem kapralem.
2, What is your unit?

Pluton CKM6w i Broni Towarzyszvej, 1 kompania'
strzelecka, 4 pulk strzelcow.

3. How many men are in your
Weapons Platoon?
22 .szeregowych- i jeden
oficer.

4, How many machine guns do
you have?
Tylko dwa, bo jeden musieliAmy wystat do naprawy,

5. What caliber are your
machine guns?

its

7,62 mm.

6. Dtscribe it. What is
length and how much does
it weigh?

DiugoAe jest okolo 46 calf
i waty 30 funt6w, Motna
strzela6 z niego 300 do
400 pocisk6w na minuto.
7, How many mortars do you
have in your platoon?
Tylko jeden.

8, What is the caliber?
82 mm,

9. How many men are in your
machine gun squad and what
are their jobs and ranks?
#icciu:
dow6dca drutyny

.siertanty

celowniczy . to wtaAnie ja
drugi celowniczy s szerego..
wiec,

10. Your machine guns Are locwi.
fed' at this point near this
crossroads, How was your
position chosen?
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dwoci amunicyjnych
szeregowcy.

.

.

obaj

Dow6dca plutonu, porucznik Orlowski, wybral je.
Mial on jakagA kartkg papieru, na kt6r4 czgsto
patrzal. Ten papier byl
pewno przyslany z dow6dztwa batalionu lub puIku.
Bylo tam pelno linii i
kolek. W niektorych k61kach byl numer naszego
batalionu.
11. Where did you get your
ammunition?
Zdaje mi sig, te z batalionowego punktu zaopatrzenia.
12. How many trucks does your
platoon have?

Pluton mial przydzielone dwie cigtarowki
Utywaj4 ich zwykle druiyny moidzierzy.

13. What kind of engine do
these trucks have?
Czterocylindrowe silniki.
14, How fast will they go?
Nie wiem. Kierowcom nie
wolno bylo przekracza6
szybkoAci 40 kilometrow
na godzing na szosach.

15. Where is your company
located in relation to the
point where you were cap..
tured?
ieby dojAe do m.p. kompa.
nii od skrzytowania drog,
na ktorym wzigliAcie vitae
do niewoli, trzeba p6j66
4 kilometry w kierunku
wschodnim do mostu drewnianego, przej66 ten most,
za mostem skrvcie w pra.
wo. M.p. dow6dztwa kom..
panii znajduje sig 100
metrow od mostu.
.

16. Were there mines in front
of the positions of your
platoon?

Nie, ale miny byly przed
lewym skrzydlem naszej
kompanii.
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LESSON 96

Homework
Part I

Translate into Polish:
1, Let me know about the date of her arrival.

2. I informed him about the capture of our forward positions.
3. Our union is fighting for higher wages and better social
insurance.

4. Our secret agents brought us interesting .data about the

enemy's new h4itopters.
5. I don't even want to hear about him.
6. The enemy units retreated so fast that they forgot
about their forward observer and left him wounded on
Hill 53,

7. We heard an interesting lecture about the man who wrote
a book on atomic weapons.

8. Cichocki is not a good husband, he quarrels with his
wife about everything.

I just found out about the new instructions on (about)

VA,

saluting officers by the POWs.
Part II
rrarliart is to be written if tape recorders are not available to students. It is to be recorded on tape if tape
recorders are avairable,)
4

Answer the following questions in no less than 50 words:

1. W jakich okolicznaciach utywa sig helikopterow, a w
jw

jakich samolotow?
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2, Jakie jest zadanie obserwatora artyleryjekiego w czasie
bitwy?

LESSON 96
Vocabulary
antena, fe

-

antenna

bezpogredni, bezpoirednia,
bezpogrednie

.

direct, immediate

directly

bezpoirednio

- disposal, order

dyspozycja, fe
helikopter, me
helikoptera, gen, se

helicopter

luka, fe

gap, breach
- to repel, to beat off,
to resist

odeprze6, p. (odpiera6, ie
odpieram
odeprg
odpiera)
odeprze

odparlem (past) odpieralem (past)
odparcie (verbal noun)
organizowa6, I. (zorganizowat, p.
zorganizujg
organizujg
zorganizuje)
organizuje

- to organize

ostrzal, m.t
ostrzalu, gen, S.

. strafing, fire,

shooting

poprzedni, poprzednia,
poprzednie

previous, former,
precedent

poprzednio

previously, formerly

powstawa6, i. (powstat, p.
powstang
powstajg
powstanie)
powstaje

. to arise, to rebel,
to form, to come into
existence

pozycja, f.

-

U'

position

przeciwnaciera6, I. (przeciwnatrze6, p.
przeciwnac :i eram
przeciwnatrg
przeciwnatrze)
przeciwnaciera

przeciwnacieralem
(past)

przeciwnatartem
(past)

przeciwnatarcie
(verbal noun)
przeprowadzi6, pe
przeprowadzg
przeprowadzi

to counterattack

counterattack
(przeprowadza6, io
przeprowadzam
przeprowadza)

to carry out, to
carry through, to
complete, to conduct

punkt opatrunkowy

. aid station

taima (amunicyjna), fo
taim, gen. pl.

. (cartridge) belt,

takmowana amunicja

. feed belt ammuni-

tion

uzupelni61 p.
uzupelnig
2upelni

(uzupeinia6, I.
uzupelniam
uzupeinia

to supply an equivalent for, to replace, to stock
anew

wpromdzi61 p.

(wprowadza61
wprowadzam
wprowadza

to introduce, to
bring into, to
usher

(wykorzystywa6, ie
wykorzystujg
wykorzystuje)

to take advantage
of, to avail one.
self of, to impose
upon

wprowadzg
wprowadzi
wykorzysta6, p,
yerykorzystam

wykorzysta
wyposaty6, po
wyposatg
wyposaty

(wyposata61 i*
wyposatam
wyposata

wysunicty, wysunigta, wysunigte
za wszelkq cent

. to equip, to

furnish
. forward

(as adj)

at any price.
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Grammar Perception Drill
THB USE OF THB
PRBPOSITON PO
Part I

po

loc.

a/ po = all over, about, in, along
Instructor:

Students:

Ludzie chodz4 po
Po czym ludzie Chodz4?
.

Ludzie chodz4
po ulicy.

Instructor:

I,S

fa

7

On chodzi po poko.u.
Po czym ofiEhodzi
Bolek chodzi po korytarzue
Po czym chodzi Holek?
Kot chodzi po d wanie.
Po czym cho
Tam nie wolno chodzi( o trawnikach.
Po czym tam nie wolno c o zi
TV wolno chodzi6 tylko po dr6ikach (Acieftach)0
Po czym wolno to chodzic?
Oni chodz4 o peronie.
Po czym oni cho z4
OnIchodzi ppo chodniku.
Po czym on c o
On chodzi Rojezdni zamiast po chodniku.

Po czym onchodzi?
Pasaterowie chodzq po pokladzie.

Po czympasaterowleMaiir'
Studenci chodz4spo parku.
Po czym studenci chodz4f
Dzieci biegaj4 po offlrodzie.

Po czym dzieci biegaj4?
Autobusy je2dt4 po mieAcie.
Po czym je2d24 autobusy?

b/ po = after, past
Instructor:

Students:

On pojdzie do szkoly po Aniadaniu.
Kiedy on pojdzie do szkoly?

"3

On pojdzie do

szkoly po Aniadaniu.
Instructor:

My wrociligmy do domu kwadrans po si6dmej.
Kiedy wrociligmy do domu?
Ona zachorowala po zjedzeniu tej szynki.
Kiedy ona zachorowala?
Po zaplaceniu rachunku wyszliimy z xestauracji.
Kiedy wyszligmy z restauracji?
Mgt wr6cil do domu po tonie.
Po kim wr6cil DIU de domu?
c/ po = on
Instructor:

Students:

To kino jest po prawej stronie
ulicy.
Gdzie jest to kinc?

To kino jest po prawej stronie ulicy.

Instructor:

Poczta jest po lewej stronie ulicy.
Gdzie jest poczta?
Po tej stronie drogi jest kaci61, a po tamtej
stronie jest cmentarz.
Gdzie jest koAci61, a gdzie jest cmentarz?
Po obu stronach drogi rosnq drzewa.
Gdzie rosnq drzewa?
d/ po (distributive)'

Instructor:

Students:

Katdy student dostal po jednej
ksiqtce.
Po ile ksiqtek dostal katden
student?

Ka24;student
stal po jednej

ksiOce.
Part II

po + acc.

a/ distributive
Instructor:

Students:

KaAdy student dostal po dwie
ksiqtki.
Po ile ksiqtek dostal katdy
student?
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KaZdy student dosta.' pc, dwie ksiqAki.

Instructor:

Ka2dy

student dostal po pic6 ksiatek.

Po ile ksi4tek dostal kali:1y?

On sprzedaje kartofle po trzy ziote za kilo.
Po ile on sprzedaje kartofle?
Walczak kupuje jajka po dziesic6 ziotych za tuzin.
Po lie Walczak kupuje jajka?

b/ po = for
Instructor:

Students:

On poszedl po doktora.
Po kogo on poszedl?

On poszedl po
doktora.
Instructor:

On poszedl do skiepu po chleb.
Po co on poszedl do skiepu?
On pojechal na stacjc po walizki.
Po co on pojechal na stacjg?
Ona zatelefonowala po ksigdza.
Po kogo ona zatelefonowala?
Wiadek zadzwonil po taksowkc.
Po co Wiadek zadzwonil?
On zglosil sig do biura po Awiadectwo.
Po co on zglosil sic do biura?
c/ po = in
Instructor:

Students:

Ci studenci mowi4 po polsku.
W jakim jczyku mowiq ci studenci?
(Po jakiemu mowia ci studenci?)

Ci studenci m6wii po poisku.
.

Instructor:

Ten nauczyciel pisze po wlosku.
W jakim jczyku ten nauczyciel pisze?
Ci studenci czytaj4 po rosyjsku.
W jakim jczyku ci studenci czytajq?
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d/ ennumerative
Students:

Instructor:

Dlaczego Stefan nie pojechat
do Nowego Jorku?
Stefan nie pojechai do Nowego Jorku,
136 po pierwsze nie ma czasu, a po
drugie nie ma pienigdzyi
Dlaczego Stefan nie pojechal do
Nowego Jorku?

Stefan nie poje.
chak do Nowego
Jorku, bo po
pierwsze nie ma
czasu a po Ors.
gie nie ma pie.
niedzy.

Dlaczego on nie kupil tego samo..
chodu?
On nie kupi i tego samochodu, bo
po pierwsze ten samochod jest
za duty, po drugie jest on za
drogi, a po trzetie jest za
stary.
Dlaczego on nie kupil tego
samochodu?

rtT

pry

ilk- la

It
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97

Dialog
(Preparing dinner)
K.: pani Karpifiskal matka
W.: pani Wolariska, corka pani Karpifiskiej

K.: 0 Botel

Jut jest po dziesi4tej.

M4szc zaraz iA6 na

targ.

W.: Nye zapamnij wst4pi6 takte do rzeinika po micso na
befsztyk*, Kowaiscy dziA przyjd4 na obiad. Oni bardzo 1ubiq befsztyki.
K.: Wiem o:tym, Gdzie jest bafika na mieko i koszyk?
ZawszegdzieA je tak stawiasz, te nigdy nie mogc znale16,
W.: Tutail-s4, Ja tymczasem muszc wyrobi6 ciasto na babkg. Kiedy mam posoli6 ciasto?
.

K.: Pos61 je po dodaniu jajek. Obierz takte kartofle.
i pokraj je Damy smatone kartofle do befsztyk6w.
W.: Musimy sic spieszy6, bo Kowaiscy przyjd4 o drugiej,
K.: Kiedy skoaczysz wyrabia6 ciasto, nakryj do stolu.
We ten obrus i zastawc stolowq, ktore dostalam jako prezent Alubny,
-

W.: Dobrze. Zagotujc takte wodg w czajniku,
sic herbaty po twoim powrocie z miasta.

Napijemy

K,: Doskonale. Postaram sic wr6ci6 jak najprgdzej do
domu, teby ci pom6c ugotowa6 obiad.
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LESSON 97
Grammar Analysis
NIF

THE USE OP THE
PREPOSITION PO
Part I

po + loc.

The preposition go with the locative case is used
in the sense of all over, about, in-7MR;
e.g.:

49

Dzieci biegaly

22

- The children were running

ogrodzie,

about the garden.

Jeldzilemo caiej Polsce

- I rode all over Poland.

ChodziliAmy po. polach.

- We walked in the field3.

The preposition Los with the locative case is used
in the sense of after, ast,
e.g.:

Po ich wyjftiu zacz4/em

-

After they had gone out
rgfirted to read a book,

-

I will return home after
five.

Eiyta6 ksitttko.

Wr6cg do domu

22 pi4tej.

Wr6c do domu kwadrans
go piettej

I will return home quarter
past five.
- After you

Po panu.

(Expression
of courtesy)

The preposition po with the locative case is used
in the sense of position. It is rendered in English by
.g.:

Po obu stronach ulicy.

- On both sides of the street.

Po tej stronie drogi.

- On this side of the road.

120

The preposition po with the locative case is used
in the sense of distraTting object3"767-"fiople) among
several persons and giving one object to each,
e.g.:

Dalem dzieciom po jednym
jabiku.

.

I gave the children one
apple each.

When distributing more than one object to each,
require the accusative case,

a

e.g.:

Dalem dzieciom
jabika.
Part II

22j.

22

dwa

. I gave the children two

apples each.
acc.

The preposition 22 is used with the accusative case
in the sense of brin igg back with one, or fetchirmo Po
is rendered in ng is Thy tor,
e.g.:

On przyszedi po ksiqtke.

On zatelefonowal
doktora.

22

The preposition po

-

He came for the book.

. He phoned for the doctor.

is used in the sense of to

.1.2.1ak
e. g. :

On mowi

22

Ona pisze

poisku.

22

- He speaks Polish.

She writes i:- Polish.

polsku.

The preposition 22 with the accusative case is
used when enumerating,
e g. :

o pierwsze
o drugie

-
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in the first place first
second, secondly, in
the
i
second place

Note that the neuter form of the ordinal numeral is
used:

Po pierwsze nie mam pienigdzy,

r.29.

drugie nie mats czasu.

Pirsts do:Pt have
money; secondly, I
have no time.

LESSON 97

Structural Still
Part I
Instructor:

Suggested words:

Students:

a/
*la lubic chodzi6
pc, trawie.

trawa

A po czym pan lubi
chodmi67.

Ja lubi

chodzi6

pc) tame.
klieg
podloga
kamienie
kwiaty
las

Nie wolno chodzi6
po tym pokoju.
Po czym nie wolno
chodzi6?

pok6j
Nie wolno chodzi6
pc) tym pokoju.

b/
Ja chcg i &6 do miasta
po iniadaniu.

Kiedy pan chce iA6 do
miasta?

Ja chcg 146 do
miasta pc) Aniadao
niu.

obiad
iolacja
lekcja
kino
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Ja
po
Po
do

wrocilem do domu
pierwszej,
ktorej pan wrocil
domu?

1

,14

Ja wroci/em do domu
po pierwszej.

CUse
clock)

-

Cl
Cl uczniowie .dostall.

1

po jednym olowku
Po ile ol6wkow dostali
tamciuczniowie?

Tamci uczniowie do.»

1.110
W kaidym pokoju spalo
pc) dutch tanierzy.
Po ilu tolnierzy spaio
w kagdym pokoju?

2

Wkaidym pokoju spa.
1

Do pracy przyjmowano
po pic6 kobiet.
Po ile kobiet przyj.
mowano do pracy?

d/
Szofer pojechal do

stall po jednym
olowku.

/o po dwtch iolnierzy.

.

10

5

Do pracy przyjmowft.

10.20

no po pic6 kobiet,

ojciec

miasta po Om.
Po kogo pojechal
szofer?

Szofer pojechal do

masta po
matka
siostra
corka
brat
dzieci
babka
telniurz
ksi4dz

Ja idc do skiepu po

chieb

chleb
Po co pan idzie do
skiepu?

Ja idc do skiepu po
cukier

mka

ma4o
czajnik
koszyk
obrus
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wal3.zka
ubrani e

kosaula

zags**
zastatta stolowa

pe
jakim jozykiet an

poiekti
mewl, po polsku,
angittlski
franc:110*
nientlecki

vtoski
rosyjSki.

,

Jo wszedleft do pokoja
po palm: Kowalski**
Po kit' pan wszedt do

pan Kowalski
ja wszediem do poi.
Re po pants Kowali
sk me

polio jug'

pan CichotAl
se
Walczak
Jankowski
pani Walczak
n
Nowak
Zargba
pafistwo Xowalscy
ft

a mess kain po lewej

strati* ulitcy.
Po ktosej ettonie pan
mieseka?

Jawiakowie

lewa

ja mies2kam po lewej
stronie ulicy.
prawa
drugs
to

potudniowa
peanocna

Past
Change the following statements using preposition 22 plus
verbal nouns:
Naptaawszy list wyszedlem do kina1,
:Po napisaniu listu wy.
ZjadaSsy Aniadanie pojechaiem do praey,
szedlem do king..
.lbseetsytawsay.gazets poszedlem spat.
Zameldowawszy sig u dow6dcy poprosi/em go o:przepustkge
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Zalatwiwszy wszystkie sprawy w mieAcie wrocilem do domu.
Zatelefonowawszy do kolegi zapisalem sobie jego dokiadny
adres.
Wypiwszy dwa kieliszki wodki wrocilem do domu.
Wprowadziwszy sig do nowego domu zaczcliAmy pracowao w
ogrodzie.
SI.acciwszy na prawo zauwatylem duty budynek.
Poradziwszy sic lekarza wyjechalem na wakacje.
Zaplaciwszy wszystkie rachunki zauwatylem, to zostalo mi
tylko 5 zlotych.
Powitawszy delegacjv rozpoczcliAmy obrady.
Odebrawszy jeficom broil zaprowadziliAmy ich do namiot6w.
Otrzymawszy wyplatc poszedlem do miasta.
Zaaresztowawszy zlodzieja zaprowadzilem go na posterunek
milicji.

5

I ba

Whenever applicable drill the preposition "po" requiring
Students to use personal pronouns.

LESSON 97

Translation
English - Polish

1. He went to the post office in a suburb of Warsaw.
2. The engineers were laying mines in the no man's land.
0a

3. Warsaw is located to the south of Gdynia, and to the
northeast of Cracow.

4. For py nameday, I received a very nice cigarette box
frovilthe owner (female) of that store on the corner

of Mickiewicz and Slowacki Streets.

5. My grandson did not like the toy which his aunt gave
him, so I will exchange it for a book.

125

6. Um Kucharski, the new employee, placed 611 letters
on Kowalskiis desk and went to the dentitstQ
741; Colonel Brown came with us to the mettiftggand I trans.

lated into Anglish for him evetything that the general
said

8. I went to the bank to cash a check. and to inquire about
a. loan,

9, Don't count on nice weather

in

Montekey in &timer:

Translation
Polish . English
Iftrystu, zostaw jut to mazurkit na pewno 1:104 dosko.

male, W161 p/aszcz l chodimy do koAcioia"
Novicki do tony.

zawotai pan

Pani Nowicka szybko sprawdzila, czy w

piece Sie nie pall, rzucila jeszcze okiem na ciasta i migsa
wyszu.a za mgtem.

Wkr6tce Nowiccy weszli do koficiola Awarzyta,,

Ile krzyte

zasionicte

byly

Wszyst.

ciemnym materialem.

Jeden z oitarzy zamieniony na Grbb thrystusa byl Jas.
.116 eiwietlony i klocza/o przy nin wiele lttdzi.

Wm* dwoch mtodych student& stab ha warcie.

byl

Tadzio Nowicki,

Przy gyro.

jednyM z nich

Po odmowieniu krotkiej modlitwy Jan i Maria Nowiccy posz
li obejrze6 groby w innych koficioLach.

Kiedy wr6cili do domu pani Nowicka postaw1 ?t czajnik na

kuchni, leby zagotowa6 wodg na herbatg i zaczgla wyrabia6
ciasto na jeszcze jedn4 babkce

Drugi syn Nowickich, Zygmunt, kV:my zostal w domu, bo byl

przezigbiony, pokazal rodzicom pisanki, ktore namalowalo Jan

Nowicki nie zdziwil sic, le syn tak dobrze maluje

bylem kiedyi artyste

powiedzial lartem.

"Ja talae

Nastgpnie opowie..

dziat synom, jak to raz przed wojn4 zrobil na Wielkanoc pick..

nego baranka z masla. My6lal, to jak rodzina zobaczy tego
baranka to powie, le on, Jan, jest prawdziwym artyst4r.

tawii baranka na stole i wyszedl.

Nie pomydla/ o tym, te

stozce grzalo mocno przez otwarte an°.
godzinie, baranka nie by/0, a z talerza

Kiedy wroci/ po
pc) obrusie i po

podtodze pLyngla rzeka masta.

Questions
le

kogo zawotat pan Nowicki?

2. Dokeid chcial ifi6 pan Nowicki.?

3. Co

zrobita pani Nowicka zanim wyszla z mgtem?

4. Do jakiego koaciaa weszli Nowiccy?
5. Ktbry oltarz by/ jastud ofiwietlony?

6. Kto 41gcza/ przy grobie?
7. Kto sta./ na warcie przy grobie?

8. Co zrobili Nowiccy po odm6wieniu modlitwy?
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Zos..

96 Gdzie pani Nowicka postawila czajnik?
10. Na co pani Nowicka zaczgia wyrabia6 ciasto?
116 itiaczego Zygmunt zostal w doom?

-Co Zygmunt aamalowal?

Masers nie AdtaiWit sig pan Nowicti?
143 Cocemiedztat Nowicki tartem?
saego Notailki stobil kiedyfi baranka?

WiSy

166 Comiala powiedeig rodzina, zobaczywszy tego baranka?
zie Jan zoEawil tego batanka?

176
a

t crym Jan nie pomyAlai?

196 Po jakim czasie Jan wrocii?
sit staid z batankiem?

20

216 Po czym plyngla rzeka masla?

LESSON 97
Reading Text
Wladyslaw Maslowski, ktory od lat mieszkaL it Milwaukee,
przyjecha1 do Poiski, teby odwiedzi6 swes rodzing, mieszka-

Acq pod Krakowem.

Wyjechal on z Ameryki w kwietniu, teby

zobaczy6 pigknq wiosng polsk4 i spgdzi6 u rodziny Wielkam
noc,

jadlic z Krakowa do Chabowki, mijal pigkne 14ki pols-

kielwyglatdajue wiosnet jak

wielki,

pigkny dywan.

Cala ro-

dzina w Chabowce witala go gor4co,
Wkrertce w dome Mastowskich zaczgto przygotowywa6 wsgystko do Wielkanocy.

Kobiety zajgte byly pieczeniem r6L-

nych migs i ciast

.138

Niektore ciastaljak babki i mazurkilpiecze sig na wsi
tylko La Wielkanoc.

Mlodzi zajgci byli malowaniem jajek.

Jajka te, na ktorych maluje sig kwiaty, ptaki, pasy i
ka, nazywajt sig pisanki. Katdy stara sig, aby te pisanki
byly jak najladniejsze, bo w Wielk4 Sobotg zaniesie sig je do
koAciola, a poiniej bgd4 letaly na stole wielkanocnym.
Wladyslaw slyszal duto o pigknych nabotefistwach wielkanocnych.

Chodzil wigc codziennie do koAcio/a, do ktd-

rego kiedyfi chod7i1 jako chlopiec.

Wladyslaw dziwil sig,

te w komunistycznej Poisce koAcioly s4 tak pelne ludzi,
ale wkrotce dowiedzial sig

te komunistom nie udalo sig

wygrae walki z koAciolem.
W Wielki Pi4tek Wladyslaw z brat em pojechali do Kra-

kowa i chodzili po starych koAciolach krakowskich, W katdym koficiele jeden z oltarzy jest zamieniony na grab
Chrystusa.

Przed grobem stoi warta, ktor4 pelni4 ucznio.

wie i studenci.

te tanierze.

Dawniej wart@ przed grobem pelnili tak-

W Wielk4 Sobotg siostra Wladrlawa z dzieo.

ml zaniosla do koAciola kilka malowanych jajek, kielbasg
i babk0, teby ksi4dz je pogwigcil.
tatnie przygotowania do Awi4t.

Nastgpnie zaczgto os.

Na Arodku pokoju ustawio-

no duty stoll przykryto go bialym obrusem i ustawiono na
nim Awiecone: babki, mazurki, kielbasy, szynkg, calego
prosiaka pieczonego i pisanki.
ranek z cukru.

Na Arodku stolu stal

Patrz4c na ten st61 Wladyslaw najpierw

zdziwil sig, te w tak cigtkich czasach w Poisce tyle

129

przygotowano na Wielkanoct ale poiniej przypomnial sobie,
to przeciet Wielkanoc w Polsce jest obok Botego NarodzeG
nia najmigkszym Awigtem, te przyjechal goA6 z Ameryki

*e za zarobki w Polsce mina tylko dobrze zjeA6 czasami.

Nastgpnego dnia rano cala rodzina poszia do koAciaa.
Wkrotce po powrocie z koAciola zaczgli przychodzi6 golcie,
Matka Wiadyslawa wzigla talerzyk, na ktorym byly pokrajams
ne jajka.

Katdy brat kawalek jajka, jadi i tyczy1 innym

Zdrowia, powodzenia,i wesolych Awiqt. Potein wszyscy zaczgli
jeA6 migsa, ciasta

pi6 wodkg I wino,

Pytano sig go o

Amerykg, jak wygl4da tam zycie i kiedy wreszcie Ameryka
zlikmiduje ustroj komunistyczny w Poisce.

Chociat WIam

dyslaw wypil ju2 kilka kieliszkow, to jednak nie mogi
odpowiedzie6 na wszystkie pytania.

Questions
1, Gdzie mieszkala rodzina Maslowskiego?

20 Dlaczego Wiadyslaw wyjechal z Ameryki w kwietniu?
3. Jak wygl4daly lgki, ktore MladyslaW mijal jadqc auto.

busem?

4. Kto vital Wiadyslawa?
5, Co przygotowywaly kobiety na Wielkanoc?

6. Ktore ciasta piecze sig na wsi polskiej tylko na Wielkanoc?

7 Co to sq pisanki?
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r

.70

8. Kiedy i gdzie Awigci sig pisanki?
sit

9. Z czym komunibci walcz4 w Poisce?
10. Kiedy Wladyslaw z brat em pojechali do Krakowa?

11. Co w Wielki Pi4tek motna zobaczy6 w koAciolach
w Polsce?

12. Co siostra Wladyslawa zaniosla do koiciola w Wielk4
Sobotg?

13. Co ustawiono na stole wielkanocnym?

14 Co zdziwilO Wiadyslawa?
15m Dlaczego w domu Maslowskich przygotowano-tak du2o na

Wielkanoc?
16. Czy sto/ u Maslowskich byl przygotowany tylko dia ro.
dziny?

17. Co zaczgto najpierw jest?
18. 0 czym rozmawiali goAcie z Madyslawem?

19. Czy Wiadyslaw m6g1 odpowiedzie6 na wszystkie pytania

gaol?
LESSON 97

Oral

.

Aural Drill

Dialog

Part

1. Ktora byla godzina, kiedy pani Karpifkska popatrzyla
,

na zegarek?

2. Dokqd musiala 166 pani Karpinska?
3. Co musiala kupi6 p. Karpifiska u rzeinika i dlaczego?

13.1

4. Czego szukala p. Karpifiska?

5. Jakie ciasto musiala wyrobio p.Wolanska?
6. Kiedy musiala ona posoli6 ciasto?
7. Co ona musiala zrobio z kartoflami?
8. Jakie kartofle dadzao to panie'do befsztykow?

9. Co musiala jeszcze zrobi6 p. Wolanska?
10. Co dostali pp. Karpifiscy na pezent filubny?.

11. W czym zagotuje wtdg p. Wolafiska?

12, Kiedy napije SiQ ona herbaty?
13. Dlaczego p. Karpifiska postara sig wroci6 ..prgdzej?

Part II . General Questions

1. W czym gotuje sig wodg?

2. Co motna kupi6 u rzeinika?
3. Co motna kupi6 na targu?

4. Do czego stuty patelnia?
5. Z czego sklada sig zastawa stolowa?
6. W czym gospodarze wott% mieko do mleczarni?

7. Co motna nosi6 w koszyku?
0. Czym nakrywa sig stot do obiadu?
9. Z czego robi sig ciasto?
10. Czym kraje pan chleb?
11. Czym motna obiera6 jabika?
Ia. Jak sig gotuje zupc?
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13. Z czego robi sic babki?

14. Jakie kartofle pan wail smatone czy gotowane?
15, Jak Amerykanie obchodz4Wielkanoc?
16. Jak nazywaj4 sic w Poisce malowane jajka wielkanocne?
17. Jak czcsto powinno sic malowa6,Aciany w mieszkaniu?
18. Ktory artysta amerykaaski lub europejski malowal,

weaug pana, najlepsze obrazy?
19. Kt6rego dnia w Poisce ksieta AWicc4 tywnog?
20. Jaki jest obecnie ustroj w pafistwie polskim, czes.

kim i wcgierskim?

21. Co pana najbardziej dziwilo po przybyciu do naszej
szkoly?

22. Jaksic nazywa w Poisce jedzenie na Wielkanoc?

23, Cosig je w Poisce na Wielkanoc?
24. Czy w katdym koAciele s4 obrazy Chrystusa i Awietych?

25. W jakie dni jest zwykle duto kwiatow na oltarzach?

Part III . Conversational. Situation
Swiccone,,

Wielka Sobota. Matka jest chora, wicc ojciec i syno.
wie kOficz4 przygotowywa6 i stawia6 na stole Awlecone.

KI6c4 sie troche przy tym.

Przychodzi znajomy Ameryka.
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nin, Bill Smith,. ktory pierwszy raz spgdza Wielkanoc
w Polsde.

ROZMOWR o bwigtach.wieikanocnych mrAmetyce

w Poisce,

Osoby:

r

ojciec
Bill Smith
3 synow

LESSON 9?

HoMework
Part
Translate into

1,J sent Mary for veal cutlets to the butcher.

2.

The commander of the reconnaissance patrol reported
to the captainsthat there is an enemy bunker concealed
in the bushes to the right of Hill 41,

3. Our butcher had good and inexpensive steaks today,
I bought two kilos at nine zlotys a kilo.

4. After the guests had gone mother gave us children
a piece of babka each, and seeing that it was already
after four she went to the kitchen to prepare supper
for father.

5. I will not go to Barbarals nameday party because
first,I don't like her,. secondiy,I* have-no money to'

buy her a present, ar41 thirdly, she di& not invite me..
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6

al

a

6. Mrs. Nowicki peeled the potatoes, then

he washed

them, sliced them and started frying them on the
frying pan.

7. When I saw Kowalski for the first time after 10 years,
I did not recognize him.

8. Mrozowski's garage is on the same side of the street
as the garrison church.

Part II

This part is to be written if tape recorders are not
available to students. It is to be recorded on tape if
tape recorders are available.
Answer the following question in,no less than 50 wotds,
W pi4tek. wieczor powiedzial pan tonie, to zaprosil pan
goAci na kolacj9
na sobotc,
Co 1)04 palistwo musieli robi6 w sobote
L.

LESSON 97
Vocabulary
babka, f.

-

Easter cake

baranek, me
baranka, gen. S.

-

Paschal lamb, young ram

befsztyk, m.
befsztykap gen. s.

.

steak

Chrystus, m.

-

Christ

ciasto, n.

-

dough, cake

czajnik me

-

kettle, teapot

czajnikativne.,s,
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dziwi6 sie, 1. (zdziwi6 sig, p.
zdziwig sic
dziwig sig
zdziwi sit)
dziwi sig

. to wonder, to be

komunistyczny, komunistyczna,
komunistyczne

- communistic

koszyk, m
koszyka, gen. so

. basket

.pomalowa6(nama.
lowa6), p.
pomalujg
pomaluje

malowa6, I.

malujg
maluje
mazurek, m.
mazurka, gen.

astonished

/

communist

r

- to paint (to paint a

picture)

. special Easter pastry

S.

nakryo, p.
nakryjg
nakryje

(nakrywa6, I.
nakrywam
nakrywa)

obra6, p.
obiorg

(obiera6t-i

to set (a table)
to cover
. to peel

obi eram

obiera)

'obierze

p

tablecloth

obris, m.
obrusa, gen. s.

. altar

.ortarz, m.
oltarza, gen. se

decorated Easter egg

pisanka, f.

pokraja6, p
pokrajg
pokraje

(kraja6, i.
krajg
kraje)

. to slice, to cut

posoli6, p.
posolg
posoli

(soli6, i.
.solg
soli)

. to salt

pawigci61.p,

(fiwigci6, i.

. to bless, to conse-

poawigco
poiwigci

.

crate

fiwigcg

AW4a)
butcher

rzeinik, m.
smat76,
smatg
smaty

00

. to fry

(usmaty6, p,
usmatg
usmaty)
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iwigcone, n.

- blessed Baster food

tar g, m.

-

market

-

Baster Sunday

Wielka Sobota

-

Holy Saturday

Wielki

- Good Friday

Wielki Tydzien

-

targu, gen. s.
Wi elkanoc, f

wyrobi6, pe
wyrobig
wyrobi

(wyrabia6, ie
wyrabiam
wyrabia)

zagotowa6, p
zagotujg
zagotuje

(gotowae,
gotujg
gotuje)

i.

Holy Week

- to knead (dough), to

manufacture, to procure
. to boil

. set of china

zastawa, f.
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LESSON 98

Grammar perception Drill

THE USE OF THE
PREPOSITION
przez + acc.
Part I

przez = via, through, for
Students:

Instructor:
a)

ZIWarszawy do Krakowa
j#dzie sig przez Kielce.
Z Warszawy do Krakowa jedzie sig przez
Kielce.

Ktorgdy jedzie sig
z Warszawy do Krakowa?

Instructor:
Z Gdafiska do Lodzi jedzie sig przez Torun.

2 Wroclawia do Krakowa jedzie sig przez Katowice.

Z Warszawy do Zakopanego jedzie sig przezKrak6w.
Z Katowic do Warszawy jedzie sig przez Czgstochowg.

Z Krakowa do Warszawy jedzie sigupez Radom.
Z Monterey do San Francisco jedzie eig przez Salinas,
Z Monterey do Carmel jedzie sig przez las.

b)
Nasz pluton przebil sig
przez linig obrony npla.
Nasz pluton przebil
sig przez linig
obrony npla.

Przez co nasz pluton
sig przebil?
Instructor:

Nasza kompania przerwala sig przez zasieki npla.
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Pocisk przeszedl przez pancerz czolgu.

Autobus przejechal perm bramg.
Antoni wszedl przez drzwi.
On wszedl do domu przez okno.
Ona mote czyta6 tylko przez okulary.
Widzimy ten statek przez lornetkg.

Nieprzyjaciel przeszedl wzez lukg w naszej linii
obronnej.
Wigziefi wyskoczyl przez okno.

On zamieni/ bilety przez biuro podroty.
Students:

Instructor:
c)

Przez cal4 wojng Kowalski
mieszkal IfirKrakowie.

Przez ca/4 wojng Kowals.
ErTireszkat w Krakowle.

Jak diugo Kowalski mieszkal w Krakowie?
Instructor:

Przez caly dziefi bola/a go glom.
PrZez caly tydziefi Zosia byla chora.

Przez caly rok oni uczyli sig jgzyka polskiego.

Przez caI4 noc oni grab w kart*.
Przez case lato paristwo Kowaiscy mieszkali w Gdyni.

d)
Stefan byi chory przez
dwa miesitice.

Stefan byl chory gam

Jak diugo Stefan byl
chory?

dwa miesi4ce.
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Instructor:

On pisal to ksiqtkg przez trzy lata.

Zygmunt spat przez dwadziacia godzin.
Part II
przez = by (passive construction)
Students:

Instructor:

On zostal zabity
przez kolegg.
On zostal zabity
przez kolegg.

Przez kogo on zostal
zabity?

Ncmicki zostal zaaresztowany przez milicjanta,
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Siertant zostal zatrzymany przez zandarma.
II a.

On zostal przyjgty do pracy przezkieromnika
biura.

On zostal zwolniony z pracy pizez dyrektora.

-a

Kapral zostal wyznaczony na patrol przez,po rucznika,

Sawicki zostal oskartony przez prokuratora.

On zostal wzigty do niewoli przez patrol npla.
Miasto zostalo zniszczone przez wojska npla,
Plany zostaly opracowane przez generata.Kortow-.
11 13

skiego.

311

On zostal zawiadomiony przez brata o Amierci,ojca.
111111

Nieprzyjaciel zostal przez nas odparty.
4a,

To dziecko bgdzie zaadoptowane
Wojcik,
140

prizs

paristwa

Part III

przez = across
Students:

Instructor:

On przechodzi przez
ulicgs
Pizez Co on przechodzi?

On :przechodzi przez
ulicg,

Instructor:
Statek przeplynq/ przez, jezioro.

Samolot przelatuje przez chmurg
On przejechakmprzez most.

Czagi przejechaly przez rzeko.
Oni przeszli przez, most.

Ona przebiegla przez ogrod.
Ten ch/opiec skoczyl przez row.

Ten koli dobrze skacze przez pioty
Przemytnik przewozi towar przez, granicg,

Part XV.

przez = because of, out of.
Instructor:
a)

Suggested pronoun;

Students:

ja

Karol stracil pracg
przezelmnie,
Karol stracil

Przez kogo Karol
strscii pracg?

pracg przAmmnie
Instructor:

ZygmUnt spoini/ sig na pocigtg przeze mnie,

nadek.inzazial mnie zapomnial, to mial dzwoni6 do
Zosi,
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Instructor:

Karotpoktocil

z bratem przeze mniee

Zygmunt poznal tg dziewczyng przeze mniee

WIadyslaw ma duto k/opotow przeze mniee
Suggested pronoun:
ty
on
ona

my
wry

oni
one

Instructor:

Students:

I

b)
On poszedl na ten
wykkad przez ciekawoi6e

Dlaczego on poszed/
na ten wykiad?

On poszedi na ten
wykiad przez ciekawo66.

11

Instructor:

Przez nieostrotno66 on skaleczyk sig w palec.

Przez niecierpliwoA6 on pokloci/ sig ze swoim

I

szef em.

On potyczyi im to ksi4tkg przez grzecznoae

142- t 14 -3
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LESSON 98

Dialog (Conversation between two
combat engineers)

B.: Boles/aw(saper z 1 Plutonu Saperow,1 Kompanii)
Z.: Zygmunt,(st. saper z 2 Plutonu Saperow, 1 Kompanii)
B.: Main nadziejg, te po wczorajszej robocie bgdziemy mieli
spokoj przez pare dni.

2.: Mbwi4? le mamy dalej posuwa6 sig na Lomig
Czy mieli §cie jakie6 straty?
B.: Przy przejgciu przez Broniewo straciliAmy trzech ludzi
na minach i pulapkach. Katda chalupa, wiele ustgpow,
a nawet niektore studnie byly zaminowane.
Z.: U nas tylko Janek Gruszka przechodz4c przez kanal stra.
ci/ nogg. Ley teraz w leAniczowce w Czerwonym Borze.
Trzeba mu co A posla6 przez sanitariusza.

B.: Mam dwie butelki wina z kantyny, ktorq nieprzyjaciel
uciekaj4c zostawil w Broniewie. PoAlij je Jankowi.
Z.: Doskonaly pomysi, zaraz to zrobig:

B.: Czy wiesz, ze nieprzyjaciel nie zd4tyl nawet wysadzi6
tunelu i zapory wodnej, mimo te byly podminowane.
Z.: Wiem cog o tym. Przez dziesig6 godzin rozbrajalibmy
to ladunki wybuchowe. Po pokudniu bgdziemy rozminowywali
for i nasyp kolejowy. Mam nadziejg, te nie bgdg wracal
do kompanii sanitarkq.
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LESSON 98
Grammar Analysis

1

I

THE USB OP THE
PREPOSITION
rzez

CI

ara

The preposition przez always requires accusative case.
The preposition przez often is rendered in English by
through, via,:
e.g.:

Ten poci4g idzie z Warszawy
do Krakowa zrzez Radom

- This train goes from

Warsaw to Krakow via
Radom.

Bylem w pocielgu przez
calq nocs

-

I was on the train all
through the night.

On mowi przez
nos.
II.olio=1/1=II

-

He speaks through his
nose.

The preposition przez often is rendered in English by
for, during
e.g.:

Bylem chory przez dwa
miesi4ce.

.

Nie widziaiem go przez
dwa lata.

.

I was sick for two monthd.
CS V

I haven't seen him for
two years.

et Se

i,

dwa tygodnie nie
MITI& listu od niego.

.

Durin two weeks I didn't
get a letter from him.

,
.,

The preposition przez is rendered in English bytE.
passive voice sentence.
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The preposition przez is used in passive voice
sentences, when the agent of the action is mentioned,
e.g::

Policjant zabil
zlodzieja.

active voice

The policeman
killed the thief.

Zlodziej zostal
zabity przez polic.

passive voice

The thief was
killed
the policeman.

janta.

.

la

He was run over

On zostal przejechany przez samochod.

by. a care

The preposition przez is used to denote: cause, reason
or motive and is reneardin English by out of, because of,

e.g.;

Ona zrobift to
przez nieostrotnoi6.

She did it out of
carelessness.

Przez niego stracilem
prace.

Because of him

T'LiTrITE job.

The preposition grzez is used in the sense of going,
running or jumping across, o_ver

e. g.:
ti

On przeszedl przez granico.

He went across
the border.

On skoczyl przez
przeszkodc.

He jumped over

Ona przebiegla przez,
ulicg.

She ran across

the obstaere=

the 'street.
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Structural Drill
Instructor:

Suggested Words:

Students:

Przez co przerwaly
sig nasze oddziaIy?

front

Nasze oddzialy
przerwaly sib
przez front.

Przez co przebily
sic nasze oddzialy?

linia frontu
Karpaty

Nasze oddzialy
przebily sig
przez front.

linia May
linia Pilicy
umocnienia npla

Przez co prze.
szedi pocisk?

noga
helm
rgka
gardlo
giowa
usta
nos
pancerz

Pocisk prze
szedl przez
nogg.

Ktorgdy jedzie pan
jaworski do Poz.
nania?

Lodi
Warszawa
Krakow
Zakopane
Radom
Bialystok

Pan Jaworski jedzie do Poznania
przez Lodi.

Ktorgdy oni przewolq towary do
Gdyni?

las
g6ry

Kt6rgdy maszerawalo
wojsko?
Ktorgdy pan Nowicki
jechal dO Gdafiska?

Przez ktore miasta
przeplywa Wisla?

Krakow
Warszawa
Torun

Wisla przeplywa
przez Krak6w.

Ktorgdy przeplywa
San?

pola
gory

San przeplywa
przez pola.

ikki
lasy

wzgorza
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Instructor:

Przez kogo pan poznal
tg blondyng?

Students:

Suggested words:

Poznalem tg
blondyng przez
Janka.

Janek
znajomy
Marysia
kolega

Jaki sirog4 on posyla
pieni4dze rodzinie?

bank
poczta
znajomy

On przesyla
pieni4dze kodzinie przez
bank.

Jak dlugo on tu
mieszkal?

cale wakacje

On tu mieszkal
przez cafe
wakacje.

Jak dlugo on tu
pracowal?

Okupacja
rok
2.4 miesi4ce
ca1q wojng
2.3 tygodnie

Jak diugo on cho.
rowai?
Jak dlugo on hand -.

Iowan
Przez co on wszedl
do kuchni?

On wszedl do
kuchni przez
drzwi.

drzwi
okno
korytarz
wejAcie

4

el 4

Przez ile dni
trwala bitwa?

4

Jak diugo trwala
bitwa?

Bitwa trwala

jeden dziefi

przez, jeden
dziefie

pig6 dni
caL4 noc
tydziefi

godzina

V.

Jak dlugo zaloga
bunkra sig bronila?

Przez co on obserwuje dzieci?
Przez co on obserwuje
nieprzyjaciela?
Przez co wywiadowca
podsluchal rozmowg
szpiegoWs

okno

lornetka

On obserwRie
dzieci przez
okno.

krzaki
Aciana
telefon
aparat podsluchowy

1.49

Wywiadowca
podsluchai rozmowg przez iciance

Require students to change the following active sen.
tences into passive, according to the pattern below:
2andarmi zatrzymali
toinierza bez przepustki,

.

Zolnierz bez przepustki
zostal zatrzymany przez
tandarmow.

Pafistwo Jaworscy zaadoptowali dziecko.
Strat ogniowa ugasi/a ogiefi.
Prof esor opracowal plan lekcji.

Walczak namalowal obraz ksigdza Kowaiskieg o.
Policja przeszukala mieszkanie zlodzieja.
Zosia zdradzila Bolka.

Policja gledzi organizacjg.
Prokurator oskarta szpiega.
Obserwator obserwuje oddzial nieprzyjaciela
2andarmeria podejrzewala Jana Sliwg o szpie gostwo,
Wybuch-zniszczy/ samolot.

Siertant wyznaczyl kaprala na slutbg.
Oficer przesluchuje jefica.

Nasze oddzialy odparly atak nieprzyjaciela.
TIumaczka przetlumaczyla list z Ameryki.
Wywiadowca uzupelnil posiadane informacje.
Inny wywiadowca potwierdzil to informacje.

Samolot rozpoznawczy zrobit zdjgcia terenu nieprzyjaciela.
Instructor:

Przez co przeprawily sig nasze oddzialy?

Suggested words:
rzeka

Students:

Nasze oddzialy przepra.
wily sig przez
rzekc.
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Instructor:

Students:

Suggested words:
kanal
bloto
brad

Przez co Bolek

jezdnia

Bolek przejechal na rowe.
rze przez chod-

t rawnik

nik.

chodnik

przej echal na

rowerze?

Przez co przeleciata
pi/ka?

Przez co przeszedl
Jan Mularski?

Dlaczego ona tu
przyszla?
Dlaczego on to
zrobil2
Dlaczego on
stracil pracg?

gcieika
droga
°grad
granica
szosa
wzgarze
row
ciekawog6
grzecznoge
swoja dziecin.
nage

,

ja

Ona tu przyszia
przez ciekawoga.
On stracil pracg
przeze mnie.

ty,on,ona,
my, wy, oni,
one
niepunktualnog6
swoja dziecinnog6
swoja bezczelnog6
Wladek
pan Kozik

Przez kogo
on stracil pieniadze?

my
oni
ty
Zygmunt

On stracil pie.
niadze przez
nas.

kobieta
ja
on
wy

Marysia
to blondyna
Whenever applicable, drill the preposition "przez",
requiring students to use personal pronouns.
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LESSON 98
Translation
English - Polish
1. I will not trade with Baratiski any more, because lately
his merchandise is not as good as it was last year.

2. Janek had a fight with Bolek, because Bolek stole the
neighbor's

applestand.then quite brazenly said that

Janek had stolen them.
3. You really must learn not to quarrel with your husband
in public.

4. Let the puppy into the house, because it is beginning
to rain.

5. With what are you so delighted?
the news in my fiance's letter.

I am delighted with

He writes, that he

will return from Prance next week.
6. The chief of police took a letter out of his pocket,
and read it to me.

7. Zbigniew went to visit his parents in Krakow alone.
His wife was expecting a baby and it would have been,
trains several times.
too tiring for her to change
are staying
8. We arrived from Katowice yesterday,and we

at my sister's,
Kownackisl,
9. Mother left her umbrella at the
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Translation
Polish . English

W czasie ostatniej wojny utywano bardzo duo min.
Zakiadano je na katdym kawaiku ziemi, przez ktory mogl prze..

chodzi6 nieprzyjaciel, szczegolnie na przedpolach, drogach,
przycz6lkach mostowych, opuszczonych lotniskach, nasypach
kolejowych, brzegach rzek i kanalow, w w4wozach, wykopach
i w brodach.

Na jednym z frontow zauwa ±ono, te nawet do Ibiek, w kto.

rych pozostawiono dzieci, zakladano pulapki i gdy tolnie.
rze nieprzyjacielscy chcieli biedne dziecko wzi46 z /6tka,
gingli razem z dzieckiem.

Natychmiast po wojnie oddzialy specjalistow zaczg/y
przeszukiwa8 tereny i rozbrajae miny i pulapki.

Nie

zaw.

sze to oddzialy mogly utywae aparatow do wykrywania min,

-poniewat niektore miny byly drewniane, a poza tym tam gdzie
s4 miny, przewatnie s4 i odlamki pociskow i granatOw.

Niestety, jeszcze nie wszystkie miny i pulapki zostaly
rozbrojone.

CzgA6 plan& p61 minowych zgingla.

Niektore

pola minowe byly zakladane w ostatniej minucie i nie bylo

czasu robie planowl a nigdy nie robiono plan& pulapek
zalotonych gdzie

w drzwiach chalupy, ustgpu czy pod
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towarem w sklepie.

Czytamywigc ciagle w gazetach, 2e

to czy tam ktoA zgina/ na zapomnianej minie.

0 biednych krowach i koniach, ktore gina na minach po-

zostawionych na Mach nie pisze sic, ani nie
W pewnej wiosce nad Narwia kilku ch/opcow poszlo towi6 ryby.

Jeden z nich, Tadek,stanq/ na minie ukrytej

w wodzie i stracirnogc,. W drodze do szpitala umar/.
Dobrzy koledzy postanowili znale46 i odda6 matte stary,
zloty krzytyk, ktory zgina/ Tadkowi w czasie wypadku.
Weszli oni do rzeki, gdzie lowili z Tadkiem ryby, i za.;

czgli szuka6 krzy*yka.
wioski us/yszeli wybuch.

Po chwili gospodarze setsiedniej

Gdy przybyli nad rzekg,zoba-

czyli trzech zabitych chlopc6w, letacych w wodzie przy
brzegu.

Na szczcAcie takich wypadkow jest coraz mniej

dzicki zorganizowanym przez wojko i miliejc kursom dla
cywii6w oraz akcji, prowadzonej przez gazety i radio.
Questions
1. W jakich przewatnie miejscach zak/adi SiQ miny?

2. Dlaczego zakiada sic miny i pulapki?
3. Gdzie zakiada sic pulapki?

4. Do czego zakiadano pulapki na jednym z frontow
w czasie ostitniej wojily?

5, Kto.ginal razem z dzie6mi?
6. Kto zaczql przeszukiwah tereny po wojnie?
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7. Dlaczego oddzialy specjalistow nie zawsze mos uty.
wa6 aparatow do wykrywania min?
8. Czy jut wszystkie miny i pulapki zostaly rozbrojone?

9. Diaczego nie zawsze motna bylo robi6 plany p61
nowych?

10. 0 jakich wypadkach czgsto plsz4 w gazetach?
11. Czy na minach gin

tylko ludzie?

12. Po co poszli chlopcy nad rzekg?
13. Co stab

Sie z Tadkiem?

14. Czego po wypadku szukali w rzece jego koledzy?
Kto uslyszal wybuch?
16. Co zobaczyli gospodarze, gdy. przybyli nad rzekg?

17. Dzigki czemu jest coraz mniej podobnych wypadkow?

LPSSON 98
Reading Text

Droo z Tykocina posuwal sic oddzial, ktory miai
dokladnie przeszuka6 teren po obu stronach drogi Tykocin.

Loma i Lomta.Augustow.

Zadaniem tego oddzialu bylo roz.

broi6 miny i pulapki, ktore nieprzyjaciel zostawil na
tym terenie i wyewakuowa6 sprzgt, ktory zostal po wyco.
faniu sig nieprzyjaciela.

Ten oddzial byi wyposatony w sprzgt do wykrywania
min, napromienienia i gazow.
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Kiedy oddzial osiqgnql rejon Czerwonego Boru, kilku
tanierzy pojechalo do lefiniczowki, teby przeprowadzi6
Citktorzy zostali na drodzelznaleili kilka

tam rewizjg.

min w miejscu, gdZie droga szla wykopem.

jadqc dalej

naprzod oddzial przejechal przez most na kanale:
Przy

W Broniewie tolnierze przeszukali katdq chalupg.

przechodzeniu przez plot jeden z tolnierzy znalaz1 drut,
ktory byl polqczony z mina ukrytq w tunelu.

Po przeszu.

kaniu mniej wigcej calego terenu na lewym brzegu Narwi,
oddzial przeprawil sit na prawy brzeg rzeki i dojechal
do szosy August6w.Lomta.

Z tego miejsca czgA6 oddzialu

pojechala w strong stacji kolejowej i zapory wodnej przy
elektrowni, a czgA6 do Kolonii Wilki.

Ci, ktorzy prze.

szukiwali Kolonig Wilki, sprawdzali nie tylko chalupy,
studnie i inne zabudowania, ale nawet ustgpy,
Wilki niczego nie znaleziono.

W Kolonii

Ten oddzial, ktory pojechal

w strong stacji kolejowej znalazl pare wagonow-cystern
na bocznym torze kolejowym w nieuszkodzonym stanie.

Po

blitszym zbadaniu okazalo sit, to w cysternach byl jakiA
nie znany gaz.
dow6dztwo.

Natychmiast przez radio zawiadomiono o tym

Po kilkunastu minutach z Dywizji przylecial

helikopterem szef slutby zdrowia ( Chief of Medical Service)

z kilku

specjalistami od gazow.

W p61 4 Aziny poiniej

wylildowal samolot, przywotqc wigcej oficerow.specjalistow
z rotnymi aparatami.

Po zbadaniu tego gazu, caly oddzial
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zatrzymal sic na noc w umwozie micdzy wzgorzem 232 a 255,
czekajgc na dalsze rozkazy.
Questions

1. Jaki teren mial przeszuka6 oddzial posuwajsicy sic
drogq z Tykocina ?,

2, Jakie bylo zadanie Lego oddzialu?
3. Gdzie nieprzyjacial zostawii miny i putapki?

4, Co jeszcze zostato na tym terenie po wycofaniu Sif
nieprzyjaciela?
5. W co byl wyposatony ten oddzial?
6. Gdzie znajduje sig lefinicz6wka?

7. W jakim celu kilku tolnierzy pojechato do leAniczerwki?

8. Jakie miny znaleili tolnierzet ktorzy zostali na
drodze?
9. W kt6rym miejscu oni znaleili miny?,

10. Pizez jaki most'przejechat oddzial?

11, Jak nazywa sic wietor ktorej totnierze przeszukali
katdzio chatupe?

12, Przez co przechodzil toinierzlkiedy znalazt drut?
13, Z czym byt poisoczony ten drut?

14. Kiedy oddzial przeprawii sic na prawy brzeg Narwi?
IS. Skqd dokqd prowadzila szosa,do ktorej oddzial doje..
chat?
16. Doktisd czea oddziatu pojechata z tego miejsca?,,

is

17.

Przy czym znajdowala sig elektrownia?

18.

Dokqd pojechala drugs czgA6 oddzialu?

19.

Jakie zabudowania przeszukali Aolnierze w Kolonii
Wilki?

20.

Co znaleziono w Kolonii Wilki?

21.

Co znalazl oddzil,ktory pojechal w strong stacji
kolejowej?

22.

Gdzie byly te cysterny?

23.

W jakim stanie byly te cysterny?

24.

Co znajdowalo sig w cysternach?

25.

Kogo tolnierze zawiadomili o gazie, znajdujgcym sig
w cysternach?

26.

Kto przylecial z Dywizji?

27.

Czym przylecial Szef Slutbyadrowia?

28.

Kto przybyl ze Szef em Slutby Zdrowia?

29.

Kto przylecial samolotem?

30.

Gdzie znajdowal sig wEw6z, w ktorym oddzial zatrzy.

mal sig na noc?
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LESSON 98

Oral

-

Aural Drill

Part I . Dialog
1.

Z kim rozmawia Boleslaw?

2.

W jakiej broni slu24 Boleslaw i Zygmunt?

3.

Jaki jest stopiefi mjskowy Boleslawa?

4.

W jakim stopniu jest Zygmunt?

5,

Na co ma nadziejg Boles law?

6.

Po czym,wediug Boleslamalpierwszy pluton

saperow

bgdzie mial spok6j?
7.

W jakim kierunku 1 kompania ma sig posuwa6?

8.

Gdzie pluton Boleslawa poni6s1 straty w ludziach?

9.

W jjaki sposob zginglo 3 ludzi z plutonu Boleslawa?

10.

Gdzie znajdowaly sig many nieprzyjacielskie?

11.

Co zaminowal nieprzyjaciel?
.

12.

Ilu luaki z plutonu Zygmunta bylo rannych?

13.

Jak nazywal sig kolega Zygmunta, ktory stracii nogg
na mini e?

14.

W jakich okolicznoAciach Gruszka stracil nogg?
Gdzie znajdowala sig mina, na ktorej Gruszka stracii
nogg?

16.

Gdzie jest teraz Gruszka?

17,

Co Zygmunt chce zrobi6 dla Gruszki?

18,

Przez kogo Zygmunt chce cofi pos/a6 choremu koledze?

19,

Ile butelek wina ma Boleslaw?
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20,

Skqd Boleslaw ma 2 butelki wina?

21.

Czyja byla to kantyna?

22.

Gdzie npl

23.

Co Boleslaw chce zrobit z winem?

24.

Co Sqdzi Zygmunt o tym pomyfile?

25,

Czego npl

26.

Co npl

27e

jakie miny rozbraja/ Zygmunt?

2$,

Co bgdzie robil pluton Zygmiinta po poludniu?

Part II
le

zostawi/ sW6j00 kantyng?

tnie wysadzi/2

podminowal?

General Questions

Jaka jest rotnOt migdzy domem w miacie, a chaiupq
na wsi?
_

2,

Do c;ego shity cysterna?

3.

Czym sq czcsto polAczone ze sobq rzeki, stawy albo

morza?
Jaka jest rotnica micdzy sklepem, a kantyn4?
5.

Jak nazywa sic dom leAniczego?
Po czym zwykle biegnie for kolejowy przez niskie tere.

ny?
W jakim celu buduje sic ploty?
80

Co robi milicja,kiedy podejrzewa, *e kto6 ukrywa
w swoim mieszkaniu ukradzione rzeczy?

9.

10,

W jaki sposob mo ±na zlapa6 mysz?

Dlaczego przez dtu2szy czas nie motna wchodzi6 na
teren, na ktbrym by/ wybuch bomby atomowej?
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11.

Co robi4 najpierw saperzy ze znalezion4 mina?

12,

Co trzeba najpierw zrobi6 z jeficem?

13,

Czym zwykle przewozi sig rannych?

14,

Co zakladaj4 saperzy na drogach, aby zabio taniem
rzy nieprzyjaciela?

15,

Jakie pulapki pan zna?

16.

Co trzeba wykopa6, teby mie6 wodg?

17.

Gdzie zwykle 14duj4 samoloty?

18.

Czy helikoptery potrzebuj4 do 14dowania takich samych
lotnisk jak samoloty?

19.

W co wyposatone s4 oddzialy specjalistow od wykrywania
napromienienia,

tom

20.

W jikim celu saperzy zaminowuj4 przedpole?

21.

Co buduje sig na rzekach, teby zatrzyma6 wodg?

22,

Jakie zna pan zapory wodne w Stanach Zjednoczonych?

Part III . Conversational Situation

Odprawa dow6dcy patrolu ze swoimi ludimi.
kazuje na mapie 24011 ALS marszrutg patrolu.

Dow6dca po.
Marszruta_

prowadzi z Czerwonego Boru do Kolonii Wilkie
Zadaniem patrolu jest rozpoznanie rejonu Kolonii Wilkie

Katdy tolnierz patrolu musi powt6rzy6 zadanie i marszrutge
?rzy koficu odprawy tolnierze stawiaj4 pytania dow6dcy patro-

lu-.

4
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LESSON 98

Homework
Part I
1.

.

Translate into Polish

The thief was caught and disarmed by two militia men.

2. For five years the jablefiskis

had no news of

their son.
3.

We searched the ranger station and found secret do.
cuments, which had been stolen from our H.Q.

4.

The neighbor's sons are always throwing stones across
the fence into our garden.

5,

Mr. Bednarek met profesor Brz6zka, the specialist on
radioactivity, through an old school friend.

6,

Because of you I was late for school.

I will never

wait for you again.
7.

Mrs. Kowalski talked with Mary on the phone, and told
her, that John's and Barbara's wedding would take place

.

on the 14th of June, in a small chapel in the village
Tyszkowice.

8.

The thief succeeded in getting into the house through
an open window.

Part II

(This part is to be written if tape recorders are not
available to students. It is to be recorded on tape
if tape recorders are available)

Write a composition of no less than 50 words on a topic of
your owns choice. Use only vocabulary presented in L. 1.98.
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LESSON 98
Vocabulary
chalupa, f.

-

cottage,

cysterna, f.

.

tank, cistern

kanal, me
kanalu, gen, S.

canal

kantyna, f.

-

canteen

leAniczowka, f,

-

ranger station

napromienienie, no

.

radioactivity

nasyp, m.
nasypu, gen. s.

.

railroad bed, fill, levee

okaza6 sic, p. (okazywae sit, 1, okatg sic
okazujg sic
okate sic
okazuje sig)

to turn out, to appear

plot, m*
plotu, gen, S.

-

fence

przeszuka6, p. (przeszukiwa6, I.
przeszukam
przeszukujg
przeszuka
przeszukuje)

-

to search

puiapka, f,

.

trap

-

to disarm

-

ambulance

specjalista, me

.

specialist

specjalny, specjalna,specjalne
specjalnie

.
-

special
especially

spok6j, me
spokoju, gen, S.

.

calm, quietness

studnia, f,

.

well

tune', m,
tunelu, gen. S.

-

tunnel

rozbraja6, i.
rozbrajam
rozbraja

(rozbroi6, p,
rozbrojg
rozbroi)

.sanitarka (mil.term)
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lavatory, outhouse

ustgp, me
ustopu, gene se

wczorajszy, wczorajsza,
wczorajsze

-

yesterday (as adj.)

wykop, m.
wykopu, gene

-

road cut

-

to land

wylqdowa6, p,
wyleidujc

wylqduje

se
(14dawa6, 1.
14duje
lqduje)

zabudowania, no (plur.)

buildings, premises

ziminowa6, p,
zaminuje
zaminuje

to mine

( zaminovrywa6 i

zaminowujg
zaminowuje)
-

zapora ft

r
G5
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hindrance, obstruction,
obstacle, block

LESSON 99

Grammar Perception Drill
THE USE OF THE
PREPOSITION
za + acc.
Part I
za

for

Instructor:

Students:

a)

Kowalski kupil kanapg .za 50
ziotych.
Za ile ziotych Kowalski kupil
kanapg?

Kowalski zaplacil za kanapg
50 zlotych,
Za co Kowalski zaplacil 50
ziotych?
Kowalski dal 50 zlotych za
kanapg.
Za co Kowalski dal 50 zlo-

Wch.
Cichocki sprzedai kanapg za
50 zlotych.
Za ile Cichocki sprzedai
.Einapg?
'Cichocki otrzymal 50 ziotych
za kanapg.

2 co Cichocki otrzymal 50

aotych?
Pani Bednarska kupila, samochod za tysiqc ziotych.
Za ilr"pani Bednarska kupila
samochod?

Panstwo Nowiccy zaplacil$
12 zlotych za kolacjc.
Za co paristviallowiccy

zaplacili 12 zI?
16e)

Kowalski kupil kanapg za
50 zlotych.

Instructor:

Ten gospodarz dostal 100
ziotych za konia.
Za co ten gospodarz dostal
100 ziotych?
Students:

b)

Woiski zostal zaaresztowany
za kradzi et.

Za co Woiski zostal zaaresztoWily?

Woiski zostal zaaresztowa.
ny za kradziet.

Ten urzgdnik bgdzie ukarany
za spoinienie sic do biura.
Za co ten urzcdnik bcdzie
ukarany?

Bolek zostal zwymyAlany przez
kolegg za to, to zabral mu
rower.

Za co Bolek zostal zwymySlany
przez kolegg?

Ten czlowiek zostanie ukarany
za swoja bezczelnog.
'Za co ten czlowiek zostanie
URarany?
Stanislaw zbii Janka za to,
te Janek uderzyl jego'Brata.
Za co Stanislaw zbil Janka?
c)

Kapral Nowicki dostal awans
za ditto slutbc W pulku.
7F co Nowicki dostal awans?

Kapral Nowicki dostal awans
za dlugq stutbg w pulku.

Zygmunt podzigkowai matce
za kolacjc.
IF co Zygmunt podzigkowal
matce?
Ranny podzigkowal sanita.
riuszce :La lekarstwo.

Za co ray podzickowai
Tinitariuszce?

-.
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Instructor:

Ten student dostal dobry
stopiefi za sigoj4 pracg

domow4.
Za co ten student dostal

nbry stopieh?
Maria podzigkowala siostrze
za pomoc.
Tas co Maria podzigkowala

Mstrze?
Siertant Wolski dostal awans
za zdobycie czolgu .
ne co siertant Wolski dostal.

Wans?
d)

Students:

Boleslaw przeprosil brata za
zabranie mu ksiEltki.

Boles law przeprosil brata
za zabranie

Za co Boleslaw przeprosil
bTata?
Zosia obrazila sig na Basic
za tot te zapomniala o jej
IMIenanach.
Za co Zosiaobrazila sig na
Fiesig?

/

Student przeprosil kolegow za
przeszkadzanie im podczas
lekcji.
Za co student przeprosil
iralegow?

Kowalski przeprosil znajoMych
za zajAcie w knajpie.
co Kowalski przeprosil
Wiajomych?
2ona przeprosila Dicta za
uszkodzenie jego samocraau.
Za co Iona przeprosila mgta?
e)

Matka jest choral WIQC atka
poszla za ni4 na zakUpy.
Za kogd""arka.poszIa:na za-

Cotka poszia na zakupy za
matko,

WPY?
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-

Students:

Instructor

Kowalski jest na wakacjach,
wigc s4siad za niego skosi
trawg,

Za kogo ssiad skosi trawg?
Prof esor Kulik jest chory,
wigc profesor Woiski bgdzie
mial za niego lekcjg.
Za kogo profesor Woiski bgdzie

al lekcjg?
Dowodca kompanii
na odprawg, wigc
napisal za niego
Za kogo zastgpca
napisa/ raport?

musial 1)606
jego zastgpca
raport.
dcy kompanii

Pan Rojek zlamal rgkg, wigc jego
Iona pisze za niego listy.
Za kogo parir"Rojek pisze listy?
TImmacz pojechal na urlop, wigc
jego pomocnik skoficzyl za niego
tImmaczy6 dokumenty.
Za kogo pomocnik tlumacza
czyl tiumaczy6 dokumenty?

Kowalski idzie na patrol, wigc
Wolski pobierze za niego tywno66,

Za kogo Woiski Onerze iywno66?
Andrzej nie mial pienigdzy, wigc
Zygmunt zaplaci/ za niego za
oblad,

Za kogo Zygmunt zaplacil za

Mad?

Zygmunt zagral za swego partnera,
Za kogo zagral Tiimunt?
za - in
Kowalski skoficzy.szkoig za rok,
Kiedy Kowalski skoficzy siFtag?

Jaworski przyjdzie za god*ing,
Kiedy Jaworski przyjdzie?,
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Kowalski skofLczy szkolg
za rok. (2-5)
(2.6)

Students:

Instructor:

Kurs jczyka poiskiego zacznie
sig za tydzigfi.

Kiedrzacznie sig kurs jgzyka
polskiego?

(2 -6)

Obiad bgdzie gotowy za chwilg,
Kiedy obiad bgdzie &Tway?
Kowalscy pojadq do Warszawy za,
dwa dni.
Kiedy Kowalscy pojad4 do Warszawy?

Film zacznie sig za minute.

Kiedy zacznie sirrilm?
,Samolot odleci za kwadrans.

Kiedy odleci saMot?

(p61 godziny, godzina,
2 -6 godzin)

Lekarz przyjmie Kowalskiego
za pare minut.
TTedy lekarz przyjmie Kowalskiego?
behind

za

Ksialika spadia za kanapg.
Za co spadla ksiitka?

Ksi4tka spadla za kanapg,

Dziecko schowalo sig za matke.
Za kogo schowalo sig niecko?

matka, ojciec,
babka, dziadek
brat, siostra
wuj, stryj

za - to marry (a man)

Maria wyszla za m4t za Jana
Nowickiego.
Za kogo Maria wyszla za milt?

Zosia chce wyja za mit za
lekarza.

Za kogo Zosia chce wyja
za mat?
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Maria wyszla za m4i za
Jana Nowickiego.
(Andrzej Gruszka, Stefan Borowy)

Students:

Instructor:

Jadzia wyszla za m42 za Ame.
rykanina, a jej brat Bienit
sic z Amerykankq.
Za kogo Jadzia wyszla za m42,
a z kim otenil sic jecTrat?

Basia wyszla za mq za marynarza,
Za kogo Basia wyszla za m4t?

(tolnierz, artysta, fryzjer,
doktor, kucharz, kelner,
Antoni Gruszka, Jerzy Drozd,
Boleslaw Rudnicki)

THE USE OF za

WITH
THE INS TRUMINTAL

Part II

za:behind.....022zataloutsElsof

a)

Ogrod jest za domem.

Ogrod jest za domem.

Gdzie jest grid?
OficeF staff za blurkiem.
Gdzie sta./ (nicer?

Cichoccy mieszkajq za miastem,
Gdzie mieszkajq CicEikcy?

Janek i Basia spotykali sic za
wsiq, przy rozwidleniu dr6g.
Gdzie spotykali Sig Janek i
Basia?
Pierwsze stanowiska nipprzy.
jaciela sq daleko za rzekq.
Gdzie sq pierwsze iTanowiska
nieprzyjaciela?

Szpieg stai za drzwiami
Gdzie staff diFieg?

(drzwi, °knot krzak, drzewo)
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za.

after
Students:

Instructor:
la)

Milicjant pobiegi za ziodzie.
Jen",

Zi kim pobiegi milicjant?

Milicjant pobiegi za zio.
dziejem,

Dziecko pobieglo za piik4,
Za czym pobieglo aiiecko?

4

tl

Pies pobiegi za kotem.
Za czym pobiegi pies?

Wywiadowca szen za podejrza.
nym czlowiekiem.
Za kim szen wywiadowca?
za .

for

c)

Kowalski jest za siedmio.
godzinnym dnieirpracy,
Za czym jest Kowalski?

Kowalski jest za siedmio.
godzinnym dniem pracy.

Cichocki jest za przymusow4
siutbq wojskoWk:
Za czym jest Cichocki?
Zielifiski jest za tym, teby
wys/A6 Stefana aid morze,
Za czym jest Zielifiski?

Zwi4zek nauczycieli jest za
nowym sposobem uczenia jafk6w,
Za czym jest zwittzek nauczy.

j

aeli?
Cata rodzina jest za pomalo.
waniem kuchni,
Za czym jest cals. rodzina?

za omoc

- b means of with the h e1 of

4)
Ziodziej otWorzyl kas9 za po
gocA.specjalnych narzcdz
Ziomoc czego zLodziej
o worzy asc?
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44

Z/odziej otworzyt kast za
pomoca specjalnych narzgp

4ZL

4

A

Students:

Instructor:

Za

omoc nowej maszyny do
czen a urzgdnik policzyl
wszystkie skrzynki w godzing.
Za omoc czego urzgdnlk policzy wszystkie skrzynki w godzing

,

Saperzy wykryli pole minowe
ze_pomoct% aparatow do wykrywa"U4- min.

Za

amoc czego saperzy wykry.
po e minowe?
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LESSON 99

Dialog (Conversation about sport
games)

S.: Stanislaw . (kapitan drukyny "Wisla")
(kapitan drutyny "Garbarnia")
J.: jozef

S .: Jak sic masz, Jozek? Dobrze, te cic spotkalem, bo musimy
ustali6 termin zawodow pilki notnej micdzy naszymi druty.
nami,

J.: Motemy urzgdzi6 spotkanie naszych drutyn za trzy tygod.'
nie, pictnastego sierpnia, na naszym boisku.

S.: Niestety, pictnastego musz0 by6 mrBialymstoku na Alubie
siostry.
4r

J.: Nic nie wiedzialem o tym,te Jadzia wychodzi za mgt.
Za kobo?
Na pewno s/yszaleA o nim.
By/ on bramkarzem "Polonii", a teraz jest graczem lewo.

S .: Za jcizefa Wojciechowskiego.

skrzydiowym "Warty ".

.

J.: 0 ile pamictam, twoja siostra take uprawia sporty.
Widzialem jg trzy lata temu na szkolnych zawodach koszy.
kowki,
S .: Tak, zorganizowala ona tei w swojej szkole doskonaiy zes.
p6/ siatkowki.
Ct

44

J.: Po Alubie pewno bcdzie miala za dui() roboty w domu, teby
zajmowa6 sic sportem. No, ale wr66my do terminu meczu
micdzy naszymi drutynami. Czy motecie gra6 dwudziestego
drugiego sierpnia?

S .: Owszem, a w jakim skladzie bcdziecie grab?
J.: Dowiecie sic w swoim czasie,
te na pewno przegraciel
S.: 0 nie.

Mogc ci tylko powiedzie6,

Zobaczysz, te tego roku mistrzostwo bcdzie naszel
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LESSON 99
Grammar Analysis
THE USE OF THE
PREPOSITION
za + acc.
Part I

a) The preposition za with the accusative case is often rendered in Englishgy for.
e.g.:

On kupil konia za 200 zlotych.

-

He bought the horse for 200
zi.

On sprzedal krowc za 150 zI.
On zostai ukarany za kradziet.
Dostalem awans za Mbr4 pracg.
Rodzice nie powinni
cy domowej za swoje
On przeprosii matkc
nienie sic,
Ja podzickowalem za

.
.

pisa6 pradzieci,

-

za. spot-

-

prezent.

He sold the cow for 150 zi.
He was punished TUF theft.
I got a promotion for good
wotk.
Parents shouldn't write homework for their children.
He apologized to his mother
for being late.
1 thanked for the present.

b) The preposition za with the accusative case is rendered
in English by in, (in the temporal sense),
e.g.:

Za rok skoficzy szkolc.

.

Wrocc to z. zhwilc,

-

I will finish school in a
year.
I will return here in a minute.

c) The preposition za with the accusative case denoting
movement toward place, is rendered in English by
behind, beyond,

g.:
W/61 to za kanapc,
.Pojdziemiria tai gorc

Put it behind the sofa.
., We wili7675ihind that
mountain.
-
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Co

d) The preposition za with the accusative is used in the
following expresrions:
e.g.:

To marry

Wyj66 za magi.

Ona wyszla za mot za pana
Kowalskiego.
Ona wyszla za mq za oficera.

(man)

She married Mr. Kowalski.
- She married an officer.

Note that, to marry a girl is rendered in Polish by:
Oteni6 sic z (instrumental)

Wladek otenil sic z Marysiq

Wiadek married Marysia,

Part II
za

with the instrumental

a) The preposition za with the instrumental case denoting
static location WE movement within a limited space, is
rendered in English by behind, beyond, out of
.g.:

Czlowiek stoi za domem.

A man is standing behind the
house.
- There is a river beyond
these mountains.
- They live out of town.

Za tymi gorami jest rzeka.
One mieszkaja, za miastem.

b) The preposition za with the instrumental case is rendered in English7E'y for.

- This delegate is for the

Ten delegat jest za rzqdem,
a' tamten przeciwrAdowi.

government, and 67-Other
against the government.

c) The expression "za pomocq" is rendered in English by,
by the means of, with the help of,

Zegarmistrz reperuje zegarki
,.za plomoc4 specjalnych narzcdzi.
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The watchmaker repairs
watches by means of special
(with the help of) tools.

LESSON 99
Structural Drill
Part I
Instructor:

Suggested Words:

Students:

a)
Orr kupil kieibasy
za dwa ziote. (2.20)

Za lie Majewski kupil kielbasy?
Za co Majewski zaplacii dwa ziote?

Za ile sprzedawca
sprzedai kielbasy?
Za co sprzedawca
otrzymal dwa ziote?
Za co sprzedawca
dostai dwa ziote?

b)
Za co Karski zostal
ukarany?

zabio cz/owieka

Karski zostai ,ukara.
ny. za zabicie cz/o.
wieka,
or

Karski zostat ukarany za to, to zabii
cz/owieka,
Za co Karski zosta/
zamknigty w obozie
pracy'przymusOwej?
Za co Karski zostal
zaaresztowany?

Za co on dosta/
awans?

zabicie cziowieka
pobicie milicjanta
przejechanie dziecka saiochodem
sprzedawanie,szpiegom tajnych doktimentow
wysadzenie mostu
naletenie do organizacji szpiegowskiej
kradziet

odeprze6 atak npla On dostai awans za
odparcie ataku npla,
or
On dostal awans za
to, to odpari atak
nieprzyjaciela.
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Instructor:

Za co on dostal
awans?

Suggested Words:

Students:

uratowa6 tycie dow6dcy
zniszczy6 czolg
zdoby6 bunkier
wzia6 do niewoli nieprzyjacielskiego
genera/a
wysadzi6 watny most

c)

Za co syn podzie.
kowa/ matce?

posprzata6 mieszkanie

Syn podzigkowal
matce za posprza.
tanie mieszkania
or

Syn podziekowa/
matce za to, to
posprzatata miesz.

ugotowa6 kolacjg
upiec ciastka
kanie.
przygotowa6 Awigcone
zaufa6 mu
ostrzyc go
wytlumaczy6 tonie, dlaczego wr6ci/ do
domu po polnocy
ufarbowa6 mu koszule
zasloni6 okna
znalei6 jego pihro
przyszy6 oznakg stopnia
opiekowa6 sig jego dzie6mi
zmusi6 go do nauki
Za co syn przeprosil matkg?

Syn przeprosil
matkg za rozbicie
talerza.
or

Syn przeprosil
matkg za to, te
rozbil talerz.
Za co syn przepro.
sil matkg?

zniszczy6 obrus
zostawi6 Awiat/o w pokoju
zlama6 nogg od stolu
zapomnie6 nakarmi6 psa
rysowa6 na Acianie
sprzecza6 sig z ni4
wpuAci6 kota do kuchni
zachowywa6 sig niegrzecznie
nie obra6 kartof li
we j §6 do domu w brudnych butach
spgdzi6 caly dziefi w knajpie

d)
Za kogo on rozwi4.
zal, to zadanie?
Za kogo on zaplacil ten
rachunek?
Za kogo on napisal
pracg domowa?

On rozwiaza/ to
zadanie za brata,
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r.
.NJ
ti.

Instructor:

Cti

Students:

Suggested Words:

;Ire

Za kogo on podpisal
40kument?
e)

Zosia tu wrOCI 44
dwa dni,

wrLie dni Zosia tu

oci?
Za ile tygodni on
tu wroci?
Za Lie miesigcy one
tu wroci?

04)

Za ile lat Bola tu
wroci?
Ta Lie minut Zosia
tu wroci?
f)

Helena wyszia za mg*
za Jana.

Za kogo Helena wyszla za mat?
Za kogo Helena wychodzi za mat?
Za kogo Helena wyjdzie za mqt?

Adam
brat Zygmunta
Kowalski
Wladystaw Cichocki
Gz rzybowski

pulkoiA

jak

ekar

lwnik

profesor uniwersytetu
Rosjenin
Antoni 2aba
Part II'

a)
Za kim siedzi Rychm
general Majewski
lewski?
Za kim stoi Rychlewski? pani Kowalska

Rychlewski siedzi za
panem Kowalskim.

ksitiodz Wysocki

kapitan Walewski
profesor Poplawski
podpulkownik Lipa
in*ynier Wirski

Ta rzeka plynie za

Gdzie plynie ta rzeka?

lase».

(Za czym plynie ta

gory

rzeka ?)

miasto
%deli

osiedle
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Instructor:

Suggested Words:

Students:

to)

Dziecko biegnie za
matkqe

Za kim biegnie dziecko?
Za kim idzle to dziecko? ojciec
babka
dziadek
pani Waiska
pan Walski
Za czym biegnie dziecko?

Dziecko bieglie za
pilkqe

pies
kot
rower

Part III

Oni teraz idq za

Dokqd oni teraz idq?
Gdzie one 1304 za chwilg?

rzekg.
Za chwilg oni bgdq
za rzekq

la's

gory

jezioro
staw
miasto
park
ogr6d

Whenever applicable,drill the preposition "za", requiring
students to use personal pronouns.
LESSON 99.

Translation .S
English,. Polish

qr

tt ft

1. It is possible that in 50 years
ters

people will fly by helicop-

from their homes to their offices.

2. Kolankowski told his wife about the%little green men with
long antennas on their big round heads, that he saw when
he came out of the bar at `3 a.m.

3. Young Grocholski is a head taller than his father.
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4. Seeing that there was a gap between his platoon and
the second platoon, Lt. Kucharski phoned headquarters for
help.

5, Boleslaw Sarna told Mrs. Kuncewicz that, as fir. as he knew,

her son had not been on the train which had been strafed
by enemy fighters.

6. The enemy P.O.W. told us about the strength and organization
of the infantry division, in which he served rt the time
of the last counterattack.

7. We were talking about our former boss, and we all agreed
that everybody was taking advantage of his politeness.

8. Mrs. Kowalskils daughterswere quarreling about which one of
them will fry the fish, and which one will knead the dough.

Translation
Polish . English

Byla jut godzina za kwadrans jedenasta wieczorem, ale
pani Nowicka nie spa/a jeszcze.

Czekala na syna Zygmunta,

ktOry za chwilg powinien byl przyjecha6 ze stacji kolejowej.
Zygmunt otrzyma po manewrach tydziefi urlopu, i mial go spgdzio
z rodzicami w Warszawie.
nocy.

Zygmunt przyjechak dopiero pa 01.

Przeprosil bardzo matkg za to

to tak poino przyje ±d ±a,

a potem wyjia z plecaka namalowany przez siebie obrazek, widok
ze wzg6rza na polotonit w dolinie wie6 i dal go matce

Pani Nowicka podzigkowala. synowi za prezent, potem posta..

wila na stole talerze z kielbask, szynk4 i chlebem 3 powie.
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dziala, ze herbata bgdzie gotowa za parg minut,
matkg o Tadzialkrewnych i znajomych.

Zygmunt pytal

Dowiedzial sic, ze Ta.

dzio bgdzie za kilka dni bral udzial w szkolnych zawodach koa. a

szykowki.

joma

Zosi,

Potem matka powiedziala mu, ze Basia Woiska, zna.m

wychodzi za m4t za Karola Gruszkg.

rzeinikiem i bardzo dobrze zarabia.
CCU

Gruszka jest

Data Alubu nie zosta/a

jednak jeszcze ustalona, bo rodzice Basi s4 za tym, teby Basia
najpierw skoficzyla szkolg.

AT a

Kiedy pani Nowicka zapytala syna, jakie ma plany na czas
urlopu, Zygmunt powiedzial, ze chcialby p6j66 w niedzielg na
mecz pilki noznej.

Bodiie grala "Polonia" przeciw "WiAle".

Zygmunt, zanim wst4pil do wojska, byl bramkarzem w "WiAle"
i zna wielu graczy w obu zespolach.
Po polnocy pani Nowicka zaczgla zbiera6 talerze ze stolu,

ale Zygmunt prosil j4, aby jut poszla spa6 i obiecal, ze umyje
za ni

naczynia.

Questions
1. Ktora byia jut godzina?

2, Dlaczego pani Nowicka jeszcze nip spala?
3. Kiedy Zygmunt powinien byl przyjecha6?
4. Gdzie Zygmunt mial spgdzi6 urlop?
5. 0 ktorej przyjecha/ Zygmunt?
6. Co Zygmunt wyj4I z plecaka?
7. Kto namalowal ten obraz?

8. Za co matka podzigkowala synowi?
.9. Co ona postawila na stole?
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10. Kiedy bcdzie herbata gotowa?
11, 0 kogo Zygmunt pytal matkc?
12. W czym bcdzie Tadzio bra/ udzial?

13. Co powiedziala matka Zygmuntowi o Basi Wolskiej?
14, Za kogo Basia wychodzi za mqt?
,15. Kiedy odbcdzie Sic Alub Basi Wolskiej i Karola Gruszki?

16. Dlaczego data Alubu jeszczeiiie zostala ustalona?
17. Co Zygmunt chcialby zrobi6 w niedzielc?
18. Jakie zespoly pilki notnej 1,04 graly w niedzielc?
19. Kogo zna Zygmunt?

20. Dlaczego on zna wielu graczy w obu zespolach?

21. Co zaczcla robi6 po panocy pani Nowicka?
22. 0 co prosil jq Zygmunt?
P

23. Co Zygmunt obiecal matce.

LESSON 99

Reading Text
Sport w Poisce byl i jest bardzo popularny.

Katde wick-

sze miasto ma stadion sportowy, na ktorym sq boiska pilki
notnej, koszykowki i siatkowki.

sport nie tylko mlodzi ale

Na boiskach tych uptitwiajq

i starsi,

Szkoly majq wiasne

boiska,

Jak

w Ameryce baseball

i footbol, tak w Poisce pilka

notna jest obok lekkoatletyki najpopularniejszym sportem.
Jak w Ameryce katdy wie, kto to jest "Babe" Ruth czy Joe

DiMaggio, tak katdy w Poisce slyszal o bramkarzu. Szcze-
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wR
0

Li

pafiskim czy o CieAliku.

Jest jednak pewna rftnica migdzy

DiMaggio a Szczepanskim: pierwszy zarabia setki tysigcy na
sporcie, drugi ma tylko przyjemnoL6, popularnoLe i zwykle
ltejsz4 pracg.
Migdzy amerykafiskim futbolem a europejsk4 pilk4 not214

jest duta rotnica.

Drutyna europejskiej piiki notnej skiada

sig z 11 graczy: bramkarz, 2 obroficem, 3 pomocnikow ataku,

i pigcloosobowy atak.

Tylko bramkarz ma pram dotykat pilki

rgkami, reszta graczy mote grat tylko nogami
Boisko ma od 90 do 110 metrow dlugo6ci i 50 metrOw szerokogci.

Na krotszych granicach boiska stoj4 2 bramki o szero-

koAci 7.3 metra i o wysokaci 2.4 metra.

Mecz trwa 90 minut

z dziesigciominutowprzerw4 w polowie.
jednym z najciekawszych spotkafi, ktore Polska ostatnio

wygrala byl mecz z drutyn4 Zwiuku Radzieckiego, jednym z najlepszych zespotow pilki noinej na Awiecie
dziefi dla sportu poiskiego.

Byl to wielki

Na stadionie w Chorzowie, na

ktOrym odbylo sig to spotkanie, jest 100.000 miejsc, ale gdyby ich bylo cztery razy wigcej, nie byloby ich tego dnia za

duto. W czasie meczu na ulicach Polski ruch byl mniejszy, poniewat duto osob siedzialo przy aparatach radiowych.
Mecz byl bardzo ciekawy.

Kiedy w czterdziestej czwartej,

a nastgpnie w pivodziesiqtej piktej minucie Cieglik pi@kny.
mi strzalami zdobyl dwie bramki dla Polski, na stadionie podni6s1 sig krzyk 100,000 osob,

Pod koniec meczu drutyna ra-

dziecka grata lepiej i w siedemdziesiatej dziewiatej minucie

is

Iwanow bardzo /adnie strzelil pilkg w bramkg polsk4.

Wynik

byl 2:1 dla Polski.

Spotkanie to au go bgd4 pamigtali Polacy, chociat nas.
tgpny mecz ze Zwi4zkiem Radzieckim, niestety przegrali.
questions

1. Co ma katde miasto w Poisce dla sportu?
2, Jakie boiska s4 na stadionach?
3. Czy tylko mlodsi uprawiajso sport w Poisce?

4, jaki sport jest najpopularniejszy w Polsce, a jaki w Ame..
ryce?

5. Co ma DiMaggio, a co ma Szczepafiski ze sportu?

6, Z ilu graczy skiada sig zesp6/ pi/ki notnej?
70 2 kogo skiada sig jedenastka pilki notnej?
So Czy wszyscy oni maj4 prawo grab rgkami?
Jak duke jest boisko piiki notnej?

10. Udzie na boisku tnajduj4 sic bramki?
11. Jak diugo trwa mecz pilki notnej?

12 Z jak4 si1n4 drutyn4 Polska ostatio wygrala?
13, Dlaczego stadion w Chorzowie okazaL sig za mely tego dnia?
140. W jaki sposob byli informowani o meczu cit kt6rzy nie

mogli by6 na nim?
15 W kt6rych minutach meczu Ciefilik zdobyl bramki dla Poiski?
16. Jaki by

Wynik meczu?
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LESSON 99
Oral

Part

Aural Drill

I

1. 0 co zapytal Stanislaw jozefa?
2. Co musza, zrobi6 Stanislaw i jozef?

3. Termin czego musz4 oni ustali6?

4. Migdzy jakimi drutynami maj4 by6 zawody?

5. Co moo urAdzi6 Stanislaw i jozef za 3 tygodnie?
6. Gdzie maj4 by6 urz ;dzone to spotkania?

7. Dlaczego Stanislaw nie mote zgodzi6 sig na to date?
8. Do jakiego miasta on musi jecha6?
9. Dlaczego Stanislaw musi by6 w Bialymstoku?
10. Jak bylo na imig siostrze Stanislawa?
11. 0 czym nie wiedzial J6zek?

12. Czego chcial sig Azek dowiedzie6?
13. Jak sig nazywa narzeczony Jadzi?
14. Czym byl dawniej Wojciechowski?
15. A czym Wojciechowski jest teraz?
16. 0 czym pamigta J6zek?
17. Kogo widzial J6zek 3 lata temu?
18. Przy jakiej okazji J6zek widzial siostrg Stanislawa?
19. Jak dawno J6zek widzial siostrg Stanislawa na szkolnych
zawodach koszykowki?

20. Co zorganizowala Jadzia w swojej szkole?
21. Co przypuszcza/ J6zek o Jadzi?
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22. Czego nie bgdzie mogla Jadzia rebi6, jeAli bcdzie miala
A.

za duo roboty w domu?
23. Do czego jozek chcial wrociO w rozmowie?

24, Jak date wybral Jozek?
25, 0 co zapytal Stanislaw, kiedy sic zgodzil na termin meczu?
26. Kiedy drutyna Stanislawa dowie sic o skladzie zespolu
jftka?

27. Czy jozek'przypuszcza, to drutyna Stanislawa wygra?
28. Czy Stanislaw jest tego samego zdania?
29. Czego spodziewa sic Stanislaw?
30, Co zdobedzie drutyna Stanislawa?
Part II

1. Na czym gra sic w 0.14 notn4?
2. Do czego gracze starajq sie strzela6 pilkq?
3. Ktory z graczy stoi w bramce i broni jej?
4, Jakie gry w pi /kg pan zna?

5, Jaki byl w 1958 ostateczny wynik meczu miedzy Yankees z Milwaukee?
6, Jakim graczem jest Stan Musial?
7, Jaki jest najpopularniejszy sport w Stanach Zjednoczonych?
8. Jak nazywajq si@ dwaj gracze pilki notnej stojqcy naj..

bliiej bramkarzae
9. Jak nazywa sie miejsce, gdzie odbywaj4 sie wielkie zawody
sportowe?
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10. W ktorych zawodach Imdzie w Stanach Zjednoczonych zarabiajq najwigcej pienigdzy?
11. Jakie gry w pilkg uprawiajq kobiety?
12. Co odbywa sig na stadionach?

13. Co slychat na stadionach sportowych podczas meczu?
14. Co trzeba ustali6 przed spotkaniem druiyn sportowych?
15.. Co pan rob, jefili pan chce przekona6 sig czy jakiA przed.
miot jest. gorqcy czy zimny?

16. Czy lekkoatletyka jest popularna w Stanach Zjednoczonych?
17. W co pan gra wigcej: w pilkg czy w karty?
18. Ktora drutyna w tym roku zdobyla mistrzostwo koszykoWki?

ry

4 su

Part III . Conversational Situation
Jeden ze studentow wrocil z Poiski i odpowiada kolegom
na pytania, jak sig gra w pilkg non w Poisce.

Nastgpnie

dwoch innych studentow odpowiada po kolei na pytania, jak
sig gra w siatkowkg i koszykolft.
Osoby:

Student opowiadajqcy o pilce notnej.
Student opowiadajqcy o koszykowce.
Student opowiadajqcy o siatkowce.

Wszyscy inni,studenci stawiaj4 pytania.
E

a

LESSON 99

Homework
Part I
a

,Translate

into Polisi:

1. This student received a good grade for yesterday's home.
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work.
2. I thanked my boss for the promotic,1!10

3. The match will take place in two days, and no one has re-

paired the goal on our athletic field.
4. Beyond seven hills. and beyond seven rivers there lived
a beautiful young girl.

5. I wanted to marry her, but she told me she was going to
marry a football player,

6. She had not set the date of the wedding; this, I thought,
was a good sign,'

7. I earn more than he does, because the books I write are

very popular. I received 5 thousand zlotys for my last one.
8. This bobk is about a gambler who had too much luck, he never lost.

He lost, however, the love of the woman to whom

he had given his heart.

Part II
(This part is to be written if tape recorders are not available to students. It is to be recorded on tape if tape
.recorders are available to students.)
Write a story, in no less than fifty (50) words, using as ma.
Ay of the words as possible from the vocabulary list.
LESSON 99
Vocabulary
boisko, n.

- playground, athletic field

bramka, f.

- gate, goal post, goal
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.

goal-keeper

bramkarz, m.
bramkarze, n. pl.
-

to touch

gracz, me
gracze, no ple

-

player, gambler

koszykowka, f.

-

basketball

dotyka6, ie
dotykam
dotyka

dotknq6, p.
dotkng
dotknie

a cry, a shriek

krzyk, m.
krzyku, gen, se

lekkoatletyka, f.

-

track and field events

mecz, m.
meczu, gen. S.

-

match

mistrzostwo, n.

-

championship

no

-

well

obrolicas mo
)broficy, nom. pl.

fullback, defender, defence
council

pi/Ica nogna, f.

soccer, football

popularny, popularna, popularne
popularnie
przegra6, po
przegram
przegra

-

popular
commonly

przegrym61 i. - to lose
przegrywam
przegrywa

siatkowkas f.

-

,here) line-up

sklads mo
skiadu, gen. S.
sport, mo
sportus gen. so

volleyball

-

spotkanie, n.

sport

encounter, meeting

stadion, mo
stadionu, gen. se

-

stadium

termin, m.
terminus gen. S.

-

date, stated time, term,
deadline

.
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ustalie, p.
ustalc

ustala6, i.
ustalam

us tali

ustala.

to fix, to set, to establish

wychodzi6 za milt (za+acc.)
wychodzc za m4t
wychodzi za mkt

-

to marry (a man only)

wyje6.za m4t (za+acc.)
wyjdc za mqt
wyjdzie za m4t

-

to marry (a man only)

zarabia6, i.
zarabiam
zarabiR

zarobi61 p.
zarobic
zarobi

zawody, p1.
zawodow, gen. pl.

to earn,. to make money

-
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contest, match

.

LESSON 100
Grammar perception Drill

THE USE OP THE
PREPOSITION

T
Part I
"W" with the locative.
Instructor:

Students:

a) w = in
Biurko stoi- w pokoju.
Gdzie stoi biurko?
Biurko stoi w pokoju.
cnory lety w totku.
Konie s4 w stajni.
Kowalski bcdzie za chwilc w biurze.
Punkt opatrunkowy jest w leAniczowce.

Azef pracuje w kopalni.
Zosia byla wczoraj w kinie.
Ryby tyj4 w wodzie.
Andrzej urodzil sic we Francji.
Tadzio lowil ryby w Baltykn.
Zosia koala sic w Wifile.
On spcdzit wakacje w gorach.
Ztodziej ukryl sic w szafie.
Zygmunt przeczytal w gazecie
o Alubie Basi.
W czym Zygmunt przeczytal. o Alubie
fertierr"

Zygmunt przeczytal o
Alubie Basi w gazecie.

W tej-butelce jest mleko.
Jarzyny gotuje sic w wodzie.
W tym mazurka jest duto masla.
Jan znalazl muchc w zupie.
Jaworski brat udzial w tym zebraniu.
Tadeusz slut), w marynarce.
Porucznik Jaworski przyszedl na zabawc
w mundurze.
On wszedl do pokoju w plaszczu
i w kapeluszu.

4

a Pi

Kowalska opowiedziala milicji
o wypadku w kilku slowach.
ak Kowalska opowiedziala milicji'
o wypadku?
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Kowalska opowiedziala
milicji o wypadku w
slowach.

Instructor:

Students:

To mo2ecie powiedgie6 w Jed.

nym zdaniu
Kowalski weimie urlop w lecie,
Kiedy Kowalski weimie urlop?
W lutym w Polsce jest zwykle
bardzo zimno,
Oni wyjetdtajq w zimie do
poludniowej Prancji.
W jesieni czesto padajtt desrcze.
Te jabtka dojrzewajq we wrztliniu
Bolek przyjedzie do rodzicow
w maju,
Bo2e Narodzenie jest w grudniu.
Wielkanoc jest w marcu dub
kwietniu,
Od4zia/ posuwa/ sit w kierunku
pftnocnym.
W jakim kierunku posuwal sig

oddziaa

Kowalski weimie urlop

w lecie
s

Oddziat posuwal sit F kierunku peanocnym,

,

Samolot lecial w kierunku
ol

paudniowYm.

ol

Put% naciera/ w kierunku zachodnim.
Nieprzyjaciel wycofal sig w kierunku wschodnimet

b) w = at

Majewski pracuje w nocy.

FactxMajewskipracuje?

Majewski pracuje w nocy.

Part II
HWII with the accusative.
as

a) w a in, into

*

Majewski wierzy w ustroj
demokratyczny.
W co wierzy Majewski?

IP

MajewOki wierzy w uitr64

demokratyMY.
.

Kowalski nie wierzy w ustr6j
komunistyczny.
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0

Students:

Instructor:

Rogaiski wierzy w Enga.
Bogucki nie wierzy w przyszlog
Prancji.
Nowicki wierzy w przyszlog
Prancji.
Pani Kowaiska ubrala coreczkc
w cieply plaszcz.
Krajv chieb ona skalcczyla sic
w rckc.
Saperzy wbijali kolki w ziemic.

Maria ugotowata obiad w godzinc
W jakim czasie Maria ugotowala
obiad?
Zosia w p6l godziny nie nauczy sic

Maria ugotowaZa obiad
w godzince

tej lekcji,

Azef zorze pole w dwa dni.
Eowalski wybudowal stodolc w tiny
tygodnie.
Ten student nauczyl sic polskiego
w rok.

b) w = at.
Zosia zwykle wraca do domu

w potudnie
Zosia wraca do domu
w poludnie,

Kiedy Zosia wraca do domu?
c) w = on

Natarcie zaczclo sic we czwartek
Kiedy zaczclo sic natarcie?
W.MEeryce wickszog Judzi nie
pracuje w sobotc.
Prawie wszystkie skiepy sa
zamknicte w niedzielc.
W piastek oni p6j4 do kina.
W poniedziaLek trzeba znowu
zaczqO pracowa6,
Jozef uderzyl zlodzieja w glows
W co pzef uderzyt zlodzieja?

Natarcie zaczclo siq
we czwartek,

jozef uderzyl zlodzieja
w glowc,

d) w = with
Pluton piechoty jest uzbrojony
w trzy cekaemy.
W co jest pluton piechoty uzbro.

7E7?
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Pluton piechoty jest
uzbrojony w trzy ckmy.

instructor:

Students:

Ta kompania jest wyposatona
w najnowoczAniejsz4 brofi.

e) w = no preposition
Dzieci gra.% w play.
W co grajat dzieci?
Eirevalscy grab w karty.

Dzieci grajq w pilkg.

Oni grail w koszykdmkg.

cse

r

MI
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LESSON 100 (Conversation on knocking
out an enemy tank)
Dialog

fi

G.: Plutonowy Goclawski, (dzialonowy).
M.: Starszy strzelec Macherski, (goniec).

czolg
G.: Czy wiesz, te wczoraj zdobyligmy nieprzyjacielski
najnowszego typu?
141

polu jaki
M.: Tak, wiozqc lazikiem adiutanta, widzialtm w
nowy typ gredniego czolgu. Nie moglem go jednak obejrzeO, bo gpieszyligmy sig. Co jest w nim nowego?
G.: Jest ni2szy, szybszy, ma grubszy pancerz na przodzie
i nowe doskonale przyrz4dy celownicze.

M.: Jakie on ma uzbrojenie?
1 3 ceG.: Ma 90 mm dzialo prawdopodobnie o duiej donognogci
kaemy,
M.: W jaki sposob unieruchomiligcie ten czolg?

wienicg i obroci7.a
G.: Najechal na ming, ktora przerwala mu
gdzie
go. Skorzystalem z tego i oddalem strzal w bok,
pancerz jest cienki.
M.

A, to ty go wykoriczyleg? Gratulujg ci.
strzelaleg?

jak4 amunicj4

G.: Pociskiem ppanc. Nie chcialem uiywat pociskow zapalaAcych,
aby nie zniszczy6 zupelnie tego pierwszego na naszym odcin.
ku czolgu nowego typu.
.M.: Gdy tylko bgdg m661., pojdg obejrzee ten czolg. Teraz
muszg zawieie nowy kod do rejonu wyczekiwania naszego batalionu. Porozmawiamy poiniej.

LESSON 100
Grammar Analysis

THE USE OP THE
PREPOSITION
Part
"W" with the locative.

The preposition w with the locative case is very often
rendered in English by in or at,
e.g.:

Ubranie wisi w szafie.

. The suit is hanging in the

ByLem w domu.
ZatrzymaliAmy sic w Werszawie
W Palace w czerwcu jest bardzo
cieplos
Ten hotel jest otwarty w lecie

i

closet.
. I was at home.
. We stopped in Warsaw,
. In June it
very warm in

Mande

.

w zimie

OnInacuje w nocy,

in

This hotel is open in summer
and in winter.

He woks at night.

Part II
ninin with the accusative,

a) The preposition w with the accusative is rendered in
English by ato
e.g.:

Mamy przerwc w poludnie.

-

We have a break at noon.

b) The preposition w with the accusative
English by in, into,

rendered in

e.g.:

W trzy godziny nauczylem sic
31alogu.
Wbilem kolek w ziemice

I learned the dialog in
three hours.
. I drove the stake into the
.

0,

ground,

c) The preposition w with the accusative case is ren.
dered in English by on with the days of the week, and with
some verbs of motion,
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:I I

e.g.:

Bode w Warszawie w sobote.

m

I will be in Warsaw on
Saturday.

Note also:

He hit his brother on the

On uderzyrgrata w nos,

nose.

He kissed his son on the

On pocalowal syna w glows.

head.

d) The preposition w with the accusative case is used
after verbs: uzbroi6 = to arm, wyposaty6 = to equip, asopatrzy4 = to supply, and is rendered by with in Englishe
e.g.:

Ten oddzial jeat uzbrojony
w karabiny i dobrze zaopa.
Trzony w amunicjes

.

This detachment is armed
with rifles, and well sup.
pana with ammunition.

e) Some Polish verbs require the use of the preposition
w with the accusative (-.se, when no preposition is used in Eng.

Tish
e.g.
- To play cards,
Grab w karty.
. To play basketball
Gra4 w koszyk6wke.
Rote that foreign names of games are declined in Polish
like masculine nouns denoting persons,

He plays poker.
. She plays bridge.
. They play baseball,

On gra w pokera.
Ona gra w brydia.
Oni grajq w baseball.

LESSON 100
Structural Drill

Part.I

"W" with the locative.

Instructor:

Suggested Words:

Gdzie by' list Zosi?

biurko

Students:

a)
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List Zosi byl
w biurku.

Instructor:

Suggested Words

Students:

ksiatka
koperta
skrzynka
kieszefi

torebka
walizka
chiebak Jana
teczka
portfel
kubet na odpadki

Gdzie jest Cichocki?

dom
pokoj
kuchnia
kiasa

Cichocki jest w domu.

leAniczowka
poczekalnia
restauracja
hotel
chatupa
kawiarnia

Gdzie Jan widzial
Zygmunta ?.

Gdzie pracuje Nowicki?

autobus
tramwaj
kino
przedziat

Jan widzial Zygmun.
ta w autobusie.

mleczarnia
kopalnia
fabryka

Nowicki pracuje
w mleczarni,

sad
pasieka
hotel

.

Gdzie goniec znalazt
kapitana?

szpital
namiot
warsztat
schron
bunl4er
hangar
garal

Goniec znalazt kaw
pitana w szpitalu.

Gdzie Nowiccy sp dzili

Gdafisk

waitacie?

Torai
Berlin
Zakopane
Francja
Wtochy
Paryt
Medjolan

Nowiccy spgdzili, wa.
kacje w Gdatisko.
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Instructor:

Students:

Suggested Words
Mlociny
Rosja
Czestochowa
Ameryka Poludniowa
Europa

w morzu.

Gdzie 2y jq ryby?

morze
jezioro
:taw
rzeka
woda

Ryby

Gdzie J6zef sfotogra.
fowal tego ptaka?

las

jcizef sfotograf o.

park
ogrod
zaroglaA

wal tego ptaka
w lesie,

Ai alit

4,

b)
W czym by/a lekarstwo?

A.

szklanka`
filiianka
kieliszek
butelka

Lekarstwo byto
w szklance.

W czym Zbigniew przeczytal
opis tej bitwy?

Zbigniew przeczy.
gazeta
tal opis tej bitwy
ksigika
w gazecie.
list jozefa
tajne dokumenty

W czym klient znalazl muche

zupa
barszcz
mazurek

Klient znalazl mu.
chv w zupie.

babk'a

kawa
herbata
mieko

W czym bra' udzial Rogalski?

Rogalski brat
zebranie
udzial w zebraniu.
zabawa
manewry
Cwiczenia
zawody sportowe
wycieczka szkolna
przygotowywanie Lwivconego
bitwa
rozmowu
przeciwnatarcie

W czym Zosia pomagata matce?

praca
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Zosia pomagala
matce w pracy.

Instructor:

Students:

Suggested Words':

sprzqtanie mieszkania
gotowanie obiadu
pisanie listow
ubieranie dzieci
mycie dzieci
c)

Jasitiski opowiedzial
koledze o zdobyciu bunkra
w kilku slowach.
jAk Jasitiski opowiedzial
Viledze o zdobyciu bunkra? kilka stow
dwa slowa
jedno zdanie
parg zdati

d)
Kiedy Andrzej pojedzie
do Auropy?

styczefi
Luty
grudziefi

Jasiitski opowiem

dzial koledze
o zdobyciu bunkra
w kilku slowach.

Andrzej pojedzie
do Buropy w stycz.
niu,

zima
lato
jesiefi

przyszty tydziefi

przyszly rok

Kiedy ksigtyc AwieCO
Kiedy utywa sig rak.et
6wietlnych?
Kiedy zaczgto sig natar.
cie?
e>

W jakim kierUnku ptynttl
ten krgtownikt
W jakim kierunku szli
uci. ekini erzy?

noc

Ksigtyc bwieci
w nocy,

potudniowy
potnocny
wschodni
p6Inocnomwschodni

Ten krittownik ply

W jakiM kierunku wial
wiatr?

pellnocno.zachodni

W jakiej broni sluty
Kowalski?

srtyleria
piechota

plynql w kierunm
ku potudniowyme

potudniowo.wschodni
poludniowo.zachodns

broil paucerna

lotniCtwo
marynarka
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Kowalski slaty
w artylerii.

Part II

"Wu with the accusative
Instructor%

Suggested Words:

Students;

a)

W co wierzy Zbigniew?

W

kogo wierzy Zbigniew? ten czlowiek
ten dowodca

Zbigniew wiedzy
w tego cztowielut.

W co ubral sig
Zbigniew?

munduv.

W co Azef byl ranny?

rgka
glowa
nos
palec
noga
stopa
bok
plecy

jozef byl ranny
w rgkg.

W co skaleczyla sig
Zosia?

palec
noga
glowa
nos

Zosia skaleczyla sig

cywilniubviinie
nowy pLaszcz
ciepLa marynarka

AAA AIR

MI

mi./0g cony
Zbigniew wierzy
przyszloA6 Ameryki w mitoA6 Cony.
prawda slow ojca
vomoc prtyjscila

Zbigniew ubrat sig
w mundUre

w stop9
Janek uderzyl sic

w pain.

W co corka pocatowata
matkg?

rgka
czolo

W co toLnierz rzucil
granatem?

okno
2olnierz rzucit
Aciana
granatem w okno.
czolg
wietyczka czolgu
drzwi
oddzial nieprzyjac ielski

10

W co uzbrojony
ten oddzial?

byl

W co zaopatrzony byl
ten oddzial?

Corka pocalowata
matkg w rckg

cekaemy
granatnik ppanc
karabiny
moldzierze

uzbrojony w cekaemy.

mundury
lornetki
tywnoA6

Ten oddzial byl
zaopatrzony
w mundury.
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Ten oddziai by]:

Instructor:

Suggested Words:

Students:

buty zimowe
spadochrony
papierosy
W co byl wyposaZony
ten oddzial?

pociski smugowe Ten oddzial byl
pociski zapala- wyposaiony w pociski
jqce
smugowe.
pociski ppanc
amunicj a zwykla

W co grali chlopcy?

pilka no2na
siatkowka
koszyk6wka
karty

Chlopcy grali w pilkg
noznq.

godzina
2-5 godzin
jeden dzien

Kowalski przeczytal
tq ksiqtkg w godzing.

b)

W jakim czasie Kowalski przeczytal to
ksiqtkg?

2 -6 dni
tydziefi

2 -6 tvgodni

W jakim czasie Jaworski wybudowal dom?

miesiqc
2 -8 miesigcy
rok

Jaworski wybudowal
dom w miesiqc,

2.4 lata

W jakim czasie pani
Nowicka przygotowala
gniadanie?

10 minut

Pani Nowicka przygotowala gniadanie w 10.
minut.

W jakim czasie dzieci
dojadq do szkoly?

15 minut
20 minut
p61 godziny

Dzieci dojadq do szkoly w 15 minut.

poludnie

Andrzej ma przerwg
obiadowq w poludnie.

dziefi

Andrzej pracuje
w dzien.
Nowa kelnerka zaczgla pracowae w poniedzialek,

c)

Kiedy. Andrzej ma
.przerwg obiadowq?

Kiedy zacztlo sig
natarcie?
Kiedy slonce najmocniej grzeje?
Kiedy Andrzej pracuje?
Kiedy howa kelnerka
zaczgla pracowae?

poniedzialek

206

Instructor

Kiedy bedq zawody
piiki notnej?

Suggested Words

Students:

wtorek
niedziela

Kiedy Kowaiscy przyjila
do Jaworskich?
Kiedy kompania otrzymaia tywnofie?

Kiedy Jan potyczyl
Marysi tg ksiqtkg?
Whenever. applicable drill the preposition "w' requiring
students to use personal pronouns.

LESSON 100
Translation
English - Polish

ila

1. After leading the cottage, you must turn to the left, and
after crossing the bridge over the canal, you will see
r

a cross on the right side of the road.

2. After kneading the dough, you must cut it in small pieces
and throw them into a pot of (with) boiling water.
3. There were beautiful red flowers on both sides of the path.
4. I was nct astonished when I saw that Basia had not set the

table, because first, I knew that she didn't like to work,

and secondly, I had heard that her fiance was coming to
Warsaw for Easter.

She had probably gone to the station

for him.

5. The children each received a piece of babka, and a prettily'painted Easter egg.

6. Mrs. Smith phoned for a taxi, because she wanted to go
quickly to the butcher to buy steaks for dinner.
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7. This week, Cichocki is selling tablecloths at 10 zl. each,
and bed sheets at 25 21. a pair.

8. This book was written in Polish, but it was translated into
several languages,

9. My little daughter asked Mr. Malinowski to paint all the
She is only five years old, and

furniture in her room.

does not understand that Malinowski is a great artist, who
has painted many beautiful pictures.

LESSON 100
Reading Text

Pierwsza kompania 15 P. Ppanc. zajgla stanowiska wzdiut
malego kanalu przed miastem Plofisk.

znajdowaly sig okopy piechoty,

stanowiskami 1.szej kompanii
a na przedpolu pola minowe.

Kilkaset metrowprzed

Kompania uzbrojona byla w 75 mm

dzia .a i 57 mm granatniki ppanc.

Uciekinierzy zeznali, to

widzieli w Czersku silne oddzialy pancerne nieprzyjaciela.

pzigki kodowi znalezionemu przy wzigtym do niewoli adiutancie
jednego z pulkow nieprzyjaciela udalo sig rozszyfrowa6 meldun.
ki i rozkazy npla.

Wskazywaly one, te nastgpnego dnia o Awl.

cie ma rozpoczq6 sig natarcie.

Trzeba wigc bylo wszystko przygotowa6 do odparcia natar.
cia.

W nocy uzupe/niono amunicjg, tak, te katde dzialo mialo

Po 50 pociskow ppanc i zapalaj4cych,
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Drogq jechaly z drugiego

rzutu laziki z zaopatrzeniem dia pierwszej

piechoty.

Nagle, na diugim odcinku frontu aKtyleria npla otworzyla
silny ogiefi.

Po 20 minutach ukazaly sic sylwetki czolgow,

poprzedzane przez grupy saperow.
szla piechota.

Micdzy czolgami i zs nimi

Plutonowy Goclawski, ktorego dzialon znajdo.

wa/ sic obok drogi, sprawdzil jeszcze raz przyrz4dy celowni.
cze i czekal at czolg znajdzie sic w zasicgu dziala.

Celow.

niczy i amunicyjni stall na swych miejscach czekajqc na rozkazy.

Gdy czolg byl w odleg/oAci 600 metrow, Goclawski dal

krotk4 komendc: Ognial" Niestety strzal nie byl trafny.
Natychmiast oddano nastgpny strzal.
czolg tut pod wietyczkg.

Tym razem pocisk uderzy/

Wida6 bylo zalogg szybko wyskaku.

jqcss z palqcego sic czolgu.

Na prawo od niego posuwal sic

inny Aredni czolg, kierujqcy ogien na stanowisko Goclawskiego.
Zanim jednak zdqtyl on sig wstrzela6, jeden celny strzal

Goclawskiego zniszczyl mu osienicc, a drugi spowodowal wy.
buch amunicji.
W

tym czasie naszej piechocie i artylerii lekkiej udalo

sic przydusi6 do ziemi piechotc i saperow
slaty posuwa6 sic same.

Czolgi mu.

Latwiej bylo je teraz niszczy6.

Niektore z nich zostaly unieruchomione na polu minowym i szyb.
ko byly niszczone z dzial, granatnikow ppanc i z dzial bezodrzutowych.

Dlugo przygotowywane natarcie npla zostalo od.

parte.
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Questions

1. Jaka jednostka zajgla stanowiska wzdlut kanalu?

2. Gdzie znajdowaly sig okopy piechoty?
3. Jaka, bra). mia/a 1.sza kompania 15 P. Ppanc?

4. Co zeznali uciekinierzy?

Ideldala

5. Przy kim znaleziono kod?
6. Dzigki czemu rozszyfrowano meldunki i rozkazy npla?
7. Co wskazywaly to meldunki i rozkazy?
8. Do czego trzeba bylo wszystk.o przygotowa6?

a.

9. Kiedy uzupelniono amunicjg?
10. Po ile pociskow zapalajqcych mialo kaide dzialo?
11. Sk4d otrzymano zaopatrzenie dla pierwszej linii piechoty?
12. Czym zostalo przywiezione zaopatrzenie z drugiego rzutu?

.g

13. Kiedy artyleria npla otworzyla ogle'"?

14. Co ukazalo sig po 20 minutach?

15. Przez kogo poprzedzane byly czolgi?
16. Gdzie znajdowala sig piechota npla?
17. Co sprawdzil plutonowy Goc.lawski?

18. Na co czekal Goclawski?
19. Kto czekal na rozkazy?

20. Kiedy Goclawski dal komendg, "Ognia"!?
21. Dlaczego oddaho dwa strzaly?
22. W jakq czgA6 czolgu trafil pocisk?
23. Co zrobila zaloga trafionego czolgu?

14. Dlaczego zaloga wyskakiwala z czolgu?
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25. Dlaczego.dzugi czolg nieprzyjacielski nie zdAtyl. wstrze-let sig w stanowisko clociawskiego?

26. CO udalo sig naszej piechocie i artylerii lekkiej?
27. Dlaczego latwiej bylo teraz niszczy6 czolg npla?
28. W jaki sposob zostaty unieruchomione i zniszczone czotgi
nieprzyjacielskie?

LESSON 100

Oral

-

Aural Drill

Part I
1, Czym jest plutonowy Goclawski?

2. Z kim-rozmawia plutonowy Goclawski?
3. Jaki jest .stopiefi wojskowy gohca Macherskiego?

4. Co zdobyl wczoraj plutonowy Goclawski?

S. Jakiego typu byl ten czolg?

6. Kogo wi6zIMacherski?
7, Czym Macherski wriort adjutanta?

8. Gdzie Macherski widzial Aredni czolg nowego typu?
9. Dlaczego Macherski nie obejrzal tego czolgu?
10. Kto sig Apieszyt?
11, Czego Macherski chcial dowiedzie6 sig od Goclawskiego

o tym czoigur
12. Jaka byla rotnica migdzy tym czoigiem, a czolgami stirego
typu?

13. Gdzie czolg ma grubszy pancerz?
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14. Jakie nowe przyrzqdy mial ten czolg?

15. 0 co jeszcze zapytal Macherski Goclawskiego?
16. Jakiego kalibru dzialo mial ten czolg?
17. Jaka jest donoAnoso tego dziala?
18. Jak4 jeszcze broil ma zdobyty czolg?

19. W jaki sposob zostal ten czolg unieruchomiony?
20. Co sig stalo z czolgiem, kiedy najechal na ming?
21. Dlaczego czolg obrocil sig po najechaniu na ming?

22. Z czego skorzystal Goclawski?
23. Co zrobil Goclawski, kiedy czolg obrocil sig?
24, W kt6rej czgAci czolgu pancerz jest cienki?
2i. iCto wykofickyl czolg nieprzyjac.ielski?

26, Czego gratulowal st. strzelec Macherski plutonowemu
Goc/awskiemu?
IN'

27, 0 co jeszcze zapytal Macherski Goclawskiego?

28. Jakq amunicj4 strzelal Goclawski?
29. Jakich pociskow chcial utywat Goclawski?
30. Dlaczego Goclawski nie chcial utywaO pociskow zapaiajqpip
cych?

31. Co ma zamiar obejrze6 Macherski?
32. Dokadd musi Macherski zawiel6 nowy kod?

33. Z kim Macherski porozmawia poiniej?
Part II

1t Jakie jest zadanie adiutanta dow6dcy,pulku?
2. Do czego u2ywa sig amunicji zwyk/ej?
3. Jakich pocisk6w utywa sig do niszczenia czolgow?
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4. Z jakiego materialu nosi sig ubrania w zimie, a z jakiego
w lecie:

5. W ktorym miejscu czolg ma najcienszy pancerz?
6. Kto kieruje ogniem baterii?

7. Dokqd skierowalby pan czlowieka szukajgcego pracg?
8. Dlaczego utywa sig kodow?

9. Jakich samochodow utywa vojsko w cigtkim terenie?
10. Jaka jest rotnica migdzy pana samochodem a lazikiem?
11. Jakich pociskow utywa sic, aby wskazywa6 kierunek ognia
artyleryjskiego?

12. Jakimi pociskami motna zapaliO cel?
13. Gdzie znajduje sig dziob okrgtu?
14. Co dzieje sig z czolgiem, ktoremu mina przerwala jednq

wienicg?
15. Co mote star sig z samochodem, ktory wjechal szybko na
drogg pokryt4 gniegiem?
16. Za pomoc4 czego celuje sig dzialo?
17. Jaka broil ma przyrz4di

celownicze?

18. Co trzeba zrobi6, teby dowiedzie6 sig, co zawiera meldunek
nieprzyjaciela napisany kodem?
19. Jak nazywamy cywila, ktory uciekl z terenow, na ktorych
byly bitwy?

20. Jak najlepiej motna skorzysta6 z pobytu za granic4, teby
nauczy6 sig obcego jgzyka?

21. Jacy kierowcy powodujq najwigcej wypadkow samochodowych?
22. Co mote spowodowa6 wojng migdzy dwoma pafistwami?
It
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23, Jakiego wzrostu jest cztowiek,ktory nie jest ani bardzo
wysoki ani bardzo niski?
24, Dlaczego drogowskazy znajdujq sig zwykle przy romotid1eni0

drog?

2S. Jaka jest donoino66 dziatka bezodrzutowego najnowszego
typu?

26. Jakie sq najnowsze typy bombowcow?
Part III . Conversational. Situation

Dow6dca 1.szej kompanii ppanc,

przestuchuje kilku ucie.

kinierow, ktorzy uciekli z Plocka przed posuwaj4cymi sic na..

przod czoigami npla

Pyta sic uciekinierow ile czotem oni

widzieli, jak szybko one posuwaty sie, jak wyglesdaty, jak by..

ty uzbrojone, czy byly pod ostonq wlasnej piechoty.

9saY:
kapitan Witkowski

Dow6dca I kompanii ppanc.

I uciekinier

.. stary gospodarz

II uciekinier

.

dawny podoficer

III uciekinier

.

jest naprawdc szpiegiem i daje

j

oni staraj Et sic
dawa6 dokladne
informacje

nieprawdziwe informacje
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LESSON 100
Military Interpreting Practice #11
1, What is your name and
your unit?
Porucznik Adam Karbowski
z 8 Pulku Srednich Czolg6w.

2, What is your duty in
the 8th regiment?
Jestem adiutantem dow6dcy
pulku.
3. What kind of guns do you
have in your tanks?
Mamy dziala 90 mm,

4. How many men are in a tank
crew, and what are their
duties?

Zaloga czolgu sklada.s4 z pig ciu ludzi: dow6dca czolgu,
strzelec, kierowca, drugi kie.
rowca, ktory tet jest strzel.
cem przednim i ladowniczy,
5. What weapons do you have
on these tanks besides
90 mm guns?
S4 tam jeszcze 3 karabiny ma.
szynowe, Jeden kalibru 30,
znajduje si w wietyczce, obok
dziala. Drugi karabin maszy.
nowy, kalibru 50, z ktorego
strzela dow6dca czolgu jest w
przedniej czQAci wietyczki.
Trzeci kaem, z ktorego strze -.
la pomocnik kierowcy, znajdu.
je sib na przodzie czolgu.
6, What kind of ammunition
do you have for these
weapons?
Mamy amunic jc zwykla, przeciw.
pancern4 i pociski smugowe.

7. What type of cars do you
have in your unit?
Mamy ciagniki, samochody pan-.
...ye/P....,

cerne, ciOarowki i laziki,

8. Where and on what mission
were you, when our patrol
picked you up?
Jechalem z rejonu drugiego
rzutu pulku do rejonu wycze-
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kiwania. Wioziem nowy kod,
poniewat poprzedni zostal
przez was rozszyfrowany.

9. Where is this rear echelon
located?
Nasz drugi rzut znajduje sic
w leiniczeiwce, okolo 3 km,
na poludniowy wschod od mostu na Bugu.

41
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10. I suppose that you, as an
adjutant, must know something about your anti-tank
weapons?

Bylem kiedya przydzielony do
10 Pulku Artylerii przeciws.
pancernej i mogc dab panu
informacje tylko o broni,
kt6r4 tam poznalem.
11. What type of guns did they
have in this regiment?
Mieli oni 75 mm dziala przeciwpanc erne.

12. What is the range of these
guns?

Mona z nich strzela6 na
12 km.

13. How much armor can you penetrate with these guns, using
armor piercing ammunition?

Amunicj4 przeclwpancern4 motna przebi6 dziesicciocentymetrowy pancerz.
14. What other means of anti:tank defense did they have?

Mieli oni rowniet granatniki przeciwpancerne kalibru
2.36, utywaj4 do nich pociskow zwyklych, przeciwpan.
cernych i zapalajqcych.

Granatniki to maj4 donanoa
700 metrow.

15. What type of sights are
on these bazookas?
Maja, one specjalny przyrz4d
celowniczy na boku lufy,

16. How many types of anti-tank
mines were you using?

laywaligmy trzech typow min
przeciwpancernych.
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17. How big is the charge
in each of these mines?
Jeden rodzaj min ma ladunek
wybuchowy od 13 do 15 funtow,
drugi od 22 do 26 funtow,
nie pamigtam.
a trzeci
18. Have you seen any anti-tank
weapons in your assembly
area?

Owszem, widzialem 2 dziala
bezodrzutowe przy moAcie na
Bugu.
19. Are there any mine fields
there?
Po obu stronach szosy Ostrolgka - Warszawa, przed wsiq
Rakowo, widzialem saperow
zakladajqcych miny.

LESSON 100
Homework

6

1. For a long time, Kowalski could not decipher the enemy's
new code.

There was nothing strange in this, because he

was young and had no experience in deciphering messages
written in code.
;I:

V ex

V

2. The accident was caused by one of the refugees.

This man

stole a jeep at night, and when he noticed that the MPs

were following him, he drove very fast, and ran over some
soldier.

3. We need more white phosphorous ammunition.

4. The enemy surrendered without firing a shot.
5. Al dinner, the general's adjutant sat by the general's
daughter.

After dinner they went into the garden and there,
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by the light of the moon, he told her that he loved her.
6. Children should not talk at dinner.

7. We were in the assembly area when a truck belonging to
the rear echelon arrived, bringing several crates of armor

piercing and white phosphorous rounds,
8. The MP stopped the refugees at the gate, and told them that
the captain would talk with them later about their problems.

LESSON 100
Vocabulary

adiutant

-

adjutant

amunicja, fe

-

ammunition

amunicja zwykla

-

high explosive

cienki,

.

thin

cienka, cienkie

donoinoa
ki.erowa6, i

kierujg
kieruje

- range
skierowa6, V.
skierujg
skieruje

to direct,

. code

kod, me
kodu, gen, S.
ladowniczy, me
ladowniczego, gen. S.

a loader

lazikl me
lazika, gen. s.

a jeep
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.

to turn, to rotate, to,
revolve

odda6 strzal,p. oddawa6 strzaili.
oddajc
oddam
oddaje
odda

-

to fire a shot

pocisk przeciwpancerny, m.

-

obrociel p.
obrocc
obroci

obraca6, i.
obracam
obraca

anti-tank round, armor.
piercing round
- tracer round
- white phosphorous round

pocisk smugowy, m.
pocisk zapalajgcy, m.
porozmawia61P. rozmawia6,i.
porozmawiam
rozmawiam
rozmawia
porozmawia

-

to talk, to converse

przod, me
przodu, gen. s.

-

front

instrument, gadget, de.
vice, implement

przyrzqd, m.
przyrzgdu, gen. s.
przyrzeid celowniczy

. sights

rejon wyczekiwania

- assembly area

rozszyfrowa6,p. rozszyfrowywae,i.
rozszyfrowjc
rozszyfrujc
rozszyfrowuje
rozszyfruje

.

rzut drugi, m.
rzutu, gen. s.

- rear echelon

to decode

skorzystat (z+gen.) p. korzysta6 . to take advantage oft to
(z+gen.)1. profit by
korzystam
skorzystam
korzysta
skorzysta
spowodowa61 p.
spowodujc
spowoduje

powodowa61 1.
powodujc
powoduje

tut

-

to cause, to give rise to,
to bring about

.

just (in the meaning of
space only)

- type

typ, m.
typu, gen. S.

t.
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uciekinier, m,
uciekinierzy, nom. pl.

-

wskazywa6, i, wskaza6, p.
wskazujg
wska20
wskazuje
wskate

. to point at

zasiggt m,
zasiggut gen, S.

. range, reach, scope

zwykly, zwykla, zwykle

.

refugee

plain, ordinary, usual,
regular

1

'

3;0
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INDEX
OF SITUATIONS AND GRAMMATICAL PROBLEMS IN VOL,XI

Situation

Dialog

Grammar Unit

Nr,

93

In the. employment
office.

Formation of nouns
denoting female agents
and proper names de.
rived from countries.

94

In a,bank.

The use of the preposi.
tion na,

/
/,

1

95

An incident at the
Koluszki station,

The use of the preposi.
tion z and u.

96

The rifle company
in the attack.

The use of the preposi.

97

Preparing dinner.

The use of the preposi.
tion 29.

98

Conversation between
two combat engineers,

The use of the preposi.
tion przez.

99

Conversation about
sport games,

The use of the prepo.
sition za.

Conversation on
knocking out an
enemy tank.

The useof the prepo.

100

tion o.

sition W.

,
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VOCABULARY TO

LESSONS

93.100

A.

adjutant, me . adjutant . L,100
agentka, f.
female agent L. 93
actor, mo - actor . L.93
aktorka, fo . female actor -.
L.93
aleja, fo . avenue, alley, boulevard . L.94
amunicja, f. » ammunition L.100
amunicja zwykla, fo . high explosive ammunition . Lo100
antena, fo . antenna - L.96
B

babka, fo - Baster cake . Lo97
balagan, me . mess, disorder L.95

bank, mo ..bank
Lo94
baranek, m.
Paschal lamb, young
ram - L.97
befsztyk, 014, - steak - L.97
bezczeiny, (adj.) . brazen, insolent - Lo95

bezparedni, (adj.)
mediate . L.96

.

direct, im-

ciasto, no - dough, cake L.97
cienki, (adj.) - thin -

L.100
cysterna, fo - tank - L.98
czijnik, me . teapot, ket.
tle
Lo97
czek, mo . check . L.94

B

demokratyczny, (adj.) democratic . L.94
dentysta, mo . dentist L:93
diabel, m. - devil - L.95
donoano66 p. - range L.100
dotknad, p. (dotyka6, i.)
to touch . Lo99

-

gotykael i. (dotknO p.)
to touch . L,99
drobne, . change (money)

-

L. 94

drobny, (adj.)
slight,
petty, tiny, small,
fine . Lo94
dworzec, me . large railway station, termi.
nal . L.95
dyspozycjal.fo
disposition, order . Lo96
dziennikarkat fo
journalist (female) L.93
dziennikarz, mo.. journalist (male) - L.93.
...

bezpoIrednio', (adj.) . directly L.96
bezrobocie, no - unemployment .
Lo93
bezrobotny, (adj.) . unemployed L.93
play- ground, athletic
boisko, n.
field . Lo99
gate, goal post, goal
txaMIcal f.
Lo99
bramkarz, m,
goal - keeper
Lo99
budbwlany, (adj.) - building - L.94

dziwie sic, i. (zdziwa
sic, p.) - to wonders
to be astonished .
L. 97

C.

chatupal f. - cottage . Lo98
Chrystus, m. - Christ . L.97
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,

firma, f. - firm, company, corporation - L.93
formularz, m. - form - L.94

11

gotowa6, i. (zagotowa6, p) to boil - L.97
gracz, m. - player, gambler .
L.99
FL

handlowa6, i. (no per.) - to
trade, to deal'in
L.95
helikopter, m. . helicopter .
L.96

L

J
jako, . as . L.93
K
kamiefi, m. . stone - L.95

n1":"

al

Kr

konstytucjal f. - constitution . L.94
konto, n. - account - L.94
korzysta6, i. z+gen. (skorzysta6, p. z+gen.) to
take advantage of, to
profit by - L.100
koszyk, m. . basket . L.97
basketball koszykowka, f.
L.99
kraja61 1s (pokrajac, 14) to slice, to cut - L.97
krzyk, m. - cry, shriek L.99

1ana1, m. - canal - L,98
kantyna, f. - canteen - L.98
kelner, m. waiter . L.93
kierowa6, 1. (skierowel, p.) to direct, to canalize L.100
nerowniczka, f. - manager,
principal, supervisor,
superintendent (female).
L.93
ltierownik, m. - manager, prin.cspal, supervisor, super*ntendent (male) - L.93
kod, M. - code - L. 100

14dowa61
(wyWowa6, 1:4) to land - L.98
lekkoatletyka, f. . track
events, field events L.99
leAniczowka, f. - ranger station - L.98
liczy6 sig ze slowami - to
watch one
language .
L.95
luka, f, - gap, breach L.96

/adowniczy, m. - loader

-

L.100
/azik, m. - jeep - L,100
I4czy6 (sig), i. (polasczy6
(sig), p. - to connect,
to unite, to join, to
combine - L.95

.

M

kolejka, f. - line, cue, turn,
small tram . L.94
kombinat, me - concern, pool
(industrial) . L.93
komunistyczny, (adj.) - communistic - L.97
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malowa6, i. (pomalowa6, p.)
(namalowa6) . to paint
(to paint a picture) .
L.97

-

mazurek, m. - special Easter
pastry - L. 97
mecz, m. - match - L.99
mistrzostwo, n. - championship L. 99

odpiera6, i. (odeprzeO, p.) to repel, to beat off,
to resist - L.96
oducza6, (sig), i. (oduczy6
(sig), p. - to correct,
to unteach (to learn riot,

N
nakry6, p. (nakrywa6, i.) to set (a table), to co..
ver - L.97
nakrywa6 i. (nakry6, p.) to set (a table), to co..
ver . L.97
napromienienie, n. - radioacti
vity - L.98
nasyp, n. - railroad bed - L.98
niewykwalifikowany, (adj.) unskilled, without qualification . L.93
no . well - L.99
-.

0
obiera6, I. (obra6, p.) . to
peel - L.97
obraca6, i. (obroci6, p.) - to
turn, to rotate, to revolve . L.100
obra6-1 p. (obiera61 i.) - to
peel . L.97
obraziel p. (obrata6, 1.) to offend, to hurt feelings - L.95
obrata61 i. (obrazi6, p.) - to
offend, to hurt feelings .
L.95
obrolical.m. . fullback, defender,
defense council - L.99
obrocie, p. (obraca6, 1.) . to
turn, to rotate, to revolve - L.100
obrus, m. - tablecloth . L.97
odda6 strzal, p. (oddawa6
strzal, i.) . to fire a
shot - L.100
oddawa6 strzal, i. (odda6 strzal,
p.) - to fire a shot . L.100
cdeprze6, p. (odpiera6, i.) to repel, to beat off, to
resist - L.96
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to do something) . L.95
oduczy6 (sig), i. (oduczy6
(sig), p. . to correct,
to unteach (to learn not
to do something) - L.95
ogniomistrz, m. - artillery
sergeant - L.95
o ile - as far as, as much
as, if, in case - L.94
okaza6 sig, p. (okazywa6
sig, 1.) - to turn out,
to appear - L.98
okazywa6 sig, i. (okaza6
siglp.) - to turn out ,
to appear - L.98
oltarz, m. - altar - L.97
organizowa6, i. (zorganizo.
wa6, p.) - to organize
.L.96
ostrzal, m. . strafing, fire,
shooting - L.96
oszczgdnogciowy, (adj.) saving . L.94
P

pilka notna, f. - football,
soccer . L.99
pisanka, f. - decorated
Easter egg . L.97
platny, (adj.) - payable,
due, saleried - L.93
plot, m. fence - L.98
pocisk przeciwpancerny, m. armor piercing round
L.100
pocisk smugowy, m. - tracer
round - L.100
pOcigk zapalaj4cy, m. white phosphorous
.
round. - L. 100

podejmowa64 i. (p00,W7p.)
to withdraw (money),
to pick up - L. 94

podj46, p. (podejmowa6, i,) to withdraw (money), to
pick up . L.94
pokraja6, u. (kraja6, i.) .
to slice, to cut - L. 97
poluzy6(sic), p. (I4czy6 (sic),
i.) - to connect, to
unite, to join, to combine - L. 95
pomalowa6, p. (namalowa6, p.).
(malowa6, i,) - to
paint, - (to paint a
picture) - L.97
pomocnica, f. . female helper L.93
simply, plainly po prostu
L. 93
poprzedni, (adj.) . previous,
former, precedent - L.96
poprzednio, (adj,) . previously,
formerly . L.96
popularnie, (adj.) - commonly L.99

popularny,

(adj.) common . L.99

popular,

porozmawia6, p. (rozmawia6, i.)
to talk, to converse L.100
to
posoli6, p. (sone, i.)
salt . L,97
poszukiwa6, i.f r. szuka61 i.
(poszuka6, p.) - to look
for, to seek, to search L.93
parednictwo, n. - intervention,
mediation, good offices
L.93
pawicci6, p. (6wieci61 i.)
to bless, to consecrate .
L.97
powodowa6, i. (spowodowa6, p.) to cause, to bring about;
to give rise to . L.100
powsta6, p. (powstawa6, i.) to arise, to rebel, to
form, to come into exist.
ence - L.96
powstawa6, i. (powsta6, p.)
to arise, to rebel, to
form, to come into existence . L.96
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pozycja, f. . position.
L.96
potyczkat f. - loan - L.94
pracownik, m, - employee,
worker (male) - L.93
pretensja, f. -claim, title L.95
procent, m. - percentage,
percent, interest L.94
przeciwnaciera61 i. (prze.
cimnatrze6, p.) . to
counterattack - L.96
przeciwnatrze6, p. (przeciwnaciera6, 1.) . to
counterattack - L.96
reprzedstawicielka, f.
presentative, agent
(female) - L.93
przegra6, p. (przegrywa611,)
to lose - L.99
przegrywa6, i. (przegra6, p.)
to lose - L.99
przeprowadza6
(przeprowadzic, p.) - to carry out, to carry
through, to complete,
to conduct - L.96
przeprowadzi61 p. (przeprowadza61 1.) - to carry
out, to carry through,
to complete, to conduct - L.96
przesiada6 sic, 1. (prze.
si466 sic, p.) - to
change seats (train,
bus) - L.95
przesi06 sic, p.(przesia.
da6 sic, i.) - to
change seats (train,
bus) . L.95

przeszuka6, p. (przeszukiwa61 1.) - to search
L.98
przeszukiwa6, i. (przeszu.
ka61 p.) - to search
L.98
przetiumaczy6, p. (tIumaczy6, i.) - to translate, to interpret L.94

instrument,
przyrzqd, m.
gadget, device, implement
L.100
przyrz4d celowniczy, m,
sights - L.100
publicznie, (adv.) . publicly L.95
publiczny, (adj.) . public .
L.95
pulapka, f. - trap - L.98
punkt opatrunkowy, m. - aid
station - L.96

R

realizowae, i. (zrealizowa6, p.)
to cash (a check), to materialize - L.94
rejon wyczekiwania - assembly
area - L.100
rocznica, f: . anniversary - L.94
rozbrajae, 1. (rozbroie, p.) to disarm - L.98
rozbroie, p. (rozbrajae, i.)
to disarm . L.98
rozszyfrowae, p. (rozszyfrowy.
wae, i. ) . to decode L.100
rozszyfrowywae, 1. (rozszyfro
wae, p.) - to decode - L.100
rzad, m. - government . L.95
butcher - L.97
rzeinik, m.
rzut drugi, m. - rear echelon L.100

smaAye, iw (usmaye, p.)
L.97
to ,fry

-

(posolie, p.)
solie,
to salt - L.97
specia."
specjalista, m.
list - L.98
specjalny, (adj.) - special
- L.98
spok6j, m. - calm, quietness
L.98
spolecznie, (adj.) - social.
ly, communally - L.93
spoleczny, (adj.) - social,
communal, community .
L.93
sport, m. . sport - L.99
encounter,
spotkanie, n.
meeting - L.99
spowodowae, p, (powodowat,
i.) - to cause, to give
rise to, to bring about

L.100
affair, matsprawa, f.
ter, question, business, problem - L.94
stadion, m. - stadium .
L.99
state-owned
stolowka, f.
restaurant - L.93
studnia, f. - well - L.98
szczeniak, m. - puppy, kid,
cub . L.95
S
1.

(poAwigcia, p.)
AwUcie,
to bless, to consecrate
L.97

S

sanitarka, f...0,ambulance (mile
term) - L.98
s4dzi6, i. (no per.) - to judge,
to think, to believe, to
guess - L.93
siatkowka, f. - volleyball L.99
skierowael p. (kierowa6, i.) to direct, to canalize L.100
skiad, m. - line-up - L.99
skorzystae (z+gen.) (korzystaeli,
z+gen.) to take advantage of,
to profit by . L,100
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6w4cone, n. - blessed
Easter food - L.97

T
targ, m. - market - L,97
taema (amunicyjna), f, .
(cartridge) belt,
tape . L.96
tagmowana amunicja, f. .
belt.fed ammunition
L.96

I

termin, m. - date, stated time,
L,99
tlumaczyO, i. (przet/umaczye 'p.)
/wytlumaczyO, p./ - to
explain, to translate, to
interpret /to explain/ L.94
tunel, m. - tunnel 0 L.98
tui - just (in the meaning of
space only) . L.100
typ, m. . type . L.100

U

flr

uchwalaO, i. (uchwali6, p.) to pass a resolution, to
resolve, to express by resolution and vote - L.94
uchwalio, p. (uchwalae, i.) to pass a resolution, to
resolve, to express by resolution and vote . L.94
uciekinier, m. - a refugee L.100
Ukraina, f. . Ukraine . L.94
urzqd pofirednictwa pracy employment office (state or
federal) - L.93
usmatyO, p. (smaiyO, 1.) . to
fry - L.97
ustalae, i. (ustali6, p.) - to
fix, to set, to establish
L.99
ustaliO, p. (ustala6, i.) . to
fix, to set, to establish
L.99
ustgp, m. - lavatory, outhouse - L.98
ustred, m. - organization, regime . L.94
uzupaniaO, i. (uzupelni6, p.)
to replace, to supply
an equivalent for, to
stock anew - L.96
uzupelnie, p. (uzupelniat, i.) to replace, to supply an
equivalent for, to stock
anew . L.96
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IAT

.

wczorajszy, (adj.) . yesterday - L.98
wewngtrznie, (adj.) - in.
ternally - L.95
wewngtrzny, (adj.) . inter.
nal, interior . L.95
Wielkanoc - Easter Sunday L.97
Wielka Sobota - Holy Saturday . L.97
Wielki Piatek - Good Fri.
day - L.97
Wielki Tydzien . Holy Week
L.97
wladza, f. - authority, power - L.95
Wojskowa Sluiba Wewngtrzna
Military Police . L.95
payment, rewplata, f.
mittance - L.94
wprowadzao, i. (wprowavdzie, p.) . to intro.
duce, to bring into L.96
wprowadziO, p. (wprowadzaO
to introduce, to
i.)
bring into . L.96
wpuszczael i. (wpuAcio, p)
to let in, to admit .
L.95
wpuficiO, p. (wpuszcza6, i.)
to let in, to admit .
L.95
wskazae, p. (wskazywat, i.)
to indicate, to point
at - L.100
(wskazao, p.)
wskazywae,
to indicate, to point
at . 1..100

wychodzie za mqt, i. (wTjA6
za maz, p.) . to marry
(only a man) . L.99
wyj46, p. (wyjmowa6, i.) to take out, to extract
L.95
(147A6, p.) wyjmowaO,
to take out, to extract
L.95

wyjg6 za mqt, p. (wychodzi6 za
m4i, o.) - to marry (only
a man) . L.99
wykop, m. - road cut - L.98
wykorzysta6, p. (wykorzystywa6, i.) . to take advantage of, to evail oneself
of, to impose upon - L.96
wykorzystywa6, i. (wykorzysta6, p.) - to take advantage of, to avail oneself
of, to impose upon - L.96
wyksztalcenie, n.
educatipn.
L.93
wykwalifikowany, (adj.) skilled, qualified . L.93
wylqdowa6, p. (14dowa6, i.)
to land - L.98
wymygla6, p. (zwymygla6, p.) to abuse, to scold, to
to chide - L.95
wynieg6, p. (wynosi6, 1.) - to
amount to, to come to, to
total . L.93
wynosi6, i. (wyniege, p.) - to
amount to, to come to, to
total . L.93
wypelnia6 i. (wypelni6 p)

wystawia6, i. (wystawi6, p.)to write out, to draw,
to issue, to exhibit,
to display., L.94
wystawi61 p. (wystawia6, i.).
to write out, to draw,
to issue, to exhibit, to
display - L.94
wysuniety, (adj.) - forward L.96
wytiumaczy6, p. (tIumaczy6,L)
to explain - L.94

,

zabudowania, n. (pl.) . buildings? premAses - L.98
zachowa6 sic, p.;,(zachowywa6
sie, 1.) . 'to behave L.95
zachowywa6 sir, i. (zachowa6
sie, p.) . to behave L.95
zagotowa6, p. (gotowa6, i.)
to boil - L.97
zajgcie, n. - incident . L.95
zakainy, (adj.) . contagious,
to fill out, to execute.,-; .,,,",infectious . L.95
to perform - L.94
zaminowa6, p. (zaminowywa6
wypetni6, p. (wypelnia6, i) 1.) - to mine - L.98
to fill out, to execute,
zaminowywa6, i. (zaminowa6,
to perform - L.94
p.)_- to mine
L.98
wyplaca6, i. (wyplaci6, p.)
zapalenie pluc - pneumonia,
to pay out, to disburse L.
zapo9r4 al_t_.---114-ad-rmffee,
L.94
obstruction, obstacle,
wyDlaci6, p. (wyplaca6, 1.)
block - L.98
to pay out, to disburse
zapora wodna - dam - L.98
L.94
zarabia6, i.. (zarobie, p.)wyplata, f. - payment . L.94
to earn, to make money wyposaiac, i. (wyposatyc, p.)
L.99
to equip, to furnish, zarobi6, p. (zarabia6, i.)
L.96
to earn, to make money
wyposaty61.R. (wyposa±a6, i)
L.99
to equip, to furnish, zasieg, m. - range, reach,
L.96
scope - LIDO
wyrabia6, i. (wyrobi6, p.)
zasilek, in. - compensation,
to knead, to manufacture,
relief - L.93
to procure - L.97
zastawa, f. - set of china wyrobie, p. (wyrabia6, i.) L.97
to knead,- to manufacture,
zawody, pl. - contest, match
to procure - L.97
L.99
za wszelkq cent - at any
price - L.96
228

fi

zdziwid sig, p. (dziwio sie, 1.)
to wonder, to be astonished,
L. 97
zgloszenie, n. . application,
notification - L.93
zlodziejka, f. . thief (female)
L.93
zorganizowaO, p. (organizowat,i.)
to organize - L.96
z powodu . because of . L.93
zrealizowaO, p. (realizowat, i.)
to cash (a check), to materialize - L.94
zwi4zek zawodowy, m. - trade
union . L.93
zwykly, (adj.) - plain, ordinary,
usual, regular - L.100
zwymyglaO, p. (wymyglaO, i.) to abuse, to scold, to chide
L.95
2

tare, m.

joke, jest - L.95

M
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LESSON 101

Grammar Perception Drill
THE USE OP THE
PREPOSITION
do
"Do" with the genitive

a/
do
Instructor:

Kowalski strzelil do czolgu.
Do czego strzelil WSWalski?

Kowalski strzelil do
czolgu.

Nowicki celowal do kaczki.

Do czego celowalowicki?
Z moidzierzy strzela s4 do
celowukrytych.
Do czego strzela sig z moidzierzy?

b/
do = to

Jednostki nieprzyjaciela
wycofaly s4 do miasta.

Dok4d wycofalys4 jednostki npla?

Jednostki npla wyco -.

faiy.s4 do rniasta.

Milicjant zmierzyl odleglaa
od studni do stodoly.
Sk4d dok4d milicjant zmierzyl
odleg/o66?

Maria napisala list do narzeczonego.
Do kogo Maria napisala list?

Porucznik mowil do rekrutow przez
pitnaLcie minut.
Do kogo porucznik mewl' przez
minut?

Ozef zatelefonowat do Cony.
Do kogo jozef zttelefonowal?
f

1

Instructor:

Zosia poklocita sig z mglem i wr4c144
do rodzicow.
Do kogo wrOcita Zosia?
Andrzej wrOcil wczoraj do Warszawy.
Dokad Andrzej wrocil wczoraj?
Ta droga prowadzi do Niegoslawic.
Dok4d prowadzi ta droga?

Wartownik zaprowadzil Millera
do obozu jeficow
Dokqd wartownik zaprowadzil Millera?
Bezrobotny zglosil sig do urzgdu

parednictwa pracy.
Dokad zglosil sig bezrobotny?
Wolski przyczepil dzialo do ciagnika
Do czego Wolski przyczepil dzialo?
Saperzy przybijali drut do kolkow
Dp czego saperzy przybijali drut?

Ci robotnicy naletq do zwiuku
robotnikow fabrycznych,
Do czego nale24 ci robotnicy?
Jasifiski mieszka obok lotniska, wigc
przyzwyczail sig do halasu.
Do czego przyzwyczail sig JasiEiski?
Te czerwone znaki na maple odnoszet sig
do wojsk nieprzyjaciela.
Do czego odnoszq sig to czerwone znaki no.
maple?

mi.

Ta ksiUka naleiy do Majewskiego.
Do kogo nalety ta ksiqtka?
Kowalski ma urlop ad pierwszego
do pigtnastego czerwca
Od kiedy do kiedy ma Kowalski urlop?
Jankowscy bodet w Gdyni od lipca
do wrzeAnia.
Od kiedy do kiedy Jankowscy
bgd4 w Gdyni?

1

Instructor:

Od poniedzialku do Brody jest za malo
czasu na przeczytanie tych wszystkich
ksiatek.
Od kiedy do kiedy jest za malo czasu
na przeczytanie tych wszystkich ksiatek?

Ten kelner pracuje od dziewiatej do piatej
Od ktorej do ktorej pracuje ten kelner?
Jan by/ w kiasie do konca wykladu.
Jak dlugo Jan by/ w kiasie?

Kowalski poszedl do tylu wagonu.
Dokad poszedl Kowalski?
Kolejarz poszedl do przodu pociague
Dokad poszedl kolejarz?
Pani Majewska codziennie chodzi do
koAciola.
Dokad chodzi pani Majewska codziennie?
Ten samolot leci do Wroclawia.
Dokad leci ten samolot?

Bednarski poleci jutro do Krakowa.
Dokad poleci Bednarski jutro?
Bednarski jeidzi raz na tydziefi
do Warszawy.
Dokad jeidzi Bednarski raz na tydzien?

Ten autobus jedzie do Wieliczki.
Dokad jedzie ten autobus?
Bolek i Basia idq dziA do kina.
Dokad idq dzit Bolek i Basia?

Ranni zostali wyewakuowani do szpitala
w Wieliczce.
Dokqd ranni zostali wyewakuowani?

Ci zolnierze
amunicjg do magazynu.
Dokad ci toinierze wiozq amunicjg?
Kowalski wozi codziennie swoje dzieci
do szkoly.
Dokad Kowalski wozi swoje dzieci

codziennia

Instructor:

jozef zawi6z1 dzia jarzyny do miasta.
Dok4d jozef zawida/ dzlg jarzyny?
Delegacja robotnikow przybyla do Katowic.
Dok4d delegacja przybyla?
Anton! codziennie podwozi ko1egg do biUra.
Dok4d Anton! podwozi kolege

jozef podwi6z1 soiada tylko do
rozwidlenia drOg.

Dok4d jozef powi6z1 soiada?
Kot Marysi znOwuciekl do kuChnie
Dok4d ucieki kot Marysi?
Podczas bombardowania ludzie uciekaj4
do schronOwe
Dok4d ludzie uciekajq podczas bombardoWania?
Ten oddzial maszeruje do koszar.

MAO maszeruje ten oddzial?
Pan Zielonka wyslal syna do Francji.
Dokqd pan Zielonka wyslal syna?
Kowalscy posylajq duio paczek do Poiski.
Dokqd posylajq Kowalscy duio paczek?

Andrzej poszedl do kolegi.
Do kogo poszedl Andrzej?
Pani Maciejko poslala corky do krewnych
na wakacje.
Do kogo pani Maciejko poslala corky na wakacje?
Kowalscy pojadq na gwigta do krewnych.
Do kogo pojadq Kowalscy na gwigta?
Majewscy przyjdq dzig do nas na kolacjg.
Do kogo Majewscy dzikprzyjd4?
Ten milicjant przychodzi codziennie do Maxysi.
Do kogo codziennie przychodzi ten milicjant?
j6zef zani6s1 worek kartof li do s4siada.
Do kogo jozef,zaniOs1 worek kartof li?

Ten czlowiek wszedl do mieszkania BareAskich.
Do czyjego mieszkania wszedl ten czlowiek?'

Students:

Instructor:

Cywilom nie wolno wchodzi6
do tego budynku.
Do ktorego budynku nie
wolno cywilom wchodzi6?

Cywilom nie wolno wcho.
dzi6 do tego badynku,

Pawlak przewozi teraz towar
z magazynu do sklepu.
Sk4d d.ok4d Pawiak teraz
przewozi towar?
Pawiak juz przewiozI wszystkie skrzynie z magazynu do
sklepu.
Skqd dokqd Pawlak przewiemI
wszystkie skrzynie?
c/
do = on
Kapral GELdek przyszyl sobie
orzelka do czapki.
G4clek przyszyl sobie
orzelka do czapki.

Do czegoG4dek przyszyi
sobie orzeika?

d/
do = in, into
Kowalski byl pijany
wjechai do rowu.
Gdzie wjecal Kowalski?

Kowalski wjechal do rowui

KrEb2ownik wplyn4I do
naszego portu.
Dokqd wplyn.41 kr42ownik?

Dziecko wbieglo do pokoju

Do czyjego pokoju wbieglo
dziecko?
jOzef zapakowal wszystkie
rzeczy do jednej walizki.,
Do ilu walizek jozef
zapakowal wszystkie rzeczy?
Janek wskoczyl do rzeki.
Do czego.wskoczyk Janek?

5

Instructor:

Jaworski wplacil pieni4dze
do Banku Polskiego.
Do jakiego banku Jaworski
wplacil pieni4dze?

Students:

jaworski Vp/acit pieni4dze
do Banku Paskiego.

Zosia wrzucila list do
skrzynki pocztowej.
Do czego Zosia wrzucila

4

4

list?

Urzgdnik wlotyl dokumenty
do teczki.
Do czego urzgdnik wloty/
dokumenty?
Zosia wpuAcila psa do domu.
Dok4d Zosia wpuAcila psa?
e/
do = for

Pulk przygotowywal sig
do natarcia.
15<5 czego przygotowywal sig

pulk?

Utywa sig pociskow zapalaj4cych
do niszczenia czolgOw.
Do czego utywa sig pociskow
zapalaj4cych?
Maria utywa tej Acierki
do mycia okien.
Do czego Maria utywa
tej Acierki?
To nie jest pora do zabawy.
Do czego to nie jest pora?

To jest garnek do gotowania
mleka.
Do czego jest ten garnek?

Pan Czajka zaniosi zegarek
do zegarmistrza do naprawy.
Dlaczego Czajka zani6sl
zegarek do zegarmistrza?

at

Pulk przygotowywal sic do
natarcia,

.4

Students:

instructor:

Kowalska powiedziala sqsiadkom,
e ma mi.eszkanie do wynajcia.
Co Kowalska powiedziala s4siadkom?

Kowalska poWiedziaAa sqsiadkom, ze ma mieszkanie do wynajccia.

f/
do = unLil

Kowalski b0zie w biurze
do czwartej.
Do ktorej Kowalski
5jdzie w biurze?

Komaski bgdzie w biurze do czwartej.

Zosia zostanie u rodzicow
do lipca.
Do kiedy Zosia zostanie
u rodzicow?
Cichoccy bgdq w Warszawie
do konca roku szkolnego.
Jak dIugo Cichoccy bod4
w Warszawie?

do

is rendered in English without the use of preposition,

To jest gcierka do kurzu,
nie do naczyn.
Do czego jest to Lcierka?

To jest Lcierka do kurzu.

Nie trzeba zmusza6 dzieci
do jedzenia.
Do czego rile trzeba zmaszao
dzieci?
Majewski przyznal sig
do kradzie2y.
Do czego przyznal sic
Majewski?
Nieprzyjaciel zbli2y1 si
do naszych okopOW.
Do czego nieprzyjaciei
zbli2y1 sic?

7

Instructor:

Students:

Bolek jest zly na Janka,
ale do jego siostry nie
ma tadnej pretensji,
Czy Bolek ma pretensjc
do siostry Janka?

Niel Bolek nie ma tadnej
pretensji do siostry Jan.
ka.

Dyrektor huty "Baltyk" odnosil sic bardzo ile do swoich
pracownikem.
Do kogo dyrektor huty "Baltyk"
odnosil sic bardzo ile?

Buty czyAcimy szczotkq do
but6u4
Czym ct/gficimy buty?

8

DiaiOg 101
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LESSON 101

Dialog (Artillery Forward Observer)
S.: Porucznik Sokolowski
D.: Kapitan Dudek

me.

S.: Obywatelu kapitanie, meldujg, ze idg na wysunigty punkt
obserwacyjny, aby zmieniO porucznika Lukasika.
D.: A. gdzie jest radiotelegrafista?

S.: Niestety, powatnie zachorowal, a my nie mamy inn ego radiotelegrafisty do dyspozycji.

D.: Niech wigc bombardier Wngk, ktory jest z porucznikiem
Lukasikiem zostanie dlutej na punkcie. Mote dostang
radiotelegrafist z dywizjonu, to go tam pótjednego
niej wyglg.

0,

V

S.: Zabieram ze sobq ten nadajnik i odbiornik nowego typu.
Nadawaligmy i odbieraligmy nim wczoraj. Jest on lepszy
od starego.
D.: Dobrze, ale niech sig obywatel porucznik gpieszy. Nie
mamy czasu do stracenia. Teraz wlagnie sa najlepsze
warunki do zmiany na punkcie. Czy obywatel porucznik
zapoznal sig ze szkicem orientacyjnym?
S.: Tak, widzialem go.
niony tej nocy?

Czy sygnal wywolawczy zostanie zmie-

D.: Sygnal wywolawczy jut zostal zmieniony i przekazaligmy
go porucznikowi Lukasikowi.
S.: 0 ktOrej godzinie nalety sig spodziewae ataku npla?
D.: Nad ranem. My jestegmy gotowi. Wlagnie przyszly
dziala pancerne, aby wzmocnie ogiefi zaporowy.

LESSON 101
Grammar Analysis

Part I
The preposition do requires the genitive case,
a/ The preposition do is rendered in English by at,
,g,:

On strzela do celu.

- He shoots at the target,

IV The preposition do is rendered in English by to,
e.g.;

Kowalski pojechal do Marszawy.
Maria napisala
matki.
Ten dom nalety do Cichockiego.

Kowalski went to Warsaw.
- Maria wrote a 'letter to
her mother,
- This house belongs to Cichocki.
- Prom the gate to the house
.

Od brainy do domu jest dziesi0
metrow.
is ten meters.-Pracujemy od trzeciej do piqtej.- We work from three to five.
c/ The preposition do is 'rendered in English by on,
e,g,:

On przyszyl orzelka do czapki.

.

He sewed the eaglet on
the cap.

,d/ The preposition do is rendered in English by in, into,
.g.:

On wjecha/ do garatu,

-

He drove into the garage.

e/ The preposition do is rendered in English by for,
.g.:

W tym domu jest mieszkanie
do wynajvcia,

- There is an apartment for
rent in this house.

12

Do czego pan tego utywa?

-

What for do you use it?

f/ The preposition do is rendered in English by till,
until,
,g.:

Wojciechowski will be home
until five.

Wojciechowski bldzie w domu
do pi4tej.
Part II

Some Polish verbs require the use of the preposition
do when no preposition is used in English,
.g.:

On przyznal sic 512 kradziely
He admitted the theft of
bi2uterii.
the jewelry.
Nasze oddzialy zblita/y sic . Our units were approaching
do rzeki.
the river.
Fie zmuszaj go do pracy.
. Don't force him to work.

LESSON 101
Structural Drill
Instructbr:

Tam jest tarcza.
Do czego strzelil
zolnierz?

Do czegoceloWi
tolnierz?

Suggested words:
tarcza

Students:

Zolnierz strzelil
do tatczy,

czolg
bankier
wielyczka
samochod

On pisze piorek.
Do czego on utywa
piora?

On u2ywa piora
do pisania,

13

Instructor:

Suggested words:

On rysuje olowkiem.
Do czego on uiywa
o/owka?
On kraje owoce notem.
Do czego jest ten not?

Students:

On utywa olowka
do rysowania.
migso, chieb

Ten not jest do
(krajania) owocow.

Azef ma ci4gnik.
Do czego Azef przy-

Azef przycze-

czepil plug?

pil plug do

ciunika.
Tu jest Aciana.
Do czego Zygmunt
przybil ogloszenie?

plot

Tam plynie rzeka.
Do czego Kowalski
wrzucil not?

Kowalski wrzucil
not do rzeki.

Tam jest woda.
Do czego skoczyl
Andrzej?
Tam byl staw.
Do czego wjechal
pijany kierowca?

Zygmunt przybil
ogloszenie do
Aciany.

Andrzej. skoczyl

do wody
Pijany kierowca
wjechal do stawu.

row

Azef ma cigtk4 pracy.
Do czego przyzwyczail Owiczenia na deszczu Azef przyzwysig Azef?
marsze w cigikim
czail sig do
terenie
cigtkiej pracy.
W czasie wojny byly
cigtkie naloty.
Do czego on sig przyzwyczail?

On sig przyzwyczail do cigtkich nalotow.

Ojciec Azefa jest
teraz w Warszawie.
Do kogo pojechal
J6zet?

Do kogo poszla Maria?
Do kogo zatelefonowal Andrzej?

Azef pojechal do
ojca.

matka
major Kowalski
rodzice

14

Instructor:

Do kogo Jaworski
postal list?

Suggested words:

Students:

lekarz,

profesor Wojcik

Do kogo Zygmunt
napisal list?

Kowalski nie lubil
nowych urzgdnikOw.
Do kogo Kowalski
odnosil sig ile?

Kowalski odnosil
sig ile do nowego urzgdnika.

To jest nowa sekretarka.
profesor Zielinski
Do kogo nalety to wazastgpca dyrektora
lizka?
Tam jest nieprzyjaciel.
Do kogo strzelil totnierz?

Zolnierz strzelil
do nieprzyjaciela.

On mieszka w Krakowie.
Dok4d pojechaI Ko-

Krakow

ATTAM?

Warszawa

Dok4d wrocil Jaworski?
Dok4d wyjechal Wojcik?
Dok4d wycofali sig
tolnierze?
Dok4d czgsto jeidzi
Major Kubala?
Dok4d Cichocki zawiezie to skrzynie?
Dok4d porucznik wys-

Niegos lawice

Kowalski pojechal
do,Krakowa.

Torun
miasto
wie6 Slone
las

park

Ia/ gofica?

Kowalski poszedl
do danu.

To jest dom Kowalskiego.

Dok4d poszedl Kowalski?
Dok4d sanitariuszka
zaprowadzila rannego?
Dok4d weszli milicjan_

pok0

ci?
Dok4d. Andrzej zani6s1

410Xat, szpital

paczkg?

przedzial, ogrod

tUdynek, oboz
rz6d wagonu

tyl pociuu
Andrzej przyjecha/ do
Krakowa w majus a wyjechal w lipcu.
Od kiedy do kiedy
2y1 Paderewskir-

lipiec

Andrzej byl w Krakowie od maja do

Lay
186 0 .
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1941

lipca.

Suggested words:

Instructor:

Students:

(Use a Polish calendar as visual aid )

Od kiedy do kiedy
trwaly wakacje?
Od kiedy Kowalski
pracowal w tej
fabryce?
Do kiedy Jaworscy

b04 w Warszawie?
Do kiedy trzeba

zaplacic ten ra

wrzesien

czerwiec

pierwszy paidziernik

Kowalski pracowal
w tej fabryce do
pierwszego paidziernika.

niedziela
poniedzialek
przyszly tydzien
przyszly
grudzien
styczen

chunek?

Do kiedy b04 poka.
zywali te filmy?

Do ktorego Zielin.
ski bgdzie w mie6.
cie?

trzeci maja

Do
ma
Do
ma

czwarty wrzegnia

ktorego Zygmunt
urlop?
ktorego Zosia
wakacje?

Zielinski bOzie
w mieacie do trze.
ciego maja.

dwudziesty czerwca
trzydziesty pierwszy si erpnia

(Use a clock dial as visual aid.)

Do ktorej godziny

Jan b0zie w do-

5.00

mu do piqtej.

Jan bgdzi e w domu?

Do ktorej doktor
przyjmuje?
Do ktorej trwaly
ewiczenia?
Do ktorej dajq
obiady?
Do ktorej jest ten
skiep otwarty?
Do ktorej Kowalscy
siedzieli u jawors.
kich?

5.45
7.15

3.30
6.00

Tam mieszka Kowalski.
Do czyjego mieszkania poszed1 Andrzej?

Andrzej poszedl
do mieszkania Kowaiskiego.
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1

Kapral Zielonka

Students:

Suggested words:

Instructor:

ma

Kaperal Zielonka

duty ogr6C
Do czyjego ogrodu
pobiegly dzieci?

itlarynarz

nowy urzldnik

Dzieci pobiegly
do ogrodu kapra.
la Zieionki.

LASSOIsi 101
Translation
English - Polish

1. Cpl. Kowalski drove through the forest, then across a
wooden bridge on the canal.,

2. He did not drive through the tunnel.

He decided to go

around the hill, because he thought that there might be
an enemy trap in the tunnel.

3. The thief entered the ranger station through a window.
He searched the rangerts desk, took some documents, and
then, hearing someone opening a door in the house, ran
across the room

nd hid in the closet.

4. The engineers were disarming mines all night.

5. All day the corporal lay on the hill, watching through
his binoculars, the well, near which jasifiski was to

meet the enemy officer.

6. Because of you and your stupid remarks, the boss was

*I
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mad at me.
7.

He went there only out of curiosity.

8.

It turned out that the waitress, working in our canteen,
was an enemy spy.

9.

Mary married a teacher, whom she met through a mutual
friend.

LESSON 101
Reading Text
Byla jasna noc.

Na wysunigtym punkcie obserwacyjnym

znajduj4cym sig na wzgorzu 452 byl porucznik Lukasik i radio.
telegrafista Wngk.

Od kilku dni na tym odcinku frontu bylo

dziwnie spokojniel

poniewa2 dziala npla slabo ostrzeliwaly

nasze stanowiska.

Linie telefoniczne rzadko byly przery..

wane pociskami zwlaszcza22e wgrod nich du2o bylo niewypalow.
Porucznik Lukasik utrzymywal sta1.4 14cznoL8 z bateri4

i piechot4 tylko przez telefon.

Na punkcie obserwacyjnym

byl jednak remnie2 odbiornik i nadajnik radiowy.

Mala to

radiostacja byla uZywana w wypadku przerwania linii telefonicznych.

Punkt obserwacyjny znajdowal sig na wzgorzu,

na ktorym byla wie2a triangulacyjna. W nocy porucznik obser

-.

wowal przedpole, a Wngk siedzia/ przy odbiorniku i sluchal.
Wngk znal dobrze jgzyk npla i jeZeli warunki bojowe na
to pozwalaly szukal on falitna ktorej nieprzyjaciel nadawal.
18

gia

Mial on czasami szczggcie uslyszee cog waznego.

Raz np. usly-

szal on, jak dwoch dow6dcow baterii npla mowilo cog o swoich
jednostkach ognia,

nowych zapalnikach i dalmierzach.

Drugi

raz slyszal, jak dow6dcy artylerii i piechoty koordynowali
()glen.

Tej nocy Wngk widocznie tei mial szczggcie, gdyt nagle

zaczql cog szybko pisat.

Kiedy skonczyl, zameldowal: ttpanie

poruczniku, odebralem jakig zaszyfrowany meldunek npla".

"W takim razie pol4czcie sig natychmiast z dow6dztwem batalionu piechoty.

mu o tym.

Tam jest nasz oficer 14cznikowy.

Zame1dujcie

Mote to cog watnego."_ powiedzial porucznik.

P6I godziny poiniej na punkcie zameldowal sig goniec z dowodztwa, ktory odebral zaszyfrowany meldunek npla.

Nastgpnego

dnia nad ranem sIychae bylo silny ()glen artylerii na lewym
skrzydle.

Dwa dni poiniej bombardier Wngk dostal awans na ka_

prala i dowiedzial sig, te w zaszyfrowanym meldunku byla informacja o planowanym ataku na lewym skrzydle.
zaskoczenie.

Mialo to bye

Dzigki temu, ie nasze dziala pancerne polotyly

skuteczny ogien zaporowy, atak sig nie udal.

Questions
1. Jaka byla noc?

2. Kto byl na wysunigtym punkcie obserwacyjnym?
3. Jak bylo na tym odcinku od kilku dni?

4. Jak utrzymywal porucznik Lukasik lqczno66 z bateriq?
5. Dlaczego porucznik Lukasik utrzymywal I4cznoge przez telefon?
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6. Co bylo rOwnie+ na punkcie obserwacyjnym?
7. Kiedy byla utywana mala radiostacja?
8. Gdzie znajdowal sig punkt obserwacyjny?
9. Co robil w nocy porucznik, a co bombardier Wngk?
10. Co znal dobrze Wngk?

11. Kiedy szukal on fali radiostacji npla?

12. Co on raz uslyszal?
13. Co on uslyszal innym razem?
14. Kiedy Wngk mial szczggcie?
15. Co on zameldowal porucznikowi?
16. Co kazal zrobia porucznik bombardierowi?

17. Kto zameldowal sig p61 godziny poiniej na punkcie obserwacyjnym?

18. Co odebral goniec?

19. Co bylo slychat nastgpnego dnia nad ranem?

20. Co dostal starszy bombardier i o czym sig dowiedzial dwa
dni pOiniej?

21. Dzigki czemu atak npla sig nie udal?

LPSSCN 101
Oral

.

Aural Drill

Part I . Dialog

1. Kogo porucznik Sokolowski ma zmienia na punkcie obserwacyjnym?

20

2. Co stalo sic z radiotelegrafist4?
3. Dlaczego bombardier Wnck ma zostao dlutej na punkcie obser.
wacyjnym?

4, Jaki nadajnik i odbibrnik zabierze ze sob4 porucznik Sokolowski?

5. Jakie s4 teraz waruaki do zmiany na punkcie?
6. Z czym zapoznal s:tc porucznik Sokolowski?
7. Kiedy zostal zmielliony sygnal wywolawczy?

8. Czego kapitan Dudes spodziewa sic?
9. Kiedy nieprzyjaci21 bcdzie atakowal?
10. Do czego nasze wcjska s4 przygotowane?
11. Jaka nowa broil plzybyla?
4 MA

12. W jakim celu pr2ybyly dziaia pancerne?

p

Part II
b5 i:R

1. Jak nazywa sic starszy strzelec w artylerii?

2. Czym mierzy sic AlegloA6?
3. Jak inaczej na2vwa sic dzialo samobie2ne?

4. Jaka jest jednostka ognia przydzielona na dzialo?

5. Dlaczego trzeb4 skoordynowaO ogien artylerii z posuwat

niem sic piechlty?
6. Jak nazywa sic'aparat radiowy, ktory slut), do nadawania?

7. Jak nazywa sic aparat radiowy, ktory sluty do odbierania?
8. Co robi sic z I!iewypalami?
9. Jakie zadanie ila of ices 14cznikowy?
f

I
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10.

.

co artyleria kladzie ()glen zaporowy?

11. Skad obserwuj4 obserwatorzy artyleryjscy?
12. Co naleky zrobie, jegli jest sig chorym?
13. Po co robi sig szkic orientacyjny?
14. Dlaczego trzeba planowa6 pracy?

15. W jaki sposob przekazuje sig wiadomoAci na duke odleg.
lo6ci?

16. Do czego slu24 radiostacje?
17. Ile slow na minute nadaje dobry radiotelegrafista?
18. Na co jest skuteczna aspiryna?

P

19. Gdzie pan stale mieszka?
20. Kiedy nadaje sig sygnal SOS?

21. Dlaczego stacje radiowe maj4 sygnaly wywolawcze?
22. W czym pomagaj4 wieke triangulacyjne?
23. Jakie warunki pracy mial pan w miejscu, w ktorym pan pra.
cowal przed wst4pieniem do wojska?

24. Ile zapalnikow ma pocisk artyleryjski?
25. Dlaczego szyfruje sig m-eldunki?

LESSON 101

Military Interpreting Practice #12
1. What is your name and
rank?

Porucznik Michal Zimny.

2. What is your unit, and
your last duty in it?

Bylem wysunigtym obserwatorem
3ciej baterii 15 p. art. polowej.
22
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3. Here is a sketch map of
the terraino Can you
sh,ow, me where your obser-

vation post was?

50 metrow na wschog ed wiety
triangulacyjnej eta Mrzgkrzu
1225,

4. Where is your battery located?
Moto 3 km. na petInoc od wzg6rza laas.
5. Where are the other bat..
teries of your battalion
located?

Znajdujg sig one 4 km, na pOlnoc
od lasu,
6. What was the mission of
your battery?
Ostrzeliwaliamy miasteczko Zabiele, w ktOrym sad wasze oddzialy. Poprzednio wspiera.
ligmy piechote.
7. How do you coordinate
your fire with the infantry?

Piechota utywa sygnal6w dymnych
w dziefi, a rakiet w nosy. Poza
tym, w sztabie dow6dcy piecho.
ty jest zawsze nasz oficer
nikowy.
8. How do you request fire
support from your bat.
tery?

Przez telefon ktorym jestem
po/Aczony z bateria.

9. How do you contact your
battalion and infantry
which your battery supports?
Mam radiostacig przez kt6rgi
/aczg sic z piechotq i przez
ktora przekazujo meldunki do
mego dywizjonu.
10. What call sign do you
use to contact your
battery?

Sygnalem wywolawczym naszej
baterii jest "czarne oko"
11. What are the call signs
of your other batteries?

1.sza bateria ma "niebieskie
oko ", a 2 -ga "zielone
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12. How often do they change
these call signs?

Byl to nasz staly sygnal wywolawczy, ale gdy dosta em sig
do niewoli, bgdzie on praWdopodobnie zmieniony.
13. How much adamunition do
you keep at the battery?

Trzymamy jednostkg ognia, to
jest 150 pociskOw na ka2de
dziato,
14. Which battery was firing
at our airfield?
Zdaje mi sig 2-ga.
15. I must admit that your
fire was very effective.
OtrzymaliLmy nowy typ dalmie-*
rza, a poza tym jesteAmy jug
diugi czas na froncie.

16. What kind of fuses do
you use that there are
so many duds?

U2ywamy zapalnikOw czasowych
uderzeniowych. 0 lie chodzi o niewypaly, to wczoraj
obok punktu obserwacyjnego
padly 3 wasze niewypaly.
17. Maybe we wanted you
to live longer.

LESSON 101
Homework
Part I

Translate into polish:

1. Lt. Kowalski had to send his report to headquarters by

messenger

because en enemy shell had destroye4 his

radio transmitter.

A,

25

.

20 Nowicki taught his son how to shoots, but he told him never
to aim at people, not even as a joke.

3, Cichocki put the radio receiver into the jeep

and left

for the command post.
4, When General jasiriski heard that the enemy was approa.

cling the river, he ordered his troops to prepare for
an attack,

5. The PFC broadcasted information to the liaison offier,
only until 6 o'clock in the evening.

6. With the help of two range finders, the coordinates of
the enemy positions were discovered, and later a situa.
Lion sketch was made.

of the enemy's artillery rounds were duds

because

they used ineffective fuses.
Tbe colonel sent the radio operator and, a new type trans.

mitter into the woods

near the enemy front line.

9, At one time we had permanent call signs, but because many
of our men have been taken prisoner, we now change call
signs weekly.

P.rt II
TTHigT'art is to be written if tape recorders are not avai.
It
is to be recorded on tape, if tape
lable to students.
recorders are available.)
Answer in not less than 50 words the following questions.
Elaborate on the subjects as much as you can:

a) Po co artyleria strzela ogniem zaporowym?
B) Dlaczego trzeba planowaa prac?
c) Dlaczego szyfruje si@ meldunki?
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LESSON 101
Vocabulary

private first class in
artillery

bombardier, m.
bombardierzy, nom. pl.
dalmierz, m.
dalmierza, gen. se

. range finder

dzialo pant erne

.

self-propelled gun

jednostka ognia

-

unit of fire (number of
rounds per weapon, not
per unit)

-.

to coordinate

nadajnik, m.
nadajnika, gen. s.

.

radio transmitter

nadawa6, i.
nadajg
nadaje

-

to transmit, to broadcast, to mail

niewypal, m.
niewypalu, gen. s.

.

dud

obserwacyjny punkt, m.

.

observation point

odbierat, i.
odbieram
odbiera

- to receive

koordynowae, i.
koordynujg
koordynuje

skoordynowaolpe
skoordynujg
skoordynu je

nadae, p.
nadam
nada

odebrae, p.
odbiorg
odbierze

receiver

odbiornik, m.
odbiornika, gen, s.

-

of

- liaison officer

14cznikowy, in.

ogieri zaporowy

-

barrage fire

orientacyjny, orientacyjna,
orientacyjne

-

orientation, as adj.

planowad, i. zaplanowad, p.
planujg
zaplanujg
planuje
zaplanuje

-

to plan
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przekazywa6, i.
przekazujo
przekazuje

przekaza6, p,
przekaig
przekate

radiostacja, f.

m to relay, to hand down,

to transmit
- radio station

radiotelegrafistal m.

radio operator

radiotelegratAW, nom, pl.
affective

skuteczny, skAte4a0a, skuteczne
staly, stala,

-

constant, permanent, solid

sygnal, m.
sygnalu, gen. s.

-

signal, sign

sygnal wywolawczy

-

call sign

szkic, m.
szkicu, gen. s.

-

sketch

szkic orientacyjny

situation sketch

triangulacyjna wieta

triangulation station

warunek, m.
warunku, gen. s.

condition, term

wzmocnie, p.
wzmocnig
wzmocni

to intensify, to strength-

wzmacnia6, i.
wzmacniam
wzmacnia

en

zapalnik, m.
zapalnika, gen. s.

-

zaszyfrowa6, p. Szyfrowao i.
zaszyfrujg
szyfruje
zaszyfruje
szyfruje

- to code, to cipher

28
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LESSON 102

Grammar Perception Drill

THE USE OF THE
PREP OS I TI ON

przed
Part I

Przed with the instrumental case

a/
przed - before (with reference to time)
1....1=1.11
Instructor:

Suggested words:

Wladyslaw pit piwo
przed kolacj4,
Kiedy Wladyslaw pit
piwo?
Andrzej spotka sic
z Basl4 przed szostq.
Kiedy Andrzej spotka sic
z Basi4?

Wladyslaw pi/
piwo przed ko-

1, 2, 3 3:30,
4, 4:15 $
wpol do szostej,
7, 8, 9 , 10:30,
11, 12

Kowalski zawsze koliczy
pracc przed pi4t4.
Kiedy Kowalski koficzy

prace
Maria nie pozwala mctowi
palio przed jedzeniem.
Kiedy Maria nie pozwala
mctowi pali6?

Students:

Aniadanie
obiad
kolacja

Bednarski musi zoba.
czy6 sic z Kowalskim
przed niedzielq.
Kiedy Bednarski musi
zobaczyo sic z Kowals.kim?
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Instructor:

Suggested 741b rds:

Students:

Gospodarz chce skohczy6 koszenie 14ki
przed deszczem.
Kiedy gospodarz chce
skoficzye koszenie 14ki?

Przed zaczgciem wykiadu profesor wypil szklankg wody.
Kiedy profesor wypil
szklankg wody?

I

CV 0

P61 godziny przed startem kapitan Bystron mial
odprawg z pilotami.
Kiedy kapitan Bystron,
mial odprawg z pilotami?

Dzig Nowicki byl jut w lesie przed wschodem slohca.
Kiedy Nowicki byl jut w lesie?

Zielinski wzi41 urlop tydzien przed glubem.
Kiedy Zielinski wzi41 urlop?

Kowalski dal wszystkie swoje pieni4dze dzieciom p61
roku przed gmierci4.
Kiedy Kowalski dal wszystkie swoje pieni4dze dzieciom?

Bednarscy przychodz4 zawsze
na stacjg p61 godziny przed
odej6ciem poci4gu.
Kiedy Bednarscy przychodz4
na stacjg?
Przed wojn4 jcizef mieszkal
w Warszawie.
Kiedy jOzef mieszkal
w Warszawie?

Kowalski wyszedl st4d
przed sekund4.
Kiedy Kowalski wyszedl
st4d?

minutes

2 minuty
5 minut
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Instructor:

Suggested words:

Students:

10 minut
kwadrans
p61 godziny
godzina
2-6 godzin

Nieprzyjaciel spalil
t4 wieg przed wycofaniem sig.
Kiedy nieprzyjaciel
spalil t, wieg?
Przed zwolnieniem go
z wigzienia kazano
wiginiowi podpisae
kilka dokumentow.
Kiedy kazano wiginiowi
podpisae kilka dokumentow?
Przed zbadaniem pacjenta
lekarz rozmawial z nim
kilka minut.
Kiedy lekarz rozmawial
z pacjentem?
Janek wyczygcil rower
przed oddaniem go Bolkowi.
Kiedy Janek wyczygcil rower?
b/
przed - in front of, before
with reference to place or people)

Janek spotkal sig z Zosi4
przed szko14.
Gdzie Janek spotkal sig
z Zosi4?

kino
koszary
kogci61
kawiarnia
pomnik
dom towarowy

Gruszka zostal zabity
przed wejgciem do restauracji
Gdzie Gruszka zostal zabity?
Pan miody czekal na panng
mlod4 przed kogciolem.
Gdzie pan miody czekal na
panng mlod4?
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Janek spotkal
z Zosi4 przed
szko14.

Instructor:

Suggested words:

Pociqg zatrzymal sig
przed granicq niemiecka.
Gdzie zatrzymal sig
pociqg?

sygna/
most
stacja

Porucznik rozmawial
z kapralem przed wartowniq.
Gdzie porucznik rozmawial
z kapralem?
Wiele kobiet stale przed
nowym sklepem.
Gdzie stalo wiele kobiet?
2olnierz stal na warcie
przed namiotem pulkownika.
Gdzie,2olnierz stal na warcie?
Ten piesek zawsze czeka na
swojego pana przed bram4.
Gdzie ten piesek czeka na
swojego pana?
Milicjant zobaczyl dwoch
ludzi bijqcych sig przed knajpg.
Gdzie milicjant zobaczyl dwoch
ludzi bij4cych sig?
Kilkunastu mlodych ludzi stab°
przed budynkiem Wojskowej
Komendy Rejonowej.
Gdzie stab() kilkunastu mlodych
ludzi?

Michab zasadzil kwiaty przed
gankiem.

Gdzie Michal zasadzil kwiaty?
Janek czekal na Baskt przed
wej6ciem do kina.
Basig?
Gdzie Janek czekal
Sanitarka zatrzymala sig przed
szpitalem.
Gdzie zatrzymala sig sanitarka?
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Students:

Pociqg zatrzymal sig
przed granicq niemiec.
kEl.

40.

Instructor:
4 414,

Suggested words:

Dwoch zabitych tolnierzy
nieprzyjacielskich 'eta/0
przed naszymi zasiekami.
Gdzie letalo dwoch zabitych
tolnierzy nieprzyjacielskich?

Students:

Dwoch zabitych to'.
nierzy le*alo przed
naszymi zasiekami.

ona weszla do pokoju przed
mctem.
Przed kim weszla ona do
pokoju?
Dzieci siedzialy na podlodze
przed rodzicami.
Przed kim siedzialy dzieci?
Wiczien zeznawai przed s4dem.
Przed czym zeznawal wiczien?

Ona oskartyla go przed s4dem
t

o kradzi et.

Przed czym ona go oskartyla.
c/
przed - from

Kot schowal sic przed
psem pod kanap4.
Przed czym schowal sic
kot?

Kot schowal sic
przed psem.

Stanislaw udawal przed rodzijest
cami, te dire
siostra.
Przed kim Stanislaw udawal,
te nie wie gdzie jest siostra?

Fire

Azef ostrzegal kolegc przed
Kucharskim bo wiedzialrEr"-'
on krednie.
Przed kim yizef ostrzegal ko-

lege
Druga
przed
Przed
druga

kompania wycofala sic
nacieraj4cymi czolgami.
czym wycofala sic
kompania?

Zlodziej uciekal przed miliciantem.
Przed kim zlodziej uciekal?
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Students:

Suggested words:

Instructor:

Zosia schowala sig przed
deszczem.
Przed czym Zosia schowala sig pod drzewo?

Zosia schowala sig
przed deszczem.

d/
against

przed

.

Nasze
przed
Przed
nasze

oddzialy ubezpieczyly sig
zaskoczeniem.
czym ubezpieczyly sig
oddzialy?

Nasze oddzialy
ubezpieczyly sig
-agfac z TRIem

Andrzej bronil przyjaciela
przed oskarZeniami kolegOw.
Przed czym Andrzej bronil
przvjaciela?
Part II
Przed with the accusative case,.

Patrol wyszedl przed okopy.
Dok4d wyszedl patrol?

Patrol wyszedl przed
okopy,

Lziecko pobieglo przed dom.
Dokqd dziecko pobieglo?

Zaprowadzili wig2nia przed
KomendantaMi1icji.
Przed kogo zaprowadzili wiginia?
Student wyszedl przed klasg.
Dokqd wyszed/ student?
Samochod zajechal przed dom.
Gdzie zajechal samocheld?

Chiopiec rzucil pilkg przed siebie.
W jakim kierunku chlopiec rzucil
pilkg?
Pies wybiegi przed bramg.
Dokqd wybiegi pies?
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Dialog 102

1A.

,.
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'I

.

car

LESSON 102

Dialog (Conversation between a
criminal and his lawyer.)
A.:
P.:

Adwokat
Przestgpca

1

A.: Sikora, czy wiecie, ze grozi wam kara Amierci za morderstwo?

P.: Przeciet jut przed poludniem panu mowilem, ze ja nie
zabilem tej kobiety.

A.: Policja znalazla wasze odciski palcOw na rewolwerze
znalezionym przed drzwiami mieszkania.
P.: Wszyscy trzej mieliAmy rewolwery. ja zostawilem moj na
ziemi, gdy otwieralem wytrychem drzwi.

A.: Kto wigc zamordowal tg kobietg, Piwowarczyk czy Babik?

P.: Nie wiem, kary z nick, gdy ciemno bylo w pokoju a ja
przez caly czas bylem zajgty otwieraniem kufrow.
A.: Ale na obcggach i mlotku sq tylko odciski Babika, a nie
wasze.

P.: On ni6s1 narzgdzia, a ja pracujqc mialem rgkawiczki na
rgkach.

A.: A co powiecie na to, to tut przed 162kiem zamordowanej
znaleziono guzik waszej marynarki?
P.: Panie adwokacie, przysiggam przed Bogiem, ze jestem niewinny.

A.: Mam nadziejg, ze przysiggli i sgdzia wam uwierzq.

LEON 102
Grammar Analysis

THE USE OP WS
PREPOSITION
przed.

part I

przed with the instrumental case
The preposition przed with the instrumental case is
rendered in English by before (with TWITTEZT7TE7173M),
e.g.:

On bgdzie to przed piqt4.

He will be here before
five o'clock,

Wr6cc do domu przed po/udniem.

.

I will be back home before
noon,

Napijo si9 kawy przed lekcjq,

.

I will have coffee before
the lesson.

b/
The preposition Li:4st with the instrumental case is
rendered in English by in front of, before (with reference
to place or people),
e.g.:
Oita stata, przed domem.

.

She stood in front of the
house,

on siedzial Leta mn4.

. He was sitting in front of

me.

On zeznawai wczoraj przed Wen'. . He testified yesterday
before the court.
On oskartyl go o kradziet przed
stlidem,

.

He accused him of theft
149
s the court.

c,

dish

The preposition pr:ed, with the instrumental case i*
by rom,
rendered in
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e.g.:

Zlodziej ukryl sic przed milicjq. - The thief hid himself
from the police.
Udalo mu sic uciec przed burzq.

. He managed to escape..

from the storm.
ra

d/
The preposition przed with the instrumental case is
rendered in English by against
e.g.:

Nasze wojska bronily sic Erma
nacierajqcym nieprzyjacielem.

- Our troops defended them-

selves against the attacking enemy.

Part II

przed with the accusative case
The preposition przed with the accusative case denoting
movement towards a priTETTSrendered
infront of,
e.g.:

Chodimy przed koacial.

.

Let us go in front of
the church.

Part III

When in English we say that an event took place on the
ni ht of the 10th of May - in Polish we must say "W nocy
z dnia dziesiq ego na jedenastego maja.

LESSON 102

Structural Drill
Part I

Instructor:

Suggested words:

Students:

a/
It

Niediugo bcdzie obiad.
Kiedy on zatelefonuje
do brata?

obiad
finiadanie

lekcja
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On zatelefonuje do
brata przed obiadem.

Ustructor:

Suggested words:

Students:

wYjazd
wesei.e

siodma godzina
przestuchanie
Awicta Botego Narodzenia
List musi by6 wyslany
wieczorem.
Liedy ona musi skoliczy6

wiecz6r

list?

czwarta

Ong musi skoficzy6
list przediwiieczerem.

piq,ta

dwunasta
polnoc
wtorek
Aroda
niedziela

b/
Tam jest koAci61.
Gdzie zbierzemy sic?

koAci61

Zbierzemy sic przed
koAciotem.

dom
budynek szkolny
restauracja
stacja autobusowa
Tam jest stacja kolejowa.

Gdzie sic spotkamy?

stacja kolejowa Spotkamy sic przed
stacja kolejowq.
kino
teatr

pockg
poczekalnia
skiep
spoldzielnia
autobu6
kawiarnia
Tam jest brama,
Gdzie stoi ten samochod?

bra ma

Ten samochod stoi

stodola
dom

ciOarowka
°gag!
Xotel
blur()

wejAcie
koitoi61
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przed breast,.

Instructor:

Suggested words:

Tam jest las,
Gdzie zatrzymala sig
kompania?

las

Students:

Kompania zatrzymala sig przed lasem.

zakrct
rzeka
wie6
miasto
wzgorze

Ora
kopalnia
Tam s4 bunkry.
Gdzie zatrzymal sic npl?

bunkry

Npl zatrzymal sic
przed bunkrami,

wie6
zapora wodna
tunel
gory
legniczowka
wieza triangulacyjna
nasyp
wasze gniazdo oporu
zarogla
elektrownia
zasieki
okopy
lotnisko

Tam s4 drzwi.
Gdzie siedzi babka?

drzwi

J3abka siedzi przed
drzwiami.

kominek
okno
ganek
chalupa
plot
brama
st61

c/
Jest burza.
Przed czym sic zwykle
chowamy?

burza
zla pogoda
deszcz
silny wiltr
pioruny
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Zwykle chowamy sic
przed burzq.

Instructor:

Boimy sig choroby.
Przed czym sig bronimy?

Students:

Saggested words:
choroba

Bronimy sig przed
chorobq.

wOjna
Amier6
potar
okupacja

Dzieci bojg sig z/ego
psa,

Przed czym uciekaj4
dzieci?

ziy pies

Dzieci uciekajik
przed ziym psem.

g@si
krowy
konie
duta f ala

Nasze czolgi posuwa.
jq sig naprzod.
Przed czym npl wyco.
fuje sic?

Npl wycofuje sig
przed naszymi czol.
gami.

nasze oddzia/y pancerne
nasza, armia

nasze przeciwnatarcie\
nasza piechota

Npl bai sig waiki wrgcz
Przed czym wycofal sig

Npl wycofal sig

npl?

przed walkq wrocz.
nasz ogiefi zaporowy
nasze naloty
przewaga n.aszych sil

Nie trzeba pie wodki.
Przed czym ojciec
ostrzegai syna?

weprIk9

Ojciec ostrzegal
syna przed piciem
wodki.

utywae narkotykow
palio papierosT
bawie sic bront;
jeA6 zepsute migso
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Instructor:

T4 jest prokurator.
Przed kim on bgdzie
zeznawal?

Suggested words:

prokurator

Students:

On bgdzie zeznawal
przed prokuratorem.

sgdzia
milicjant
adiutant
major

W tym mieAcie marry
duto zlodziei.

Przed kim musimy sig
broni6?

ziodzieje

MusLmy sig broni6
przed zlodziejami.

szpiedzy
nieprzyjaciel

Nauczyciel chce ukara6
tego chlopca.
Przed kim ukrywa sig
ten chIopiec?

nauczyciel

Ten chlopiec ukry.

ojciec

wa sig przed nau-.
czycieleme

matka
brat
milicjant
gospod arz

leAniczy
dziadek

Tam stoi ksi4dz.
Przed kim klgczy miody
mgtczyzna?

ksiqdz

Miody mgtczyzna klg.
czy przed ksigdzem.

ojciec

matka
Trzeba unika6 zlego
towarzystwa.
Przed kim ojciec
ostrzega/ syna?

Lekarz nie wierzyl, te
on jest chory.
Przed kim on udawal
chorego?

zie towarzystwo
obcy ludzie
szpieg
pijani

Ojciec ostrzegal
syna przed zlym
towarzystwem.

lekarz

nauczyciel
ojciec
tona

On udawal chorego
przed lekarzem.

szef
sgdzia

doW6dca

On chciall teby corka
by/a Awiadkiem toZmowy
Przed kim on to mown?

corka
dzieci

43

On to mowil przed
cork4

Instructor:

Suggested

words;

Students;

dziadek
rodzina
rodtice
znajomy
znajoma
przyjaciel
delegat
intynier
krewny
krewna
szwagier
rekruci
sekretarka
Pociqg przejetdta przez
Katowice.
Przed ktOrym miastem on

Katowic e

wyskoczy z pociuu?

Lodi
Gdaiisk

On wyskoczy' z pogo
ciqgu przed Katom
wicami.

Torufi

Krakow
Kielce
Lublin
Radom
Part II

a/
Tam jest tlumacz,
Przed kogo zaprowadzono
tego czlowieka?

t/umacz

urz@dnik celny
Awiadek
wartownik
wywiadowca
gajowy
ksiqdz
dow6dca

Tego czlowieka zaprowadzono przed
ttumacza.

general:

b/
Tam jest brama.
Dokild pan idzie?

brama
Idc pkzed
o/tarz
wystawa
kwatera gLowna
namiot
ganek
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LESSON 102
Translation
English . Polish
1. The criminal who killed his partner last year was punished
for murder.

2. One policeman phoned for the ambulance, the other one ran
after the bandit, but couldn't catch him.

3. Johnny was sick for several months and could not study,
but he is a very capable student so his parents hope that
he will finish school in a year.

4. The carpenter builds houses by means of a hammer.

5. The pistol with which the owner of the store had been
killed was found behind the garage, under a stone.
6. Zosia told her sister that she would marry Jan Cichocki
in a month, if her parents will agree.

7. The man ran behind Kowalski's house to catch his dog
which was running after Kowalski's cat.
8. Bolek married Basia three months ago in a beautiful old
church not far from Gdatisk,

9. Kowalski gave the boy ten zlotys for the information.
10. The prisoner's fingerprints were found on the pistol.
butt, as well as on the skeleton key.
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LESSON 102
Translation
Polish - English
Anton! stal w cei4.

Za nim byly cictkie drzwit ktore

przed chwila zamkncly ciemna kartg 25 lat jego tycia pelnego awantur.

Przed nim, wysoko pod sufitem, bylo male okien-

kot przez ktore wchodzilo trochg bladego slofica na brudnq
ficianc 1. stary koc na niewygodnym lotku.

Drogc do tej cell zaczal Anton! przed 8 latamit

wodkat

zie towarzystwot przed ktorym zawsze ostrzegala go matkat
ubezpieczanie zlodziei w czasie kradzietyt handlowanie narko.,

tykamit wytrycht mlotekt not, a poiniej rewoiwer.

I w ten

sposob Antoni stal sic zawodowym zlodziejemt dla ktorego tadna
6cianat tadne drzwi nie sq przeszkodqo

To prawdat te czgsto

musial ucieka6 przed milicjq i chowat sic przed jej okiem
w malym mie cie przez diugie tygodnie.

Ale zdawalo sic, ±e

dia Antoniego nie ma granic niemotliwaci. At nagle to sprawa z bogatq wdowa.

Dlaczego ona krzyczala?
zabi6, ani,nawet bi6.
rzeczy z kufrow.

Przeciet nikt nie chcia/ jej

Chcieli zabra6 tylko jej drogocenne

Anton! staff w tej chwili najblitej niej

i jednym strzalem postal jq na tamten Awiat.

Przysicgai w s4m

dziet te jest niewinnyt ale co znacza siowat jeteli na kolbie
rewoiweru znaleziono

jego palcow.

Anton! spojrzal na swoje iftko i zdawalo mu sic, to let),

na nim wdowa

i krzyczy:

nlodziejet mordercy!"
46

W tej chwili otworzyly sic drzwi i wszedl ksiqdz do
cell.

Question
1. Gdzie stal Antoni?
2, Jakie drzwi byly za nim?

3. Jakq kart@ tycia drzwi to zamkn@iy pried chwil4?
4. Jakie bylo tycie Antoniego?
5. Co wchodzilo przez male okienko wysoko pod sufitem?
6. Jakie byly Aciany i lotko?

7. Przed iloma latami zaczql Antoni drogo do tej cell?
8. Jaka to byla droga?

9. Przed czym ostrzegala go matka?
10. Czy on sluchal matki?
11. Kim stal sic Antoni?

12. Co dia Antoniego nie jest przeszkodq?

13. Przed kim on musial czoto ucieka6?
14. Gdzie musial Antoni chowao sic przez diugie tygodnie?
15. Co zdawalo sic Antoniemu?
16. Kto krzyczal?

17. Co zlodzieje chcieli zabra6 wdowie?
18. Jakie rzeczy zlodzieje chcieli zabra6?
19. Gdzie stal Antoni?

20. Jak Antoni poslal bogat4 wdow0 na tamten Awiat?
21. Co Antoni przysiggal w sqdzie?
22. Co znaleziono na kolbie rewolweru?
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23. Togo Antoni zobaczyl na loiku?
24, Co zdawa/o sic Antoniemu?
25, Co sic otworzylo w tej

26, Kto wszedl do cell?

LESSON 102

Reading Text

Dz1 pierwszy dzieri rozpraw mordercem Pelicji Krawcz k.
DziA o 10 rano w miejscowym s4dzie rozpocznie sic roz.
prawa przeciw Antoniemu Sikorze i J6zefowi Babikowil oskar.»

tonym o morderstwo wdowy Pelicji Krawczyk.

Jak jut przed

miesi4cem donosiliAmy, w nocy z dnia 24 na 25' lipcal trzej

znani w Awiecie przestcpcow bandyci:

Sikora, Babik

Piwo .

warczyk, przeszli przez wysoki mur jaki biegnie okolo ogrodu
domu wdowy i otworzywszy wytrychem glowne drzwi dostali sic
do sypialnego pokoju.

Milicjaustalila, to kiedy obudzona

halasem wdowa chciala wola6 o pomoc i uty6 telefonu, jeden
z bandytow rzucil sic na niq i w czasie krotkiej walki ude.
rzy/ j4 czymA cictkim w glowc i zabil.

Lekarz s4dowy przy.

puszcza, to zostala ona zabita ko1b4 rewolweru, ktory zna.
leziono przed drzwiami sypialnego pokoju wdowy.

Po zrabowa.

niu wartaciowych przedmiotow z kufrow wdowy, bandyci opuscili mieszkanie i wiamawszy sic do samochodu stoAcego przed

wiednim domem, odjechali.

Na szczcicie zauwatyl to w/aA.

ciciel skradzionego samochodu i natychmiast zawiadomil mi.
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licjg.

Rozpoczql sig pacig za bandytami, ktory skoficzyl sig
niestety katastrofq.

Samochod bandytem zderzyl sig bowiem

na zakrgcie z samochodem braci Rudzkich,

lu

hote-

Bracia Rudzcy zostali zabici na miejscu.

jilp,ndyta Piwowarczyk, ktory byl kierowcq samochodulzostal cigtko ranny.
czeni.

Babik i Sikora wyszli z wypadku tylko lekko skale-

Zostali oni natychmiast zawiezieni do szpitala i po

dwoch dniach Sikora i Babik zostali przewiezieni do w4zienia.

Piwowarczyk zostal w szpitalu i po kilku dniach umar/.

Mimo dlugich przes/uchiwan milicji nie udalo sig ustalio,
kto z nich zamordowal Felicjg Krawczyk.

Bandyci po prostu

oskartali sig wzajemnie, a kiedy dowiedzieli sic, te Piwowarczyk nie zyje, zaczgli zeznawao, te on to wlaAnie zamor-

dowal wdowg zwlaszcza, te Piwowarczyk byl jut raz podejrzewany o morderstwo.

Z pewnych irodel dowiedzieligmy sic, te

prokuratorowi udalo sig zebra6 dowody wskazu.,-4ce na to, kto

naprawdg zamordowal wdOwg.
Questions
1. Jaka jest dzisiaj rozprawa?
2, Gdzie rozpocznie sig rozprawa?

3. 0 ktorej godzinie rozpocznie sig rozprawa?
4. Przeciwko komu bgdzie to rozprawa?
5. 0 co sq oskarteni Antoni Sikora i jcizef Babik?
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6. Co doniesiono przed miesivem?
Przez co oni przeszli?
8. Naoko/o czego bieg/ mur?

9. Czym przestgpcy otworzyli drzwi?
10, Co obudzilo wdowy?
11. Co ona chciala zrobi6?

12. Jak sig zachowa jeden z bandytow?
13. Jak z abi l bandyta wdowy?

14. Co znaleziono pod drzwiami sypialnego wdowy?
15. Co przypuszczal lekarz sgtdowy?

16. Co zrobili bandyci po zrabowaniu wartaciowych przedmiotow?
17. Jakim samochodem bandyci odjechali?
18. Kto natychmiast zawiadomil policjg?
19, Co sig skoficzylo katastrofe

20. Z czyim samochodem zderzyli sig bandyci?
21. Co posiadali bracia Rudzcy?
22. Kto zostal zabity na miejscu?

23. Kto zosta cigtko ranny?
24, Jak wyszli z wypadku bandyci Babik i Sikora?
25. Dokqd zostali bandyci zawiezieni po wypadku?
26. Po ilu dniach Babik i Sikora zostali zawiezieni do wigzie.
nia?

27. Kto z bandytow nie ±yje?

IN

28. Czego milicja nie mogla ustali6?

29. Co bandyci zeznali, kiedy dowiedzieli sic, to Piwowarczyk
umarl?
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'1:

30. Co bandyci zeznali, kiedy dowiedzieli sic, to Piwowarczyk umari?

31. 0 co byl jut raz Piwowarczyk podejrzewany?
32. 0 czym dowiedziano sic z pewnych irodel?
33. Co udalo sic prokuratorowi zebras?

LPSSON 102
Oral . Aural Drill
Part I

1. Z kim rozmawia adwokat?

2. Czy Sikora jest dobrym czlowiekiem?
3. Co grozi Sikorze?

4. Za co grozi kara Amierci Sikorze?
5. Kiedy Sikora rozmawial jut z adwokat em?

6. Do czego Sikora nie przyznaje sic?

7. Co milicjaznalazla przed drzwiami mieszkania?
8. Co Sikora zostawil na tym rewolwerze?
9. Ile os6b podejrzewa milicja o morderstwo tej kobiety?
10. Ilu z nich mialo rewolwery?
11. Czym Sikora otwieral drzwi mieszkania tej kobiety?
12. Dlaczego on nie otwieral ich kluczem?
13. Co ci przestcpcy zrobili z tq kobietti?

14. Czym byl zajcty Sikora, gdy zamordowano kobiety?
15. Czy Sikora otwieral kufry kluczami?
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16. Czyje odciski palcerg znaleziono na obccgach i mlotku?

17. Dlaczego na tych narzcdziach nie znaleziono odciskow
pa/cow Sikory?

18. Dlaczego Sikora mial rckawiczki na rokach w czasie tej
roboty?

19. Co jeszcze Sikora zostawil w pokoju zamordowanej?
20. Gdzie dokiadnie zostawil Sikora guzik cad marynarki?
21. Co jednak m6wi Sikora,mimo, to znaleziono taki.e dowody

przeciw niemu?

22. Kto bcdzie s4dzi6 Sikory?
23. Czego spodziewa sic adwokat?
24. Kto mote uwierzy6 Sikorze?
Part II

1. Kto zwykle broni ludzi w s4dzie?

2. Kto siedzi w wiozieniu SingiSing?
3. Za cc ludzie siedzit w wiczieniu?

4. Jaka kara grozi mordercy w Kalifornii?
5. Za co zwykle grozi kara imierci?
6. W kt6rych stanach nie ma kart' fimierci?

7. Dlaczego przestocy, czesto pracuja, w rokawiczkach?

8.

W co jest uzbrojony milicjant?

9. Czym mo *na otworzy6 drzwi, jeteli nie ma klucza?

10. W czym sto lat temu przewozila poczta pieniqdze?
11. Jakie narzcdzia muss mie6 stolarz?
12. Do czego stutq obccgi?
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13. Co nosi sig na rgkach, gdy jest zimno?

I

14. Co musi zrobie Awiadek w s4dzietzanim zacznie zeznawat?
15. Jacy ludzie s4 zwalniani od kary?
W. '0

16. Kto s4dzi w s4dzie?
4

17. Kto w s4dzie decyduje, czy czlowiek jest winny, czy
niewinny?
18. Kto mote by6 przysigglym s4du?
19. Z ktoregolna ktory dziefi byla ostatnia noc?

20. Jaka jest rotnica migdzy bandyt4 a ziodziejem?
21, Ktora czgA6 karabinu jest drewniana?

22. Co oprocz pienigdzy ludzie trzymaj4 w bankach?

4

23. Dlaczego nie jest bezpiecznie chowae drogocenne rzeczy
w poficzosze?

24. Czym policja przewozi zlodziei i bandytow?
25. Dlaczego bandytow przewozi sig specjaln4 kareticq?
26. Skald wyplywaj4 rzeki?

27. Co mote by6 irodlem informacji?
Part III . Conversational situation

Przesluchanie Ariadkow.

Obrofica Sikory, oskarionego o morderstm Felicji Krawczyk, przestuchuje s4siadow zamordowanej oraz osoby, ktore

znajdowaly sig w nocy z 24 na 25 lipca blisko domu Pelicji
46

Krawczyk.
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Adwokat Baraziski
an Kowalski.
saisiedzi

P is two Ma 'jemmy

Stani0aw Karat

-

w1a6ciciel knajpy, znajduj4cej sic naprzecjmko dOtrini
w ktorym mieszkala pani Kromrczylc.

Antoni Tokarski

w1aAciciel skradzionego przez
bandytAw samochodue

LESSON 102

Homework
Part I

Translate into Polish:

1. Accused of murder he stood before the court,

2. The people stood in front of the church, and talked with
the priest.

3. I must leave now, because I have to be at home before
noon,

4. The little boy, not looking, ran in front of the car.

5. The judge threatened the bandit with death, and then
the bandit confessed.

6. The man's lawyer told the jurors that his client was
innocents

7. The enemy had already ;etreated from the hill before day/fie

8. The sergeant hid from the military police in the forest.
9, The corporal is responsible to the sergeant in the army.
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Part II
This part is to be, written if tape recorders are not
available to students; it is to be recorded on tape if
tape recorders are available. Write a short composition
in no less than 50 words on the topic:

Who, according to you, killed Pelicja Krawczyk, and how
can you prove it?
(based on dialog and reading toxt L. 102)

LESSON 102
Vocabulary
adwokat, m.
adwokacis nom. pl.

lawyer, barrister,
counsel

bandyta, m.
bandyci, nom, pl.

- bandit, gangster

bowiem

-

donosie, i.
donoszg
donosi
grozios i.
grot9
grozi

donie6o, p.
doniosg
doniesie

since, as, because,
fore

. to inform, to report,

to spy on

- to threaten

(no perf.)

guzik, m.
guzika, gen. s.

- button

kolba, f.

- butt

kufer, m.
kufra, gen. s.

. trunk, chest

miotek, m.
mlotka, gen. s.

- hammer

morderstwo, n.

murder
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murt m.
murut gen. S.

. wall

na okoloiwokolo

. around

niewinnyt niewinnat niewinne

. innocent

obcogit pl.

. pliers, pincers

obcgOwt gen. pl.
odcisk palcowt m.
odcisku palcowt gen. s.

. fingerprint

przestocat n.

. criminal (male)

przestopcyt gen. s.

przysinaot i.
przysivgam
przysivga

przysiqct p,
przysivgno
przysiggnie

przysivgly
przysioglit nom, pl,

to swear, to take
an oath
. juror

rewoiwer, m.
rewolwerut gen. s,

revolver

rgkawiczka, f.

gToVe

scdziat m.
scdziegot gen. s.
scdziemut dat. s.

. judge

Wziegot acc. s.
scdziqt instr. s.
scdzimt loc. s.

scdziowie, nom. pl,
scdziowt gen, pl.

sypialny(pok6j)

. bedroom

wartaciowyt wartoiciowat wartociowe

. valuable

wytrych, m.
wytrycha, gen. s,

. skeleton key

wzajemnie

. mutually

zaznordowa6, p.

zamordujo
zamorduje

mordowatt
morduj,
morduje

i.
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to murder

zrabowat p.
zrabujc
zrobuje

rabowa6,
rabujc
rabuje

i.

to rob

- source, spring

irodlo, n.

e

0
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LESSON 103

Grammar Perception Drill
Part I

a/

od -from
Instructor:

Students:

Andrzej dostal (otrzymal) rower
od ojca.
kogo Andrzej dostal (otrzymal)
rower?

Andrzej dostal rower
od ojca.
Vidrzej otrzymal rower
od ojca.

Maria dostala (otrzymala) kartkv
z Warszawy od narzeczonego.
Zolnierz dostal (otrzymal) wiadomo66 z Krakowa od rodziam.
Kowalski dostal (otrzymal) list
z Lodzi od adwokata.
Oficer dostal (otrzymal) informacje od jefica.

Student dostal (otrzymal) dobry
stopiefi od nauczyciela.

Zosia wrocita wczoraj z Gdyni

od rodiTEVW7
kogo Zosia wczoraj wrocila?
Ona wroci jutro z Gdafiska od ciotki.

Pani Kowalska wroci jutro od syna.
Siertant wraca teraz od kapitana.
Wigniewska wrociia od pafistwa Solskich.

Bolek wroci od kolegi.

Andrzej wrocii od znajomych.
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Zosia wrocila wczoraj
z Gdyni od rodzicow.

Instructor:

Suggested words:

Stanislaw wynaj41 dom
od Kowalskiego.
Od kogo Stanislaw wynaj41 dom?

Students:

Stanislaw wynaj41
dom od Kowalskiego.

Bolek wynaj4I 16dkp
od znajomego.
Stefan wynajuluje pokoj
od znajomych.

Majewski wynaj4I samochod od wlaAciciela gara2u.

jozef wynaj4I traktor
od gospodarza.
Zosia przyniosla matce
ciastka od s4siadki.
Od kogo Zosia przyniosla
ciastka?

Zosia przyniosla
matce ciastka od
s4siadki.

jozef przyni6s1 buty od
szewca.

Goniec przyni6s1 meldunek od dcy kompanii.

Janek przyni6s1 rachunek
od dentysty.
Cichocka przyniesie
mieso od rzeinika.
Wiadek przyniesie ubranie
od krawca.
Jerzy zatelefonowal do

kolega

tonyoTWEEFE7----'
Od kogo Jerzy zatelefonowaa do tony?

matka
znajomy
siostra
Kowalski
doktor
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Jerzy zatelefonowal do tony od
brata.

Instructor:

Majewski dowied4ial sic
o Alubie 13asi od Xolegi.

Od kogo Majewai dowie.
dzial sio o blubie Basi.

Suggested words:

Students:

wuj
stryj
dziennikarlsa
Antoni
przyjaciel

Majewski dowiedziat sic o Alubie Basi od kolegi.

Azef nauczyl sib, duto
od ojca.
313 kogo Azef duto sic
nauczyt?

nauczyciel
szef

jozef nauczyt sic
duto od ojca,

przyjaciel
sasiad
artysta
Pulkownik uslyszal o tym
wypadku od siertanta.
Od kogo NIkownik uslyT
szal o tym wypadku?

kapitan
porucziiik

podporucznik
major
plutonowy

Pulkownik us/yszal o tym wypadku od sier-

tanta,'
Maria wzicla pieni4dze od rodzicem.
Od iFgo Maria wzic/a
pieniadze?

ojciec
matka
mat
ciotka
sekretarka

Maria wzio/a pie-

Azef potyczxl sto zio-

znajomy
intynier Rudzki
krewny
brat
kolega

Azef potyczy/ sto

tych od Antoniego.

Od kogo Azef potym?y/
sto ziotych?

nieldze od rodzicow.

zlotych od Anton
niego.

Bednarski odebrai ubra-

nie od krarrEl=
Bednarski odebral
ubranie od krawca,

Od kogo Bednarski
odebral ubranie?
Kapitan odebral przy.
sign od rekrutow.
Przy wyjAciu z peronu
urzcdnik odbiera bilety
od pasater6w.
Kowalski odebral, zamewiony obraz od malarza.
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USE CLOCK DIAL AS VISUAL AID
Students:

Suggested words:

Instructor:

Wykiad trwal od drugiej
do trzeiEjlm--O ktorej do ktorej
trwal wykiad?

1-2
4-5
7-9

6-8

Wyk/ad trwat od drugiej do trzecrij.

Write figures on blackboard

Wojna Awiatowa trwala
od 1939 do 194576E77

1914.1918

On uratowal dziecko ccl.
smierci.
Od czego on uratowal
dziecko?

On uratowal dziecko
od Amierci.

On uratowal swoj kraj
od wojny.
On uratowal dom od pozaru.
Porucznik zatadal meldun-

ku od sieinEn77
Porucznik zatadal
meldunku od sier.

Oct kogo porucznik zat4dal meldunku?

ianta.

Dow6dca pulku piechoty
zai4dal wsparcia od lotnictwa.

Dow6dca powinien Ada6 na.
tychmiastowego wykonania
rozkazow od tolnierzy.
Dyrektor zaigdal od buchaltera
pokazania mu wszystkich ksiOek.
Kraje zachodniej Buropy t4daj4
pomocy od Stanow Zjednoczonych.
Nasz batalion zat4dat amOnicji
od dow6dztwa.
Klient za24dal rachunku od
kelnerki.
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Instructor:

Suggested words:

Students:

Kowalski zatqdal pd Majewskiego oddania mu pc).
tyczonych pienicdzy.

Nieprzyjaciel odciql na.
szq piechotc oraliagow.
Od czego nieprzyjaciel
odciql naszq piechotc?

Nieprzyjaciel
odci41 naszq
piechotc 001
czo/g6w.

Andrzej zapomniat.odci#
kartki z cenq od nowego

ubrania
To jest guzik od koszuli
W/adka,
Statek odp/ynql 5 kilo

-.

me.tr§w od brzegu,
jak dale To od brzegu

Statek odp4n0

statek odplynql?

5 kilometrew
brzegu.

Michal od4echal 8 kilomet:row od miasta,

Dziecko odbieglo p61 ki-

lometraZrdomu.
Chiopak utonql 10 metrow

od brzegu.
b/
od . since
Bolek nie widzial kolegi
od wczoraj,
OW kiedy Bolek nie widzial
kolegi?

rano
z.eszty tydziefi
wojna.
filub°Z0P0
..'"

Stefan nie mogl spot jut
od piqtej,
jOzef nauc.zyl sic duto od
zesziego-rOku.

Bo ek nie widzial
ko egi 2a, wczoraj.

Instructor:

Suggested words:

Students:

c/
od . to , (rio preposition)

Ten klucz jest od biurka.
Od czego jest ten klucz?

drzwi

walizka
kufer
kasa

Ten klucz jest od
biurka.

szaf a

s amochod

brama
To kolo jest od samochodu.

Matka woli Janka od Bolka.

Od kogo matka woli Janka?

rower
motocykl
woz

Basia
Zosia
Kowalski
Kowaiska

Matka woli Janka od.
Bolka.

wuj

ciotka

Kowalski woli pieczen
cielgc4 od pieczeni
wieprzowej.

marchew
kapusta
praca w polu
praca w biurze
miasto
wieA

d/
od - than
Marysia jest ladniejsza
od Basi.
kogo jest Marysia
ladniejsza?

Zosia
Jadwi ga

siostra

Marysia jest lad.-

pani Kowaiska niejsza od Basi.
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LESSON 103

I

Dialog

(Conversation about the
trip to Paris)

G.: Doktor Gorski
J.: Intynier Jarecki
451

G.: Jarecki, jak sig masz? Nareszcie wrocileA.
od ciebie kartkg z Paryta.
No, jak tam byio?
J.: Bawilem sie doskonale.

G.:

Otrzymalem

Paryi to pigkne miasto.

Czy pobyt tam kosztowal cig duto?

J.: Na °go/ ceny sq wytsze od naszych, a tylko odziet jest
trochg tarisza.

G.: A co najbardziej oplaca sig tam kupowae?
J.: Jedwab, skOrg,i perfumy.
vn

4

G,: Ciekaw jestem, co ty sobie kupilea?

Am

J.: Jedwabnq pitamp, szlafrok i pantofle.

G.: Czy duto zwiedzile6?
J.: Zwiedzilem wszystkie watniejsze muzea i zabytki. Poza
tym widzialem kilka dobrych sztuk w teatrze, gdyt dostawalem czgsto bilety od znajomych.
G.: Czy poznaleA jakiefi interesujqce osoby?
J.: Tak.

Poznalem kilku malarzy, no i kilka, ladnych aktorek.

G.: Czy moglby6 przyjgo do nas dzig wieczor? Moja tona chcia/aby uslysze6 od ciebiel jakie suknie sq-modne w Parr2u.
J.: Dziekuje, przyjde.

LESSON 103
Grammar Analysis

THE USE OF THE
PREPOSITION
od

Part I
a/

The preposition od requires the genitive case.
preposition od is renTjred in English by from,

The

e.g.:
ti

Wynajq/em Mmieszkanie od
wIaLciciela domu.

.

I rented this apartment from
the owner of the house.

Dostalem prezent od matki.

I received a present from my
mother.

Otrzymalem list od tony.

I got a letter from my wife.

TQ wiadomo86 slyszalem od

-

i heard this news from my
father.

ojca.

On zat4da/ od nich wiccej pie-- He demanded more money from
them.
nivdzy.
On od tego zachorowal.

-

He got sick from that (it).

Nauczy/em siQ duto od niego.

.

I learned a lot from him.

The preposition od is used to denote motion away from
a person or is used to denote a precise disTIFFFfrom
cisel specified oint or line while the preposition z is
use to eno a mom away rem an area and a place,
e.g.:

Wrocitem z Warszawy od rodzicow.

-

I returned from Warsaw from

my parents.--

On telefonuje z Krakowa od
stryja.

He calls from Krakow from
his uncle's dome.

Rewolwer leaf pig6 metrow

. The revolver was lying five
meters from the wall.

ad zciany.

Od slupa do slupa jest dzie-

-

igroo metrem.

There is ten meters from one
pole to another.

b/
The preposition od is rendered in English by since,
from, from .....on,
. g. :

On pracuje tu od paidziernika.- He is working here since
October.
On pracuje tu od paidziernika.- He is working here from
October 2a.

c/
The preposition od is rendered in English by to,
e.g.:

Tam jest klucz od mojego
biurka.

The key to my desk is over
there.

Wolv kawg od herbaty.

.

I prefer coffee to tea,,

cl/

The preposition od is rendered in English by than in
comparison of adjectiVE,
e.g.:

Ta kanapa jest drolsza od

- This sofa is more expensive
than the other one.

tamtej.

e/

Note that the Polish verb potyczy6 might mean either
to borrow or to lend,

Antoni potyczyl sto ziotych
jozefowi (dative)

.

Anthony lent a hundred zlotys
to Joseph.

Joseph borroWed a hundred
zlotys from Anthony.

Jozef potyczylsto ziotych
od Antoniego.
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LESSON 103
Structural Drill
Instructor:

Pan rozmawial z kapi-

Suggested words:

Students:

kapitirt

tanem,

Od kogo pan wraca?

lekarz
szewc
krawiec

Pan rozmawiat z ksiq.

ksiidi

Wracam od kapitana.

dzes.

Od kogo pan wraca?

komendant
major
przyjaciel
prokurator
narzeczona

Wracam ad ksicdza.

t lumaczka

przedstawicielka naszej firmy
lekarka
wtaAcitielka domu
dentysta

Pan by/ w mieAcie
Skid pan wraca?

miasto
Wracam z miasta,
biuro
wieb
stacja kolejowa,
stolowka
fabrykta

leAniczowka
radiostacja
koAci61
szpital
praca
zabawa
przestuchanie
nabotenstwo

Gospodarz mial dam do
wynajvcia.
Od kogo Kowalski wy.
najit dom?

gospod arz

Amerykanin
doktor;

krewny
wtaAticiel domu
obreatel Wainiak
pan Kowalski
'pulkownik Kara
szef biura
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On wynajit dom od
gospodarza.

Instructor:

Students:

Suggested words:

9t

Babka napisala list
do pana.
Od kogo pan otrzymal
list?

babka

Otrzymalem list od
dziadek
syn
corka

babki.

rodzic e

narzeczona
2ona
krewna
jeniec
wigzien

wnuczka
wdowa
ciotka
artystka
Niemka
Napisano do pan& z Urzg- UrzEld Pogrednistwa Pracy

du Parednictwa Pracy.
Skqd pan otrzyma/ list?

Otrzymalem list z
Urzgdu Pogrednictwa Pracy.
Zwiqzek Zawodowy
Wojskowa Szkola jgzykow
sqd

Biuro Podr62y
uniwersyt et

szkola
fabryka
szpital
dow6dztwo
wigzienie
Katowice
Polska
Aineryka

Warszawa
Krakow
Rosja
Syn dal ojcu prezent.
Od kogo ojciec dostal
prezent?
11>

prezent

Ojciec dostai prezent od syna.

matka
przyjaciel
stryj

brygada robotnicza
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Instructor:

Students:

Suggested words:
buchalter
sekretarka
pu ikowaik

On byt w szkole.
Skqd on przyniost to
ksiqtko?

Nauczyciel miat to
ksiq2ko.
Od kogo pan przyni6s1
to ksi4tko?

szkola

uniwersytet
sklep
blur°

On przyniOst to
ksiqtko ze szkoly.

nauczyciel
Przyniostem to ksiqtko od, nauczyciela.

sekretarka
kierownik szkoly
tlumacz
buchalterka
dzi ennikarka

dziennikarz

Matka ma telefon.
Od kogo pan telefonuje?

matka
Telefonujo od mate.,
corka
dziadek
narzeczona
stryj
panstwo Walczak
pafistwo Kowalscy
lekarz
przyjaciel
rodzic e

sprzedawca samochodow
gospodarz
szwagier
Ona jest w szkole.
Skqd ona telefonuje?

szkola

Ona telefonuje ze
szkoly.

restauracja
spoldzielnia
sklad
stacja kolejowa
Krakow
Poznaka

licemm
hotel
ministerstwo
esiedle oficerskie
dom toWarowy
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Instructor:

Students:

Suggested words:

poczta

Bombardowanie zaczgto s1
rano, a skoficzylo sig
w nocy.

Bombardowanie trwalo
od rana do nocy.

Jak diugo trwalo bombardowanie?

poludnie, wieczor
poinoc, Awit

Bombardowanie zaczclo sig
o piqtej, a skoaczylo sig
o 6smej.
Jak diugo trwalo bombard°.
wanie?

Bombardowanie trwalo
od piktej do 6smej.

pierwsza, czwarta
Kurs zacz41.sig w poniedzialek, a skoliczyt sig
w piqtek.
Jak diugo trwal kurs?

Kurs trwal od ponies
dzialku do piisitku.

wtorek, sobota
Pacjentowi grozila Amier6.
Od czego lekarz uratowal
pacjenta?

Lekarz uratowal pac.
jenta od Amierci.

zapalenie pluc

Klientowi grozilo wig.
zienie.

Od czego uratowal adwokat klienta?

Adwokat uratowal
klienta od wigzienia.
kara Amierci

Miastu grozil duty potar.
Od czego uratowala strat
potarna miasto?

Strat potarna urato.

walamiasto od pota.
ru.

Ojciec miai pieni4dze.
Od kogo ttldal chlopak
pienigdzy?

Chiopak Ada' pienigmatka
siostra
kolega
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dzy od ojca.

Instructor:

Suggested

Students:

words:

ciotka
wdowa

Nauczyciel nauczyt pana
tego siowa.
od kogo nauczyl,siv pan
tego slowa?

NAUCZyleM sic tefo
sl owa od nauczycle.
la,

Nauczyciel potyczy/ panu
pieni4dze,
Potyczylem pieni4dze
od kogo pan potyczy/
od nauczyciela.
ojciec
pieniadze?
brat
przyjaciel
instruktor
kolega
koledzy
szeregowiec Dobek
szef
drutynowy
murarz
gornik
pilot
Uczea powiedziat panu
o tym wypadku.
od kogo pan sie dowiew

Dowiedzialem SiO o
tym wypadku od ucznia.

dzia o ty wypadku?

fryzjer
sekretarka
rekrut
obywatel Zawada
strzelec Sobota
jeniec
marynarz
rezerwista
robotnik
wigziefi

sopiadka
listonosz
tlumacz
synowa
szofer
an by/ z nim w wojsku.
Skitd pan go zna?

wojsko
Znam go z wojska,

uniwersytet
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Instructor:

Suggested words:

Students:

liceum
szkola

bits ro
roan every

Pan poznal go wczoraj.
Jak dawno pan go zna?

wczoraj
Znam go od wczoraj.
rok
kilka lat

dwa lata
miesiqc
trzy miesiace
pies tygodni
cztery tygodnie
dawno
niedawno

On mieszka daleko
od miasta.
Czy on mieszka blisko
miasta?

miasto

Niel on mieszka dale ko od miasta.

osiedle
rodzina
szkola

ko6cia
stacja kolejowa
skiep
f abryka

miejsce pracy

Zosia jest ladnal ale
Basia jest Iadniejsza.
Od kogo jest Basia ladniejsza?

Tam jest dom.
Od czego pan zgubil
klucz?

Zosia
Basia jest tadniejsza
matka
od Zosi.
siostra
ciotka
kole2anka
ta aktorka
ta dziewczyna
narzeczona Wladka
nauczycielka
panna Jadwiga
dom

ZgubiLem klucz od
domu.
samochod
sklep
szafa
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Instructor:

Students:

Suggested. words:

walizka
kufer
glowne wej6cie
d.rzwi

biuro
stodola
magazyn broni
kwatera

Tu jest ojciec, a tam
jest syn.
Kogo pan woli?

ojciec, syn
Wolff ojca od syna.

porucznik, kapitan
matka, corka
Basia, Zosia
ciotka, wuj

Tu jest herbata, a tam

herbatal kawa

kawa.

Co pan woli?

mieko, woda
piwo, wodka

Wolff herbata od kawy.

LESSON 103
Translation
English . Polish

1. Maria Cichocki phoned Barbara that she can't meet her in

Rogalskiss Department Store today, because Henryk, her
husband, will come home at noon to eat lunch.
2. This year Henryk had a month's vacation.

He spent two

Cow

weeks in Paris and one week in West Berlin.

3. Zygmunt likes to play basketball, but he sometimes plays

04

volley ball with his younger sister.

4. The Kowalskis' oldest son speaks English and French very
well, so he got a good job in a large travel bureau in
ao.

Warsaw.
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0

4

5. One of the witnesses said that the blonde in the red car
drove in a southerly direction towards Zakopane.

0i0

6. At night, the enemy troops started their attack.

7. Jan 2aba doesn't believe in studying with a colleague, he
I

prefers to study alone.

010

8. In this city school starts on Monday and lasts until Fri0 AN

day, on Saturday and Sunday there is no school.

9. 2arski saw in the evening paper that a man armed with a
hammer had killed a policeman in the village Wrona.

Translation
Polish - English

jednym z listow do swojej zany, Kazimierz Wolski opisuje Krakow w nastoujqcy spos6b:
W
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Questions
1. Kiedy

Kazimierz

przyjechal do Krakowa?

2. Co widae przez okno pokoju Kazimierza?

3. Od kiedy Krakow nie zmienil s4?
4. Czy sq Iadniejsze i w4ksze miasta na gwiecie nit Krakow?

5. Co Kazimierz pami0a?
6. Ile lat

miat Kazimierz,

kiedy Kazimierz byl pierwszy raz w

Krakowie?
7. Z kim Kazimierz chodzil po Krakowie?

8. Czy stare dzielnice Krakowa byly zniszczone podczas wojny?

9. Kiedy Kazimierz obiecai przysla6 zdjcia?
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LESSON 103

fir

Reading Text

Doktor Gorski, dyrektor szpitala w Katowicach, musiai
wziqe tego roku urlop w lutym.

Gorski diugo myAlal nad tym

dokqd wyjechat, Zeby najlepiej odpocz46.

Mogi on jechae do

Lubil on sporty zimowe i dobrze jei-

Zakopanego na narty.

dzil na nartach i lyiwach.
jut od grudnia dui() Aniegu.

W Zakopanem, jak slyszal, bylo
Mogi rowniet jechak do znajome-

go myAliwego na wieg.

Jeszcze w lecie otrzymal on od niego zaproszenie na polowanie na zajqce.

Doktor mial dobrA strzelbg i lubil polo-

Mogi take wyjechae gdzieA za granicg.

wae.

WiaAnie wro-

cil jego przyjaciel inzynier z Paryta i opowiedziai, jak
Awietnie sig bawil i bardzo mu radzil tam jechao.
"To nie szkodzi," mowil "ze nie mowisz po francusku. Darn

ci kartkg z adresem hotelu, ktorego portier pochodzi z Katowic."

Doktor wziql kartkg z adresem hotelu i pojechal do Pa-

ryta.

W paryft na dworcu oddai on kartkg kierowcy taksowki,
ktory zawieni go do hotelu.

Jeden z portierow w tym hotelu

mowii po polsku.

Po krotkim odpoczynku Gorski wyszedilby zobaczyo Paryt
wieczorem.

Idqc ulicami miasta, doktor nie wiedziai nawet,

kiedy znalazi sic niedaleko od wiety Eiffla.

Przypomniai on

sobie wtedy, te intynier mowil mu, it w restauracji na wieiy
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jest ladna kasjerka Polkalwigc poszedl tam, by zjege kolacjg

i poznae tg dziewczyng.

Okolo 12 w nocy doktor postanowil

wrocie do hotelu i tu zaczg/y sig klopoty.

Kartkg z adresem

zabral mu kierowca taksowki na dworcu i nie oddal, a on zapomnial, jak sig nazywa i gdzie jest ten hotel.
magala mu jak mogla.
Telefonowala tu i tam.

Kasjerka po-

Starala sig przypomnie6 mu nazwg hotelu.
Nic nie pomoglo.

Wreszcie kasjerka

poradzila mu, by po prostu zatelegrafowal do Katowic do przyjaciela i zapytal sig go o adres swojego hotelu w Parytu. Doktor wyslal wigc telegram z wiety Eiffla do Katowic.

0 4-tej

rano, gdy wlaAnie zamykano restauracjg przyszedl telegram od
intyniera.

"Mieszkasz w hotelu El Dorado, na ulicy Wiktora

Hugo - stary pijaku!"

Questions

1. Kiedy musial wziqe urlop dyrektor szpitala w Katowicach?
2. Dlaczego Gorski chcial wyjechae na urlop?
3. Jakie sporty lubil doktor Gorski?
4. Na czym on dobrze jeidzil?

5. Od kiedy w Zakopanem bylo duto Aniegu?
6. W jakiej porze roku otrzymal doktor zaproszenie od swojego
znajomego?
ak,

7. Jak4 strzelbg mial doktor?

8. Co lubil doktor Gordci?
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9. Skqd wlagnie wrocil przyjaciel doktora?
10. Kim jest przyjaciel doktora?
11. Co on opowiadal?
12. Co on radzil doktorowi?
13. Jakiego jgzyka nie znal doktor Gorski?
14. Jak4 kartkg chcial doe intynier doktorowi?
15. Skqd pochodzil portier hotelu?
16. Na czym byl adres hotela?
17. Dok4d pojechal doktor?

18. Komu doktor oddal kartkg?
19. Jakim jgzykiem mowil jeden portier?

20. Co zrobil Gorski po kr6tkim odpoczynku?
21. Gdzie znalazl sig doktor idqc po miegcie?
22. Co intynier powiedzial doktorowi o restauracji na wiety
Eiffla?

23. Dlaczego doktor poszedl do restauracji?
24. 0 ktorej godzinie doktor postanowil wrocie do hotelu?
25. Co sig wtedy zaczglo?
26. Co sig stalo z kaxtk4 doktora?

27. Jak pomagala kasjerka doktorowi?

28. Co starala sig kasjerka

przypomniea doktorowi?

29. Dok4d ona telefonowala?
30. Co kasjerka radzila zroble?

31. Do kogo ona radzila zatelegrafowa6?
32. Co kasjerka radzila zapyta6 intyniera?
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33. Skqd doktor wyslal telegram?

34. Co doktor otrzymal przed zamknigciem restauracji?
35. KtOra to byla godzina?
36. Co bylo napisane w telegramie?

,
LESSON 103

Oral - Aural

Drill

Part I

1. Kto nareszcie wrocil?

2. Z kim rozmawia Jarecki?
3. Od kogo otrzymal kartkg doktor Gorski?

4. Z ktorego miasta on otrzymal kartkg?
5. 0 co zapytal sig doktor intyniera?
6. Jak sig bawil intynier Jarecki?
7, Co powiedzial Jarecki o Parytu?
8. 0 co Gorski zapytal Jareckiego?
9. Kogo pozna/ intynier w Parytu?

10. Czym interesowat sig doktor Gorski?
11. Co jest tanie, a co jest drogie w Parytu?
12. Co kupil sobie intynier w Parytu?
13. Co zwiedzil intynier Jarecki?
14. Gdzie Jarecki chodzil czgsto?
15. Co on dostawai od znaj.omych?

16. 0 czym tuna doktora chcialaby dowiedzie6 sig?

17. 0 co zapytal doktor Gorski in2yniera Jareckiego?
18. Na co Jarecki zgodzil sic?
Part II

1. Jakie sq ceny ubran w Parytu w stosunku do cen w Poisce?

2. Z jakiego przewa2niematerialu robi sig krawaty?
3. Z czego robi sig buty?

4. Co sic wklada, kiedy sig idzie spat?
5. Gdzie mo2na oglqda6 stare i pigkne obrazy?
6. Czego ma j4 du2o stare miasta?

7. Jak sic nazywa czlowiek, ktory maluje obrazy?
8. 0 jakich wloskich malarzach pan slyszal?
9. Jak sic nawywa czlowiek, ktOry maluje pokoje?
10. W co ubierajq sic kobiety?
11. Jakie sq suknie w Pary2u?
12. Na czym sic jeidzi w gOrach po Aniegu?
13. Na czym mo2na jeldzi6 po lodzie?
14. Kto strzela do zwierzit i ptakOw w lesie i w polu?
15. Po co chodzq myAliwi do lasu?
16. Jakie zwierzg ma diugie uszy i szybko biega?
17. Z czego strzelajq myAliwi na polowaniu?

18. Jak sic nazywa kobieta,u ktOrej wplaca sig pieniqdze
w banku?

19. Co pan robi, jeAli pan chce wysla6 szybko walnq wiadomoA6
do przyjaciela, ktOry mieszka daleko?
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20. Jak sig nazywa czlowiek, ktory pije za duto wodki?
21. Katdy czlowf.ek ma nazwisko, a co ma katda miejscowo66?

22. Co pan robi z przyjemnaciq?
Part III

. Conversational situation

Jeden student przyjechal z Paryta. Wszyscy inni studenci pytajggo, jak spgdzal czas w Parytu?

LESSON 103
Homework
Part I

. Translate into Polish:

1. Nowicki returned yesterday from Niegoslawice and brought
fresh butter from his mother.

2. Bolek received new skates from his father.

3. Mrs. Majewska heard from a friend who returned from Paris
last week that longer dresses are now fashionable in France,

4. Baranek hasn't skied since the winter of 1953 so he was very
happy when he received an invitation from Koziolek to spend
a week with him in the mountains.

5. The doctor said that Gorski must rest.

He should go some-

where to the country away from his office, his wife and
his children.

6. Kucharski didn't know that his brother-in-law was a drunkard.
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7. Andrzej gave his secretary the keys to the safe.

8. Zygmunt is not always polite but Maria prefers him to Bolek because he always tells the truth.
Part II

This part is to be written if tape recorders are not
available to students, it is to be recorded on tape if tape
recorders are available.

'

Describe in no less than 50 words your "Impressions of
Monterey."

LESSON 103
Vocabulary

interesujgcy, interesuAca, interesuAce

-

12

- that

jedwab, m.
jedwabiu, gen. s.

-

silk

kasjerka, f.

-

female cashier

16d, m.
lodu, gen. s

-

ice

ly2wa, f.
lytwy, nom. pl.
lyZeur, gen. pl..

- skate

malarz, m.

-

painter

modny, modna, modne

-

fashionable

museum, m.

- museum

interesting

thought, mind,
idea

my61, f.

. hunter

myLliwy, m.
mygliwil nom. pl.
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in general, on
the whole

na ogol

-

narta, f.

- ski.
name (except when
referring to
people)

nazwa, f.

odzie2, f.

-

oplacae sic, i.
oplacam sic
oplaca sic

garments

. to be worth-while,
to pay, to be
profitable

oplacie sic, p.
oplacg sic
oplaci sic

pantofel, m.
pantofla2 gen. s.

-

slipper, lady's
shoe

perfumy (nom. pl.)
perfum, gen. pl.

.

perfumes

pijak2 m.
pijacy, nom. pl.

- drunkard

pi2ama, f.

-

polowae,
polujc
poluje

pajamas

. to hunt

zapolowae, p.
zapolujc
zapoluje

strzelba2 f.

-

shotgun

suknia, f.

-

lady's dress,
gown

szlafrok, m.
szlafroka, gen. s.

-

robe, dressing
gown

zabytek, m.
zabytku, gen. s.

-

art monument

zaj4c, m.

- hare, jack rabbit

zajva, gen. s.
zajccy, gen. pl.
zatelegrafowae, p.
zatelegrafujc
zatelegrafuje

(telegrafowae,
telegrafujc
telegrafuje
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i.

. to wire, to tele..
graph

LESSON 104

Grammar Perception Drill

THE USE OP THE PREPOSITION
nad, pollad

Part I

nad, ponad

+ instr. case

a/
nad - on

Instructor:

On ma dom nad morzem.
Gdzie on ma dom?

Students:

Suggested words:

morze
On ma dom nad morzem.
rzeka
jezioro
staw
woda
kanal

Wisla
Odra
Dzieci bawi4 sic
nad rzek4.
Gdzie dzieci sic
bawi4?

Malarziracuje nad

rzeka

morze
jezioro
staw
woda
kanal
row
brzeg rzeki
brzeg jeziora

Dzieci bawi4 sic nad
rzek4.

obraz

obraz em.

Nad czym malarz
pracuje?

Malarz
obrazem.

In2ynier pracuje nad
planem miasta.
Aktor pracuje nad
nauczeniem sic roll.
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pracuje

nad

Instructor:

Students:

Suggested words:

Student pracuje nad
nauczeniem sic dialogu.

Zegarmistrz pricuje nad

t

41

zegarki em.

b/
114.2.,212914zaSE
Lampa wisi nad
niS

a

Lampa wisi nad biur-

Nad czym wisi lampa?

kiem.

Tablica wisi nad
wejaciem.
Lampa wisi nad bram4.
Obraz wisi nad oltarzem.
Rysunek wisi nad drzwiami.
Zegar wisi nad kanap4.

Glognik wisi nad bram4.
Helikopter lata nad pla24.
Nad czym lata helikopter?

Helikopter lata nad
plat4.

Samolot lata nad miastem.

RA

Bombowiec lata nad morzem.
Helikopter lata nad lasem.
Ptak lata nad gniazdem.

Wiadek myAli nad pracq domow4.
Nad czym Aladek myAli?

Wiadek myfili nad
pra,c4 domow4.

Karol mygli nad tym.
jak naprawio ten sameched?
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r

Instructor:

Suggested words:

Students:

Oni myLlq nad tym, jak
zarobie dui° pienivizy.
Part II

nad, ponad + accus. case

a/
nad - to
Instructor:

Suggested words:

Zawadzcy pojechali
nad morze.
BOR4d Zawadzcy pojecha-

morze

li?

rzeka
jezioro
woda
kanal
Wisia

Students:

Zawadzcy pojechali
nad morze.

Bug
Narew
Odra
b/
nazi, ponad

over, above

Helikoptery polecialy
nad port.
Da 4d polecialy helikoptery?

Helikoptery polecialy
nad port.

S.."Jloty polec4 nad Warszawa.
Bombowce polecialy nad morze.
MyLliwce polec4 nad nazz4 obronnq linie.
Pierwsza eskadra poleciala nad Berlin.
My6liwce polecq nad rejon wyczekiwania.

c/
Ten czlowiek ma ponad siedemdziesi4t lat.
Ile lat ma ten czlowiek?
Ten czlowiek ma ponad
siedemdziesiqt lat.

Ten dom ma ponad dwieAcie metrow
wysokoAci.
Ile metrow wysokoaci ma ten dom?
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Ten dom ma ponad dwiegcie metrow wysokoAci.

Instructor:

Students:

Ten uniwersytet ma ponad
dwa tysive studentOw.
Ilu studentow ma ten
uniwersytet?
Ten kanal ma ponad trzydzieici
kilometrOw.

Ile kilometrow dlugaci
ma ten kanal?
To jezioro ma ponad
czterdzieAci metrow
glebokoAci.
Ile metrow glOokoLci
ma to jezioro?
Ta kanapa kosztuje ponad
tysi4c ziotych.
Ile kosztuje to kanapa?
Ona ma ponad trzydzieAci
dziewi8 stopni gor4czki.
Ile stopni gor4czki ona
ma?

a/

Ten film trwa ponad dwie
godziny.

jak dlugo trwa ten film?

Ten film trwa ponad
dwie godziny.

Egzamin trwal ponad trzy
godziny.
Jak diugo trwal egzamin?

On uczy sib j@zyka poiskiego
ponad rok.

TaFaugo on uczy siv
jgzyka poiskiego?

Ona mieszka w tym mieLcie

ponaaairigi& lat.
Uarralugo ona to mieszka?

Jego corka choruje ponad
miesi4c.
Jak diugo jego corka
choruje?
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Instructor:

Suggested words:

Students:

Zygmunt pracuje w tej firmie
ponad ciFFETTita.
Jak dlugo Zygmunt pracuje
w tej firmie?
e/
Zosia kocha swoje dzieci
ponad Zycie.
laic bardzo Zosia kocha
swoje dzieci?

Zosia kocha swoje
dzieci ponad tycie.

Antoni lubi gra6 w karty
gonad wszl§1192.

Co Antoni lubi robie
ponad wszystko?
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LESSON 104

Dialog

(Renting a house)

^Cr

S.: Stanislawski
Z.: Zawadzki

S.: Czyta/em w ogloszeniach, te pan ma dom do wynajcia.

air

Z.: Proszg wejAe? wlagnie koficzymy malowa6 pokcj mieszkalny
i pokoje sypialne.
S.: Podoba mi sig ten szary kolor.
zienkg i kuchnig?

Czy mogg zobaczye ta-

Z.: Owszem, tylko ze w lazience nie ma jeszcze umywalni
i kranow, a w kuchni lodowki i pralki elektrycznej..

S.: Podoba mi sig to, ze kuchnia jest pol4czona z jadalniq
i ze jest taki pigkny widok na morze. Czy ten dom jest
murowany czy drewniany?
Z.: Pan napewno ze wschodu. Tu w Kalifornii domy s4 przeuwatnie z drzewa, tylko kominy s4 z cegly. Mote pan zobaczy teraz garat?
S.: Pigkny garat.

A czy to narzgdzia pan zabiera?

Z.: Tak, zostanie to tylko drabina, taczki i wa,z gmmowy
ktory wisi nad peolk4.

S.: Jestem pewien, ze zonie spodoba sig ten dom, bo ona lubi
mieszkao nad morzem. Zaraz dam panu zadatek.
Z.: Proszc bardzo.

Dwadzieficia dolarow wystarczy.

LESSON 104
Grammar Analysis

THE USE OF THE PREPOSITIQNS
nad, ponad
Part I

nad + instrumental case

a/

The preposition nad with the instrumental case is used

in the following seniii situated close to a body912e1E.
It is rendered in English by on, tb
e.g.:

Nasz dom jest nad morzem.
Chodziligmy naN3eziorem.

.
.

Our house is on the seashore.
We walked on Tile shore of the
lake,

Carmel nad morzem.

. Carmel 121. the sea.

The preposition nad with the instrumental case is rendered in English by ori;
e.g.:

Pracowalem nad tym obrazem
p61 roku.

.

I *Irked on that painting
for half 7year.

b/
The preposition nad with the instrumental case is rendered in English by 676i,
e.g.:

Lampa wisi nad stolem.

- A lamp is hanging over the

table.

Part II

nad, ponad + accusative case

a/

Nasze dzieci pojad4 nad

-

morze za tydzieri.
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Our children will go to the
seashore in a week.

01a

b/
The plane will fly above
the city.

Samolot poleci nad miasto.

c,
Ten hotel ma ponad sto pokoj6w.

-

This hotel has over one
hundred rooms.

Taki samoch6d kosztuje ponad
pigOdziesi4t tysigcy ziotych.

-

Such a car costs over fifty
thousand zlotys.

.

This course lasted over
one year.

di
Kurs ten trwal ponad rok.
e/

On kocha j4 ponad zycie.

- He loves her more than life

itself.

LESSON 104

Structural Drill

e

Part I

nad, ponad
4r,

Instructor:

instrumental case
Suggested words:

Ten czlowiek poszedi
nad wodg.
Gdzie ten czlowiek
jest teraz?

Students:

woda
Ten czlowiek stal
nad wod4.

rzeka
staw
kanal
wykop

C

USE MAP AS VISUAL AID
Tam jest morze.
Gdzie stoi ten dom?

morze
Ten dom stoi nad morzem.
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Students:

Suggested words:

Instructor:

jezioro
rzeka

Tam jest row.
Gdzie stoi to drzewo?

row

Drzewo stoi nad rowem
okop

sklep

Skiep jest na dole,
a oni mieszkaj4 na
gorze.

biuro
stolowka
kawiarnia
restauracja
garat

Gdzie oni mieszkaj4?

Oni mieszkaj4 nad
skiepem.

my.

oni

PV)stwo Walczakowie
pojechali na wakacje
nad morze.
paAstwo Walwazakowie
kacje?

morze

Pafistwo Walczakowie
spgdzili wakacje nad
morzem.

USE MAP AS VISUAL AID
Gdzie zginO:o dt0.,o

Odra

naszych ±olnierzy?

Wisla
Bug
Warta
San
Pilica
To jest brzeg rzeki.
Gdzie zatrzymala sig

brzeg rzeki

kompani a?

brzeg jeziora
brzeg morza

Samoloty polecialy

Duto naszych tolnierzy zginglo nad Writ.

Kompania zatrzymaia sig nad brzegiem
rzeki.

dolina

nad doling
Gdzie lataj4 teraz
te samoloty?

gory
miasto
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Samoloty lataj4 teraz
nad dolina.

Instructor:

Students:

Suggested words:
wieg
wzgelrza

Czcstochowa
Krakow
Praga
nixina
Tam byl grub.
Nad czym klcczal (stal) gr6b
ksiqdz?
trumta

Tam letal ranny.
Nad kim klcczaI (stal)
ksiqdz?

Ksiqdz klcczal nad
grobem.

ranni

Ksiqdz klcc7.al nad
rannym,

chary
niebotzczyk
stary czlowiek
umierAj4ca babka
ja, ty, on, may ono
(write on blackmy, wy, oni, one
boa...d)

Tam jest las.
Nad czym odbyla sic

walkamygliwcow?

las

Walka mygliwcow odbyla sic nad lasem.

Ora
radiostat:ja

stacja kqiejowa
kopalnia
cmentarz
most
przedmogcie
Tam -A Chmury.
Nad czym odbyla sic
walka mygliwc6w.

Ten samolot polecial
nad kolumne czolgOw.
Nad czym zostal zestrzelony samolot?

las
front

Walka mygliwcOw odbyla sic nad chmu-

nasz odcliA

rami.

kolumna c1)1g6w

port
oboz
okrct wojinny
rozwidleni.e drOg

statek
wyspa
koszary
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1

Ten samolot zostal
zestrzelony nad kolumnq czolgOw.

Instructor:

Students:

Suggested words:
kr42ownik
linia frontu
nasze stanowiska

On musi przygotowat:
dulq mapg.

duta mapa

Nad czym on prauuje?

On pracuje nad du-.
ksi42ka
14 map4.
plan miasta
plan budynku
budowa nowego silnika
nowy aparat radiowy
program nauk
nowa sztuka teatralna
wykaz
egzamin

Tam jest drzewo.
Nad czym leci ptak?

drzewo
Ptak leci nad drzekrzak
krzy2
wieta
sosna
zaroAla

Tam jest las.
Nad czym sig blyska-

las

lo?

gory
wieg
lOtnisko
Zakopane

Blyskalo SiQ nad

Tam jest Baltyk
Nad czym sig blyskato?

nizina
jezioro
Szczecin
Lodi
Warszawa

aleja
Tam jest aleja.
Nad czym wisialy lampy?
droga
Iawki w parku
stoly

Tam jest oltarz.
Nad czym wisial obraz?

wem.

lasem.

Blyskalo sit! nad
Baltykiem.

Lampy wisialy nad
alejq.

oitarz

kominek
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Obraz wisiat nad
oltarzem.

Students:

Suggested words:

Instructor:

kanapa
szaf a

fotografia

On chce budowa6 dom.
Nad czym on tak mygli?

budowa domu
On myAli nad budowit
domu.

On chce namalowaO obraz obraz
On chce zmieni6 zaw6d.

zmiana zawodu

Jego interesuje przysz- przyszIog6 fOdziny
IogO jego rodziny.
Nad czym on tak mygli?
On tak my611 nad
przyszto6ciq rodziny.
Janek zasn41 dopiero
nad ranem®
Janek zasn4I dopier()
Kiedy Janek zasn4/?
nad ranem.
Part II

accusative

nad, ponad

Bombowce naj4 bombardowa6 fabryki.
Nad co lec bombowce?

Tam jest las.
Nad co lec ptaki?

f abryki

wioska
Bombowce lecq nad fa.
gniazda oporu
bryki,
nasze stanowiska
lotnisko
miasta npla
port
przedmieacie
glowny most
las

Ptaki lec

nad lase

drzewo
staw

Aka
sad

USE MAP AS VISUAL AID

Dok0 pojechaI pul-

rzeka

kownik?

Pulkownik pojechal

nad rzek.

morze
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Instructor:

Students:

Suggested words;
j ezioro

kanal

Wisla
Warta
San
Bug

On j4 kocha bardziej

tycie

ni2

Jak on j4 kocha?

On j4 kocha ponad

wszystko

tycie.

On zapiacil wigcej
nit 100 zI.
Ile on zapIacil?

On pracowal nad tym
dluZej nit rok.
Jak diugo on pracowal nad tym?

100 zi.

On zapIaci1 ponad

1000 zl.
50 zI.

100 zie

rok

On pracowal nad tym
ponad rok.
miesiqc
dziesig6 tygodni
lat
dwa miesiaace

Part III

(USE VISUAL AID

-

"Polish house")

1. The instructor asks students the following questions:
Dok4d pan wchodzi? (ganek)
Dok4d pan wchodzi? (przedpok6j)
Jaki pok6j jest na prawo od przedpokoju? (mieszkalny)
Jakie meble s4 w pokoju mieszkalnym?
Gdzie stoi kanapa? (fotel, stoic, polka, krzeslo)
Gdzie jest kominek?
Jaki pok6j znajduje sic za pokojem mieszkalnym? (sypialny)
Jakie meble s4 w pokoju sypialnym?
Gdzie stoi lotko, stolik nocny, szafa?
Jaki pok6j znajduje sic na lewo od przedpokoju? (jadalnia)
Jakie s4 meble w jadalni?
Jaki pok6j znajduje sic za jadalniq? (kuchnia)
Gdzie jest lodowka? (piec, ziew)
Co znajduje sic za przedpokojem? (korytarz)
Dok4d wchodzi sic z korytarza? (schody)
Dok4d schodzi sic z korytarza? (piwnica)
Jakie pokoje s4 na gorze? (sypialny, pok6j dia dzieci,
lazienka)
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Co znajduje sig w lazience?
Gdzie jest strych?
Z czego jest ten dom zrobiony?
Co jest na dachu?
Ile wejgO ma ten dom? (przednie, frontowe, tylne, hachenoe)

2.

The instructor requires students in turn to put questions to the rest of the class pertaining to the visual
aid.

wit

Students are encouraged to use all prepositions
drilled in the last several lessons.

4

LESSON 104

Translation
English . Polish

1. Mr. Cichocki wanted to be only three days in Warsaw, but
he had many things to settle so he remained until Friday.
On Saturday he went to his father's near Torun.
Cr cF

2. After the accident the driver drove the truck into town,
and later to the repair shop.
3,, Mr. Kaczka's lawyer will be in Lodi from the 24th of
September to the 4th of October.

4. Because all front seats were occupied, Mr. Majewski went
to the rear of the bus, and sat down.

5.,The young soldier, because it was dark, shot at his own
captain and wounded him in the shoulder.
6. This hammer and these pliers belong to Mr. Maciejko and
his fingerprints are on them. There are however also
other fingerprints on the hammer and they might be those
of the bandit who murdered Judge Wolski.
4

7. The jurors were in court from 1:45 to 4:45.

8. This weapon is used to destroy enemy tanks as well as
trucks.

LESSON 104

Translation
Polish - English
Tak jak wielu innych mlodych ludzi, Kazik oteni/ sig
jeszcze zanim wststpii do wojska

Jego Bona, Janka, byla stu-

dentka w mieAcie polotonym 70 km. od koszar Kazika.

Sytuac.

j.a to nie bylaby dla nich tak przykra, gdyby mieli jakieA

mieszkanie, powiedzmy poked, w ktorym mogliby razem spcdza6
niedziele, na ktore Kazik czcsto otrzymywal przepustki.

Niestety, cho6 oboje nad tym myg1eli, sprawa wynajccia

mieszkania w czcAciowo zniszczonym miebcie, w ktorym Janka

mieszka/a ze swa znajomq w maym pokoju w domu dia studentek,
byla ponad ich sily.

Spcdzali wicc tak przyjemny dia mlodych

tudzi czas gdziei u znajomych, w hotelu, a w lecie poprostu

gdzia na /ace, nad rzekq czy w lesie.
Pewnego picknego dnia kta zauwazyl w lesie pod drzewem
m/oda parg, ktora spala.

Obok nich letaly kanapki, szklanki,

oraz otwarta walizka, na wewnctrznej stronie ktorej bylo ladnie napisane:

"Bote, miej w swej opiece nasz dom."

Byla to

walizka, ktorq Janka otrzymala jako prezent na Alub od swej
siostry.

Questions

1, Kiedy Kazik otenil sic?

2. Kim byla jego tona?

dalw
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3. Gdzie oni mieszkali?

4. Jak daleko od siebie oni mieszkali?

5. Co bylo przeszkod4 do ich pe/nego szczOcia?
6. Dlaczego oni nie mogli spgdzae niedziel w pokoju Janka?
7. Dlaczego wigc nie wynajgli sobie mieszkania?
8. Gdzie wigc musieli spgdzae czas?
9. Gdzie pewnego dnia ktog ich zauwatyl?
10. Co obok nich letalo?
11. Co m6g1 przeczytae czlowiek, przechodz4c obok Janki i Kazika?

12. Gdzie to bylo napisane?
13. Czyja to byla walizka?

14. Od kogo Janka dostala tg walizkg?
15. Kiedy ona j4 otrzymala?

LESSON 104
Reading Text
Niedawno przyjechal do Stefana Borkowski ego, ktory mieszka w Kalifornii, jego najmlodszy brat z Poiski, Tadeusz.

widzieli sig oni jakieg dwadziegcia lat.
w ich Zyciu w tym czasie.

Nie

Duto zmienilo sig

Tadeusz z malego chlopca stal sig

dwudziesto-pigcioletnim mciczyzn4, a Stefan nie mlodym jut
ojcem dutej rodziny.
dzie do Ameryki.

Stefan mial duo szczggcia po przyjei-

Otenil sic dobrze, ma wlasny dach nad glo-

w4, samochod i co najwatniejsze dolDr4 prac@.
101

Were-

But jege by" bardze zaskoczony tips wszystkim.

wawa/ go najwitcej neweezesay katifernijski dem bxata.

Chlom

peak sit treehc duiwit i ale mogl zromossie61 to tea dom nie

dames,

ma asi przedpekejo, sai strychu nad

mai piwnicy pod

doom t. apt. *yob sandci, ktere s4 tak inane w Paisce.
Stefan wyttmosesyi mat *e ki i. at panful& tu sa Wdowanie

&mow a dasku

Saab.

Bielizag newt w aIaie ataxy sic us

dweeze, a nie as stryskupjah w poises*
Piwaiee sit tu tak$e niepetrzelme, be a4 lodewki.
pokioj wool's at, to as cei zupelnie siepstesebeege.

Prsed*

Bardze mu

Uwatal one *e pekkj ten bay:

sin pedebal pok0 sleaskainy.

doiej adpesLada petreetwom tycia codziessege sodsoiny nit pakej mieszkainy w starycti poiskich

C

,aek.

Pedkreilat on jed

nak, *e oboes-de w. nick demach mofta widsis6 takie same pekeje.

W pokeja syptalaym zauwatyl natycbmiaat dut4 szafg iCieR.-

1141 ale takie s;afy widzia" on jut w WIW$X0Wie wnewoczesnych
mieszkaniach.

Poniewat jest on intyuieram, wile interesowei

sit wedocislipmi i. ogrzewasiem.

Dziwit gigs she tu w

nii nie u*Iwa &iv kaleryferew tego type ce

Questions
1. Kto odwiedsia Stefana llorkowskiego?
2. Z jakiego kraju prosy jechat Tadeusz?
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w Piasce.

3. W ktorym stanie (Stanow Zjednoczonych) mieszka Borkowski?
4. Ile lat Borkowski nie mial okazji widzieL' swego brata?

5. Kim jest teraz Tadeusz i kim jest teraz Stefan?
6. Czego Stefan mial duAo po przyjeidzie do Ameryki?
7. Co posiada Stefan w Ameryce?
8. Czy Tadeusz byl zdziwiony tym wszystkim?
9. Czym najwigcej interesowal sig Tadeusz?
10. Czego bylo brak wedlug Tadeusz.a w domach w Kalifornii?

11. Co wreszcie Stefan objagnil Tadeuszowi?
12. Jakie s4 zwykle

dachy na domach kalifornijskich?

13. Jakich czggci domu, ktore s4 potrzebne w Poisce, nie bu0

duje sig w Kalifornii?
14. Jaki pokoj bardzo sig podobal Tadeuszowi i dlaczego?
15. Czy w Poisce s4 juZ takie pokoje?
16. Co Tadeusz zobaczyl w pokoju sypialnym?

17. W jakich domach w Posce s4 ju2 szafy gcienne?
18. Dlaczego Tadeusz interesowal sig wodoci4gami i ogrzewaniem?

19. Czemu sic dziwil Tadeusz?

*

LESSON 104

Oral

-

Aural Drill

Part I

1. 0 czym przeczytal pan Stanislawski w gazetach?
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2. Co koiiczono malowae?

3. Co podobalo sig Stanislawskiemu?

4. Co chcial jeszcze obejrze6 p._Stanislawski?

5. Czego jeszcze bylo brak w lazience?
6. Czego jeszcze nie przywieziono do kuchni?

7. Dlaczego kuchnia i jadalnia podobaly sie Stanis/awskiemu?
3. Z czego Stanislawski nie zdawal sobie sprawy?
9. Dlaczego wlaAciciel domu sqdzil, 2e p. Stanislawski jest
ze wschodu?

Z jakiego materialu buduje sic domy w Kalifornii?
11. Z jakiego mat'erialu buduje sig kominy w Kalifornii?

It

12. Co wlaAciciel domu chcial jeszcze pokaza6 p. Stanislawskiemu?

13. Jakie rzeczy zostan4 w garaiu?

14. Gdzie jest drabina, wqt gumowy I taczki?

15. Co zdecydowalov ze Stanislawski postanowil wynajO ten
dom?
Part II

1. W ktorym pokoju przyjmuje sig goAci a. urz4dza sic zaba.

wy?
2. Jak sic nazywa poked w ktorym sig Api?
3. Gdzie motna uiy6 rgce?

4. Z czego plynie woda w umywalni?

,

5. Gdzie trzyma sic jedzeniet teby sic nie psulo?

a.0

6. Jake" tywnoA6 chowa sic w lodowce elektrycznej?
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7. W czym pierze sag bielizng?
8. Gdzie w Polsce suszy bielizng pc) pir404?

9. W jakim pokoju jada sig gniadunia# obiagy

kolacje?

10. W jakim stance (jest) leiy Monterey?
11. W jakiej czggci Stanow Zjednoczonych znajduje sig Kali.
fornia?

12. Przez co wychodzi dym, kiedy pali sig w kominku?
13. Z czego buduje sig kominki i kominy?

146 Z czego buduje sig domy w tychczgigclach

meryki, w kto-

rych jest bardzo zimny klimat?

15, Po czym motna wejge na dach domu?

16. Czego utywa strat ogniowa w czasie potaru przy ratowaniu
z wytszych pigter?

17. Czym przewozi sig ziemig w ogrodzie?
18. Gdzie stawia sig anteng na domu?

19. Dokqd wchodzi sig bezpogrednio z ulicy do domu w Europie?
20. Jak sig nazywa czgge domu bezpogrednio pod dachem, gdzie
w Polsce suszy sig czgsto bielizng?
21. W ktorej czggci domu w Polsce trzyma sig czosto tywnoge,
ktora sig latwo psuje?

22, Jakie sq przawatnie dachy w Kalifornii?
23. Gdzie wisz4 ubrania w nowoczesnych domach?
24, Czy we wszystkich domach w Stanach Zjednoczonych sq wodociqgi?

25. Przy pomocy czego ogrzewa sig nowoczesne domy w Polsce?

26, Co robi instruktor czerwonym o/owkiem, kiedy czyta pracc
domow4 ucznia?

Part III - Conversat:mal Situation.
Paristwo Wirscy rozmawiaj4 z intyniefem, ktory ma budowa6 dla nich dom. Pan Wirski chce maly 1 tani dom, a pani
Wirska duty i drogi.

Osoby:
IS

Pan Wirski
Pani Wirska
Intynier

44

LESSON 104

Homework
Part I - Translate into Polish:

1. Kowalski wanted to build his new house on the shore of
al

Lake Narocz.
2. Andrzej repaired the washing machine himself, but he
4.4

worked on it all Saturday.
3. When Jadwiga went to the garage this morning. she saw that
.the ;hose had been cut in several places,

4. Bednarski would prefer to have a modern house4but at least
he has a roof over his head.

5. Stanislaw hung his fiancee's photograph over the fireplace
in his living room.

6. The Markowski's have a very nice dining room, but in California it.'s usually so warm that they often eat outdoors,
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7

Helena will go to the seashore for her vacation.

Part II

This part is to be written if tape recorders are not
available to students; it is to be recorded on tape if tape
recorders are available.
Describe in no less than 50 words the kind of house you
would like to have.

LESSON 104
Vocabular),

cegla, f.

-

brick

dach, m.
dachu, gen.s.

-

roof

drabina, f.

-

ladder

elektryczny, elektryczna, elektryczne

electric

elektrycznie

-

electrically

jadalnia, f.
jadalni, gen. pl.

-

dining room

Kalifornia, f.
Kalifornii, gen. dat. loc.

*

California

kaloryfer, m.
kaloryf era, gen. s.

. heater

komin, m.
komina, gen. s.

Chimney

kran, m.
kranu, gen. s.

-

faucet

lodowka, f.

-

refrigerator, icebox

lazienka, f.
lazienek, gen. pl.

- bathroom
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mieszkalny, mieszkalna, mieszkalne

-

murowany, murowana, murowane

. stone (as adj.)
brick (as adj.)

na dworze, loc. s.

-

outdoors

piwnica, f.

-

cellar

plaski, plaska, plaskie

.

flat, even

podkregli6, p.

- to underline, to
emphasize, to stress

habitable, residen.
tial

na dwor acc. s.

podkreg4
podkregli

podkregla6, i.
podkreglam
podkregla

pok6j mieszkalny, m.

.

ponad

- over, above

pralka elektryczna, f.

-

electric washing
machine

przedpok6j, m.
przedpokoju, gen. s.

-

hall, antechamber

strych, m,
strychu

-

attic

szafa Acienna, f.

. closet

szary, szara, szare

- gray

taczka, f. (also taczki pl

S.

.)

- wheelbarrow

umywalnia, f.
umywalni, gen. pl.

. wash basin, lavatory,
washstand

wag, m,
w@ta, gen. s.

- snake, serpent

wait gumowy

- waterhose

wodoci4g, m,
wodoci1gu, gen, s.

. water installation,

wystarczy6, p.
Wystarc24
wystarczy

plumbing

wystarcza6 , i.
wystarczam
wystarcza
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I

living room

-

-

to suffice, to be
sufficient
it will do

LESSON 105

Grammar Perception Drill
THE USE OP THE PREPOSITION
przy
Part I
a/

przy. - close to, near

Instructor:

On siedzi przy

Suggested words:

Students:

okno

oknie.

Przy czym on siedzi?

On siedzi przy
oknie.

ciOarowka
motocyki
drzwi
biurko sier2anta
sanie
telefon polowy
tablica
konie
haubic a

samolot

2olnierz stal na poste- skiad amunicji
runku przy EEladzie
amunicji.
brod
Przy czym stal iolwejLcie do obozu
nierz?
nowy bombowiec
Zolnierz stal przy
zdobyty czolg
skladzie amunicji.
Tadzio siedzial podczas obiadu przy ionie.

Z'ona

Przy kim sidanal Ta-

matka
ojciec
pulkownik
ladna dziewczyna
ciotka

dzio podczas obiadu.

stryj
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Instructor:

Suggested words:

Malarz zatrzymal sit
prz obrazie Picassa.
przy czym zatrzymal sic
malarz?

Students:

Malarz zatrzymal cic
przy obrazie Picasso

41.

Pies zatrzymal sic
przy drzewie.

Gospodarz zatrzymal sic
przy studni.
Kwiaty rosn4 przy domu.
Gdzie rosn4 kwiaty?

Kwiaty rosnq przy
domu.
plot
droga
Acietka

1

Ps

NEW

Kot lety przy piecu.
Gdzie lety kot?

Lodi plynla przy brzegu.
Gdzie plync/a fo i?

b/
przy
jozef nie pali przy
PKAPY.
jozef nie pali przy
pracy.

'ir:TCy" jozef nie pali?

Jan rozmawial z koleg4
przy obiedzie.
Kicedy Jan rozmawial
z kolegq?

kawa
herbatr,

praca
Aniadanie
kolacja

Karol bylma tej
rozmowie.

rzy czym

byl Karol?

Karol byl przy tej
rozmowie.

Amier6 dziadka
ten wypadek
I

Et
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Suggested words:

Instructor:

Students:

rewizja
przesluchanie
badanie lekarskie

a

Skrzydlo zlamalo
przy lqdowaniu.

sib

May ziamalo 'si@
skrzydlo?

On zostal ranny przy
zakladaniu min.
riedy on zostal ranny?

On zostal ranny przy
zakladaniu min.
wysadzenie mostu
przekraczanie granicy
rozminowywanie pola minowego

P

Kowalscy s4 teraz
przy obiedzie.

Kowalscy s4 teraz
przy obiedzie.

C-6-1-obi4 teraz

Kowalscy?
gniadanie
kolacja
kawa
herbata
jozef pisze przy stole.
Przy czym jcizef pigre-7

biurko

Wojcik stal przy drzwiach.
Przy czym stal
brama
okno
gciana

c/

rz

by

a +a

aa

Oficer czytal raport
prz gwietle lampy.
rzy wiet e czego
Oficer czytal raport?

Oficer czytal raport
przy gwietle lampy.
ksi@Zyc
rakieta
zapalka
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gwir!tlna

Instructor:

Students:

Suggested words:

d/
REEE:Yith
On nie mole uczy6 sic
przy takim halasie.
Przy czym on nie mote
uczy6 sic?

On nie mote uczy6 sic
przy takim ha/asic.

Zygmunt naprawil samoched przy pomocy
kolegow.
Przy czyjej pomocy
Zygmunt naprawil
samochod?
Maria, przy pomocy corkil
zd42yla ugotowa6 kolacjc
na pi4t4.

Jerzy rozwi4zal to zadanie
przy pomocy profesora.
Ladowniczy laduje dzialo
przy pomocy drugiego
golnierza.
Part II
THE USE OF THE PREPOSITION bez - without

Kowalski jest teraz
bez pienicdzy.
LW Kowalski ma teraz
pieni4dze?

Niel cqwalski jest
teraz ez pienigdzy.

Ten murarz jest bez pracy.
Czy ten murarz ma pracC?

Skiep przysial ubranie
bez rachunku.
CrE71707737P7Zyslal ubranie
z rachunkiem?
.
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44 14

Instructor:

Suggested words:

Students:

Andrzej jest w Kra.
kowie bez rodziny.

Czy Anaej-jest to
z rodzin4?

tona
dzieci
rodzice
syn
corka

Andrzej jest. w Krakowie bez rddziny.

Student przyszedl
do szkoly bez
tek.

LW student przyniosi
ksi4tki do szkoly?
a

olowek
pioro
zeszyt
slownik

Student przyszedl do
szkoly bez ksi42ek.

Po paru godzinach
walki tolnierze byli
ju2 bez amunicji.,

Czy Fr paru godzinach
walki tolnierze mieli

amunicje

4,'

Pani Majewska poszla do
biura bez plaszcza.
Czy pia7Majewska wzicla plaszcz, kiedy poszla
do biura?

Pani Majewska poszla
do biura bez plaszcza.
kapelusz
parasolka
torebka

Nie trzeba karat dzieci
bez powodu.
Tz-y" trzeba karat dzieci

Nie, nie trzeba karat
dzieci bez powodu.

bez powodu?
Nie
bez
Czy
bez

wolno oskartae ludzi
dowodow,
wolno oskarta6 ludzi
dowodow?

Ludzie nie mogq diugo
kyó bez jedzenia.
Czy ludzie mogq diugo
Aye bez jedzenia?

woda
113

Instructor:

Suggested words:

Students?:

Bez

omoc on dzi4
mo e s odczy6
tej pracy.

Czy on mote dzi4

Niel on nie mote dzii
skonczy6 tej pracy
bez pc*ocy.

skeficzy4 to pracy?

Wczorajinta bursa
be

4!!!..c111«

afiiTiczoraj
buzz a?

Nie motna budowao domu
be PAS/VA?ii
IFEE Tie-tbiffe metna
budowa6 doxnu?

iosia nie mote czyta6
bez okular6w.

FinTrasia

nie mote czyta6?

Ten cz.owiek jest
bez 3erca.

Trrrat dobry
cz/owiek?
It

I

Kowalski wygleida
lepiej bez
Czy Kowir Ek37 Vfyilq44
lepiej z welsami ozy bear?

On zostal bez dada
nad glow4
Czy on ma gdzie mieszka6?

b/

bez

max

m 11111 proli*

Ten dokument nie .ma tadnej
wartoici ...to jest bezwar.
tOicio dokument.
jest ten dokmment?

Ten dokument jest
bezwartoiciawY.

Jubiler powiedzial, to to
bituteria jest bezwartisitio
wa.
Cppy to jest wartelciaft

Oitut,ria?
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Students:

Instructor:

Obrona nie byla skutecznal
bo npl zdobyl miasto.
Czy wigc obrona byla berskuteczna?

Talc,

obrona byla bezskuteczna,

Oni bronili sig, ale berskutecznie.
Jac oni
sig?
Andrzej nic nie zaplacil za ten bilet.
On dostal bilet bezplata.
Jaki bilet dostaT Andrzej?

WejAcie do muzeum jest bezplatne.
Czy trzeba p/aci8 za wejAcie do muzeum?
Szkoly podstawowe sq w Poisce bezplatne.
Czy uczniowie placq za naukg w szkole podstawowe j?

Gospodarze wsi Niegoslawice pracowali
bezplatnie przy budowie szkoly.
a3-FiRiEono gospodarzom za pracg przy
budowie szkoly?
Jozef nie ma pracy, on jest bezrobotny.
Czy jozef ma pracg?
Pafistwo daje zasilki bezrobotnym.
Komu pafistwo daje zasilki?

Pomoc nauczyciela byla dla Tadzia bardzo cenna.
To byla pomoc bezcenna.
Jaka byla dla Tadzia pomoc nauczyciela?

W tej skrzyni sq naboje dymne, a w tamtej
bezdymne.
Sakie naboje sq w tamtej skrzyni?
Straciwszy broil przy przeplywaniu rzeki
Zolnierz byl bezbronny.
Czy iolnierz ten m-O-g/ bronie sig po
przeplynigciu rzeki?

2olnierze npla strzelali do bezbronnych jelicow.

Do kogo strzelali to/nierze npla?
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Nie, ten 2olnierz.
byl bezbronny.

Instructor:

powodu przewagi ognia npla dalszy opor
byl albezn4JKLelly.

jaki-W9IUilWiyOpor?
"To jest zupe/nie beznadziejna wows " powiedzia1
adwokat.
Co adwokat powiedzial?
Patrol okrOony ze wszystkich stron, by/ U 1040na
dziejnej sytuacji.
W jakiej sytuacji byl patrol?
Pierwsza lekcja zdawala sic studentom
beznadzielpie trudna.
c767aziaro-gry studentom?
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LESSON 105

Dialog

(Conversation between
two sailors)

B.: Boleslaw
C.: Czeslaw
B.: Czeslaw, jak sig czujesz po morskiej chorobie?
A

C.: Duto lepiej. Wyszedlem na poklad, bo gwiete powietrze
dobrze mi robi.

a

B.: Ja tet to przyszedlem, bo na dole jest straSznie duszno.
Co za pigkna noc ksigtycowa.
C.: Zeby nas tylko jakig okrgt podwodny nie zauwatyl i nie
storpedowai.
B.: Nie boj sig.

Maury eskortg dwoch krqtownikow i lotniskow-

ca.

C.: Co z tego. Jut jeden kratownik przy samym brzegu najechal na ming, pomimo te i tralowce piyn4 z konwojem.
B.: To prawda.

Ciekaw jestem tylko dok4d my plyni.emy.

C.: Zdaje xti sig, to bgdziemy robili gdzieg desant, bo konwoj jest duty.

B.: Zapalinym papierosa, ale bojg sic, bo jest rozkaz zaciemnienia, a widzialem oficera slutbowego przy wejgciu
na pokiad.
C.: Pal bracie

papieros to nie lampa.

p Ka

B.: Lepiej zejdimy na 651, bo sternik mote nas stqd zauwatyt.

119

LESSON 105
Grammar Analysis
I

THE USE OP THE PREPOSITION
przy
Part I

The preposition przy requires the locative case.
a/

The preposition przy is rendered in English by

close

o, near,
e.g.:

Siedzialem przy nim na zebraniu.

- I was sitting near him
at the meeting.

Przy koAciele byl cmentarz.

-

b/

The preposition przy

is

Close to the church
TEWEF was a cemetery.

used in the

sense of, tiara. us.

sent at some event, at QomeopsitiAtioxi,, or .during,

.g.:
Bylem przy jego AMierci.

-

Nie wolno polio psapraey.

- It is not allowed to
smoke at work.

SAedzieliAmy przy obiedzie.

-

I was present at his
death.

We were sitting at dinner.

Nie pal przy obiedzie.

-

Don't smok
dinner.

c/

di'rinj the

The preposition prZy is used in the sense of by, the
1**1....aL..._t

e.g.:
Ona pracowala przy Awietle lampy.

. She worked by the light

of a lamp.

d/

The following examples illustrate the use of the expres.
sion "way.poploci,"

Przy pomocy kolegow on naprawil
SWUM samOch6d.

-

He repaired his car witt
the help of his

Prz
czyc

-

We can shoot precisely
tyssialsof the sights.

e/

omoc przyrz4dow celowni.
mo emy trafnie strzelaa.

The following examples illustrate the use of the expres.
sion "przy okaz)i,"

jeglibyg szedi do sklepu, to

If you happen to go to
the store, buy me a pack
of cigarettes.

my okazji kup dla mnie
pacilw papieros6w.

Ray pierwszej okazji po-

.

wiem mu to.
f/

At the first o

rkill tell him

ortunity
is.

Note the idiomatic expression - "przy sobie"

,g.:

Nie mam pienicdzy przy sobie.

.

I haven't any money
about me.

Part II

THE USE OP THE PREPOSITION
bez
The preposition bez requires the genitive case.

rendered in English briithout
Y

It is

g.:

On jest teraz bez pieniedzy.

He is without money now.

Note that bez . as a prefix is often rendered in English
by the suffix.
or prefix un ., or in
e.g.:

To dzialo jest bezodrzutowe.

. This gun is recoilless.

121

Ona jest bezrobotna.

-

She is unemployed.

To jest berskuteczna praca.

.

This is an ineffective
work.

Below is a list of adjectives and adverbs with the prefix bez - formed from words previously introduced in the
course:

worthless
free of charge
gratuitously
priceless, invaluable
smokeless
- defenseless
- hopeless
- hopelessly
- ineffective
- ineffectively

bezwarto6cioWy
beaplatAY

-

bezplatogie

bezcenny
bezdymny
bezbronnY
beznadziejny
beznadziejnie
berskuteczny
berskutecznie

Part III . The Polish idiomatic expression "Co za" is usually
rendered in ,En ,fish by "What a,"
.g.:

Co za pigkna dziewczyna1

.

What a beautiful girl!

LESSON 105

Structural Drill
p

Instructor:

Suggested words:

2oinierz podszedi do mapy.
Prz/ czym zatrzymal sig

Students:

k1

mapa
Zolnierz zatrzy.

mal sig przy mapie.

*oirii erz?

tablica
biurko
dzialo
a

122

Instructor:

a US

2olnierz podszedl do
samolotu.
Przy czym zatrzymal sig
Zolnierz?

Students:

Suggested words:
samolot
16di
samochod

2olnierz zatrzymal
sig przy samolocie.

telefon polowy
polowy
namiot
czolg
wejAcie do hang.A.ru

plot
studnia
lazik
mur
helikopter
lodi gumowa
laqka
ciqgnik
Tam jest st61.
Przy czym siedzi
student?

sto'

Tam jest dom Nowickie.

dom Nowickiego

go.

Przy czym (gdzie) rosly
te kwiaty?

Student siedzi przy
biurko
piec
okno
radio
telefon
fortepian

stole.

nasza szkola Te kwiaty rosly przy
domu Nowickiego.
plot
ganek
brama
Acieika
droga do lasu

Oficer byl obecny,kiedy
przesluchiwano szpiega.
Przy czym byl oficer?

Oficer byl przy
przesluchaniu szpie.
ga.

spisywanie protokolu
zakladanie piny
rozbrajanie niewypalu
przeAwietlenie rekrut6w
123

Students:

Suggested words:

Instructor:

Oficer byl obecny kiedy
odbywal sig egzamin.
Przy czym byl oficer?

Oficer byl przy
egzaminie.
to rozmowa
operacja
rewizja

Oficer byl przy gmierci
jeiica.

Oficer byl przy

Przy czym byl oficer?

gmierci jefica.

Oficer byl przy tym wypadku.
Przy czym byl oficer?

Jan nie lubi rozmawia6
kiedy je obiad.
Przy czym Jan nie lubi
rozmawia6?

obiad

Jan nie lubi pali6 kiedy
pracuje.
Przy czym Jan nie lubi
paXi6?

praca

Tam jest Zona Kowalskie-

Aona

kolacja
gniadanie
praca

Oficer byl przy tym
wypadku.

Jan nie lubi rozmawia6 przy obiedzie.

Jan nie lubi pali6
przy pracy.

go.

Przy kim siedziai Kowalski podczas wykiadu?
Przy kim zatrzymal
jozef?

sig

Przy kim stal Zygmunt
w kogciele?

Kowalski siedziai
jakig oficer przy onie.
jakag kobieta
pani Nowicka
znajomy
kolega
doktor Nalepa
sieriant Gruszka
szwagier
ciotka Maria
wnuk
znany artysta,

Jadwiga
kelnetka
stary AtOlarz
prokUrator Wigniewski
narzeczOny Zosi
124

OM

Instructor:

Students:

Suggested words:

mtoda sanitarjuszka
angielski oficer lgcznikowy
adwokat
adjutant dow6dcy pulku

Kowalscy poszli na
obiad.
Gdzie sq Kowalscy?

obi. ad

kolacja
Aniadanie
kawa
Jan rozmawial z ojcem
kiedy jedli obiad.
Kiedy Jan rozmawial
z ojcem?

Kowalscy sg teraz
przy objedzie.

Jan rozmawial z ojcem
przy obiedzie.

Instructor will require students to answer the following
questions in the negative using the preposition bez:

Czy Ozef ma pienigdze?

pienigdze

jozef jest bez
pienicdzy,
Ni e a

praca
rodzina
broil

amunicja

Czy Andrzej mial na
sobie plaszcz?

plaszcz

Niet on by/ bez p/aszkapelusz
buty
marynarka
mundur
koszula
skarpetki
szlafrok

Czy Zygmunt przyniosl
zeszyt?

cza,

zeszyt

ksigtki
pi/5ra

olowtk
pilka
narzcdzja
mlotek
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Niet on przyszedi bez
zeszytu.

Instructor:

Suggested words:

Students:

siekierka
walizka
teczka
formularz

Woda jest potrzebna
do 2ycia.

woda

Bez czego n:ie mot'na

2ywnogO
powietrze

dlugo .ty'6?

Czlowiek jest szcOliwy,
gdy ma przyjaci61.
Bez czego jest czlawiekowi ile na gwiecie?

Nie moina diugo zyc
bez wody

przyjaciele

Czlowiekowi jest 11e
na gwiecie bez przyjaciot.
pieniqdze
ciekawa praca
wolnogo osobista
zdrowie

Require students to change the following statements according to the pattern below:
Ten dokument jest wartogciowy.

-

Ten dokument jest bezwartogciowy.

To jest wartogciowa ksiq±ka.
To jest wartogciowy czIowiek.
On dal jej wartogciowq bi2uteri.
Walka byIa skuteczna.
Z4dania npla byly skuteczne.
Ogiefi artylerii byl skuteczny.
Natarcie okazalo sib skuteczne.

Wejgcie do muzeum jest p/atne.
Kucharski dawal kolegom platne lekcje.
To jest platna praca.

12o
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LESSON 105
Translation
English - Polish

1, The little girl had been very naughty and knew that her
mother would punish her, so she hid herself from her mother
in the attic.

2, If Zosia would meet Bolek in front of the terminal at
6 o'clock they could go to the movies together.

3. jozef has to be at church before five o'clock, because the
funeral service starts then.

4. For a long time the little boy looked at cars, planes,
tanks, ship and other toys displayed in the department
store.

Suddenly he noticed that his mother wasn't there

so he ran in front of the store looking for her.

The surrounded troops were unable to defend themselves
against the enemy tanks.

6. The defendant stood before the court, and told the judge
and the jurors that he was innocent.

7. Mrs. Makowiecka does not allow her children to eat candy
before dinner,

8. The thief managed to open the safe and steal all the money,
but he couldn't escape from the police.

LESSON 1)5

Translation
Polish - English

Kon405j Plynoy ku wybrzet% nieprzyjacielskieft skla-

dal sic z kilkunastu transpottOW04w.

Okrcty te przewoziky

piechotcmpoisk4, ktoramialaprzeprowadzi6 natarcie na umocnienia znajduj4ce sic na wybrzetu i w ten sposab ukatwi6 14dowanie wojskom francuskim.
Konwoj plyn41 pod oslon4 *flu lotniskowcow I kilku krae-

townik6w.

Byla silna burza 0a, morzu i f ale talc rzucaly

okrctami, te nawet marynarzop trudno bylo star na pokadzie.

2oinierze zaopatrzeni byli wspecjalne prosziti przeciw chorobiemorskiej, ale mimo tego Wie1i chorow-alo.
St. strzelec Jan Tor, ktecry mial 17 lat 1e
i zdawalo mu- sic, ze jest beanadziejnie chory.

pa. Leptku

"GdybyArdy te-

raz najechali na minc4 fo przynajmniej prodze$14m hmarll"
myAlal sobie.

2yczenia Jana sp-einily sic do pet/Mt& stopnia,

kiedy straszny wybuch wOrtts44L transporto*em ttafionym
L

celna torped4 nieprzyjiitielSkit.

Jan spadt z teitit4, zlipomniat,

to przed chwil4 "u1040" n dhorobc mOm

-w sAkandc byl

jut bez butow, ale Olieaftie zdtitiWy na galby

pilkA*die przy

lodziach ratunkowyc4.;
Okrctowi pod l#00004144 za "iimgetiow4hie" 0: $4410e1ta Tora

ad choroby morskieS

d1#2#0 bombami

401104,16111/i.

Sie

zatopiono go jednali bo Sz/bk0 ostiV: dtitqk akttair454:6 I zatrzymal motory, teby 4441100we Aparaty ffoxisluctmoienie mag4
go wykrye.
128
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LESSON 105

Questions
1. Dokqd pIyn4/ konw6j?

2. jakie zadanie miala piechota morska?
3. Jakie wojska mialy ladowak na wybrzetu nieprzyjacielskim?
4. Jakie okrvty tworzyly oslonv konwoju?
5. Dlaczego nawet marynarzom trudno bylo stab na poktadzie?
6. W jakie proszki zaopatrzeni byli toinierze?
7, Czego by/ pewny st. strzelec Jan Tor?
8. Co my61 al Jan?

9. Kiedy spelnily siv tyczenia Jana Tora?
10. Co wstrzasnclo transPortowcem?
11. Czym trafiony zostal transportowiec?
12. 0 czym zapomnial Jan?
13. Jak szybko by

Jan na gornym pokladzie?

14. Przy czym by/ Jan w sekunde?
15. Czy Jan by/ w pelnym mundurze?
16. Czym 1,podzigkowano" okrctowi podwodnemu za uratowanie

Jana od choroby morskiej?
17. Dlaczego nie zatopiono okrctu podwodnego?
18, Dlaczego w okrccie podwodnym zatrzymano motory?
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LESSON 105
Reading Text
(based on IMS 13).

Henryk od paru godzin stal przy sterze du2ego transpor..
towca.

Transportowiec, ktorego an byl sternikiem naleta/ do

du2ego konwoju wioz4cego piechoty morskq i sprzO.

Byl to

desant morski, ktorego zadaniem bylo zajcie wa2nego portu
przy ujgciu rzeki na terenie npla.
na pelnym morzu i

Konwoj od dwoch dni byl

przy p4knej pogodzie pod eskortq

krq2ownikeyw, tralowcOw i jednego lotniskowca.

Wszyscy wiedzieli, Ae npl ma du2o okr0Ow podwodnych
i 2e na morzu pelno jest piywajqcych min.

WIagnie kilka go-

dzin po wyplyn4ciu z portu jeden z tralowcow
plywaj4c4 mine i szybko zatonql.

najechal na

Na szczOcie zalodze uda-

lo sib opugcia poklad na czas.

Henryk mial bye zmieniony przez drugiego sternika o szostej rano.

Teraz byla czwarta.

Chcialby on zapali6 sobie pa.

pierosa, ale nie mogl, gdy2 na pokladzie nie wolno bylo pa.
tej nocy.

Powietrze bylo czyste i Henryk wiedzial, 2e

nawet ()glen papierosa mote bye zauwa±ony przez okrt podwod.
ny npla i to nawet z daleka.
zaciemnienia.

Kapitan wydal rozkaz zupelnega

Nagle Henryk zauwa2y1 na dziobie gwiatlo za-

palki, "idiota" krzyknal.

Wlagnie chcial zawolak oficera,

ktory y-stal przy wejgciu na pokIadvgdy straszny wybuch wstrz4s.

n41 statkiem.
nasz statek.

To okrt podwodny nieprzyjaciela storpedowal
Powstal duty poploch.
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2olnierze piechoty znaj-

duAcy sic na pokladzie zaczOi skaka6 do wody w pelnym uzbrojeniu.

Wkrotce jednak oficerom udalo sic opanowa6 sytuacjc,

Opuszczono na morze lodzie ratunkowe.

loinierze i zaloga zos.

tali podzieleni na grupy i przydzieleni do /odzi.
a

Tymczasem nasze niszczyciele przy pomocy diw4kowych aparatem podsluchowych wykryly pototenie okr0u podwodnego.
my oliwy na morzu wskazywaly na to, to bomby glvbinowe zatopip.
/y okrct podwodny npia.

Henryk opuAcil pok/ad z kapitanem w

Robilo sic jasno.

ostatniej lodzi.

LESSON 105

Questions
1, Przy czym stal Henryk od paru godzin?
2. Kim byl Henryk?
3. Kogo przewozil transportowiec?
4. jakie zadanie mial desant morski?

5. Gdzie znajdowal sic port nieprzyjaciela?
.0 a

6, Od ilu dni konwoj by

na morzu i jaka by/a pogoda?

7. Pod czyj4 eskort4 plyn4I konw6j?
8, Jakich okretow mial du*o nieprzyjaciel i czego byto dug()
na morzu?

9. Co sic stab

z tratowcem, ktery najechat na ptywajeicq mine?
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10. Co sig stab

z zalogq tralowca?

11. Przez kogo i kiedy mial bye zmieniony Henryk przy sterze?
12. Dlaczego Henryk nie zapalil papierosa?
13. Jaki rozkaz wydal kapitan transportowca?
14. Co zauwatyl Henryk na dziobie?
15. Kogo chcial zawo/ao Henryk?

16, Co wstrzonglo statkiem?
17. Kto storpedowal statek?
18. Co powstalo po storpedowaniu statku?
19. Do czego zaczgli skakae tolnierze?

20. Co udalo sig zrobie oficerom?
21. Kto wykryl polotenie okrgtu podwodnego nieprzyjaciela?

22. Przy pomocy jakich aparatow niszczyciele wykry0 polo.
tenie okrgtu podwodnego?

23. Czym zatopily niszczycielt okrgt podwodny nieprzyjaciela?
24. Co wskazywalo, to niszczyciele zatopily okrgt podwodny?
25, Kiedy 3 z kim opuAcil Henryk pokiad transportowca?

LESSON 105

Oral . Aural Drill
Part I

1. Na co chorowal Czeslaw?
2. Jak sig czul Czeslaw pc, chorobie morskiej?

3. Gdzie Czeslaw czub sig najlepiej?

132

4. Co robil Boleslaw?
5. Jaka byla noc i czego bal sic Czeslaw?
6. Co powiedzial Boleslaw, zeby uspokoi6 Czeslawa?
7. Co sic stab() z kr4townikiem zaraz pray brzegu?

Jakie okroty p/ync/y z nimi w eskorcie?
4,_

9. Czego chcial dowiedzie6 sic Boleslaw?
ID. Co zdawalo sic Czeslawowi?

11. Co chciai zrobi6 Boleslaw

d/aczego bal sic to zrobi4?

12. Co poradzil Czeslaw Boleslawowi?

13. Dlaczego Boleslaw myAlal, to lepiej pali6 papierosa pod
pokiadem?

14. Kto mote zauwaty6 Awiatio na pokiadzie?
Part II

1, Z jakich okrgtow wojennych zwykle sklada sic eskorta
konwoju?

Czy motna kogo6 obrazi6 nazywaj4c go nidiot4?"
m,

3. W jakich okolicznobciach t_kywa sig s/awa "idiotart
--

as

4. Do czego siut4 lotniskowce?

5. JO nazywaj4 sig okrcty, kt6re niszcz4 i wykrywaj4 miny
morskie?

6. Jak nazywaj4 sic statki konwojul ktore przewot4 w cza5ie
wojny oddzialy wojskowe?

7, W jaki sposob okrgty podwodne zatapiaj4 okrcty nieprzyja-

ciela
8. Kiedy ludzie dostaj4 choroby morskiej?
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9. Gdzie

czuj4 sig najlepiej podczas choroby mors-

kiej?

10. Do jakich zadan sluty piechota morska?
11. Co zostawia oliwa na ubraniu?

12. Kto steruje statkiem i czym steruje sig statek?
13. Do czego byly utywane dute statki pasaterskie podczas
drugiej wojny Awiatowej?
14. Gdzie znajduje sig ujAcie Wisly?
15. Gdzie znajduje sig Gdansk?
16. Jakie zadanie ma desant morski?

17. Kto utywal podczas drugiej wojny Awiatowej duto min mors-

kich dla niszczenia konwojow, ktore plywaly ze Stan&
Zjednoczonych do Anglii?
18. Czym okrgty wojenne zatapiaj4 okrgty podwodne?
19. Jakie okrgty sq utywane do niszczenia okrgtow podirwodnych?

20. Jakich aparatowutywaj4 niszczyciele do wykrywania okrgtow
podwodnych?

21. Co sig dziejeokiedy okrgty najetdtaj4 na 'Any morskie?
22. Kiedy powstaje poploch?

23. W jakich okolicznaciach Polacy mowi4 "Nie taki diabel
straszny jak go maluj4?"

24. Czy wybuch drugiej wojny Awiatowej wstrz4snql ludimi na
calym Awiecie?

25. Czym motna zatopie okrgt wojenny?
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Part III . Conversational situation
Odprawa kapitanow olc-pt6w naletqcych do eskorty konweju wojskowego.

,Dca eskorty konwoju
Kapitan lotniskowca
Kapitan kr4townika
Kapitan niszczyciela
Kapitan okrctu podwodnego
Kapitan tralowca

Osoby:

Katdy z kapitanow po kolei mowi o zadaniu swojego okro.
tu w eskorcie konwoju morskiego ze Stan6w Zjednoczonych do
Prancji. Dca eskorty stawia pytania.

LESSON 105

Homework
Part I

.

Translate into Polish:

1. The cruiser was sunk close to shore.

2. The captain stood by the map and showed the officers
where submarine mines were located.

3. The crew of the submarine was at dinner when the first
depth charge exploded.

4. Although enemy planes were strafing the decks there was
no panic on the aircraft carrier.

5. As soon as the enemy bombers were sighted ten jets took
off from the deck of the aircraft carrier in order to
defend the convoy.

6. The men stood by the antiaircraft guns.

7. The militiaman, angry, because the information obtained
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from the farmer turned out to be worthless, beat up the
defenseless man.
Part II

This part is to be written if tape recorders are not
available to students, it is to be recorded on tape if tape
recorders are available.
Form ten sentences using in each sentence one of the
adjectives and adverbs listed in Part II of the Grammar
Analysis L. 105.

LESSON 105

Vocabulary

bomba glgbinowa

. depth charge

co z Lego

-

desant (morski)
desantu, gen.

what of it, so what
landing

s.

desant powietrzny

-

4Uszno

- close, sultry

diWigkawy aparat podsluchawy

-

4000

idiota, m,
idioty, gen. s.

-

idiot, fool, moron'

konwed, m.
konwoju, gen. s.

. convoy

lotniskowiec, m.
lotniskowca, gen. s.

-

morska choroba

- seasickness
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airborne force,
airborne operation,
assault landings
fro* the *tr

aircraft carrier

najechae (na + acc.) P.
naja4
najedzie

0.

najetdta6 (na + acc.)
najetdtam
najetdta

. to run into

i.
destroyer

niszczyciel, m.
niszczyciela
okrtt podwodny, m.

. submarine

piechota morska, f.

. marines

plama, f.

.

poploch, m,
poplochu, gen,

. panic

powietrze, n.

- air

psia krew

- damn

sternik, m.

. helmsman

straszny, straszna, straszne

-

awful, terrible,
frightful

strasznie

.

awfully, frightfully,
terribly

.

to torpedo

tra/owiec, m.
tralowca, gen. s.

.

mine sweeper

transportowiec, m.
transportowca, gen. s.

-

transport ship,
liberty ship

ujficie, n.

- mouth (of a river)

torpedowa6,
torpedujt
torpeduje

0c

i.

wstrz4sn46, p.
wstrz4snt

wstrzOnie

storpedowao, p.
storpedujt
storpeduje

(wstrzeisak, i.)
wstrzitsam
watrzilisa
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spot

. to rock, to shake,
to jolt, to quake

zatopie, p.
zatopic
zatopi

(zatapiat, i.)
zatapiam
zatapia

- to sink, to flood

teby tylko nie (idiom)

-
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lest, provided, for
fear that

LESSON 106

Grammar Perception Drill

Part I
a/

Dla

genitive

dla - for

Inttruct r:

Students:

Bronislaw kujil prezent
dla matki.
Dia kogo Broalisiaw kupi1 prezent?
Boleslaw urzt lzil wieczor

Bronislaw kupil prezent dia matki.

imieninowy d4a. matki.

Adam wynajfit ;poke:0 dia

matki.

Pani Wa1cz6 upiekia

ciastka dli syna.

Pan Zabloct L zam6wil

bilety dle,iony

Pan Z4bek zostawil pieni4dze w don dia Cony.

Pani Cichtla gotuje obiad
dla syna.
Zosia
11otowala kanapki
dia matki
Basia zat .kowala paczkc

dia bratq

On wybudE iral ten dam

dia *any
Ten arty f to fipiewal dla

dla

przyni6s/ pocztc

Walczak.
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Instructor:

Suggested words:

Students:

Adam

Stolarz zrobil trumnV
dia Adama.
Dia kogo zrobil stolarz

Stolarz zrobil trumno dia Adama.

trumne
Zalatwialem wczoraj sprawy
w banku dia pani Walczak.

Pan Smith przywift/ to
paczki dla papa ntbka.
Bielawski szuka mieszkania
dia Zosi.
Tlumacz przetlumaczyl ten
dokument dla oficera.
syn

corka
brat
siostra
ojciec
przyjaciel
rodzice

Mlodzi ludzie nie majq
zrozumienia dligfaFfEych.
Dia kogo nie ma j4 zrozumienia
mlodzi ludzie?

Mlodzi ludzie nie maj4 zrozumienia dia
starszych,

aa

Dia wielu powodow on nie mote
jasiriskiepu tego powiedziee.
Z jakiego powodu on nie mote
jasinskiemu tego powiedzieO?
Ten dzien byl bardzo szczcaliwy
dia niego.
jaki-'5 VI ten dzieli dla niego.

On pracuje w ogrodzie dia
rzyjemno6ci.
aczego on pracu je w ogrodzie?

$4 n
1
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Suggested words:

Instructor:

Students:

12/

dia - to, towards
CSAW,

Ci ocia Zosia by/a zawsze
Issordzo dobra dia naszych

Ciocia Zosia byta
zawsze bardzo dobra
dia naszych dzieci.

Dla kogo byta dobra ciocia
Zosia?

Num szef jest mit/. dia
wszystkich.
Dla kogo jest mity nasz szef?
Ten dow6dca jest nie dobry
dla swoich toinieiry".

kogo jest ten dow6dca
nie dobry?
a r

Ta ksiqtka jest dia mnie
bardzo interetalia.
Jaka jest'' mna'ta ksigittka?
Ta informacja jest d1a nas
bardzo wartoficiowa.

Jaka jest dia nas ta informacja?

Ta sekretarka jest dla niego
bardzo rzeczna.
a se retarka dla
Jaka jes
niego?
Ta ksigtka jest specjalnie
dla niej ciekawa.

jlEa jestarriffej to kaiOka?
Part II

Koto okoto + maize

a/
ko1o, okoto - about
WRITE MURES ON IIIIACKBOARD
Tadeusz bgdzie w domu
okoto (koto) pierwszej.
Kiedy Tadeusz bodzie
w dome?

Tadeusz bcdzie w do.
mu okoto (kolo) pierw.

1

2

12

petnoc
potudnie
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szej.

suggests. 1110%ts:

Instructor:

Zygmunt wroci z urlopu
Okolo (kolo) pierwszego.
Kiedy Zygmunt wroci
z urlopu?

Students:

1
411

Zygmunt wroci z urlopu okolo (kolo) pierwA.
szego.
2 - 30 (styczen-grudzieli)

Ten motocykl kosztuje
okolo stu ziotych.
Ile kosztuje ten motocykl?

100

Ten motocykl kosztuje
okolo stu ziotych.
100 - 2000 zl.

W tym hotelu jest okolo 20
dwudziestu pokojow.
Ile pokojow jest w tym
hotelu?
On ma okolo czterdziestki.
Ile lat on ma?

W tym hotelu jest
okolo dwudziestu pokojow.

40
50, 60, 70,

Ta Ora ma okolo szeAciuset metrow wysoko6-

600

ci.

700

Ile metrow ma to Ora?

On ma okolo czterdziestki.

- 5000
Ta Ora ma okolo szei-.
ciuset metrow wysokofici.

b/
kolo
jadqc do koLciola
trzeba przejechae
kolo szkoly.
czego trzeba
przejechae jadqc do
koAciola?

on;

Jad4c do kaciola trzeba przejecha6 kolo szkoly.

Idqc do domu on przeChodzi kolo domu paristwa
Wolskich.
Kolo czyjego domu on przechodzi idqc do domu?
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Instructor:

Suggested words:

Students:

Plyn4c do portu statek przeplywa kolo wyspy.
Kolo czego przeplywa statek
plyuqc do portu?
Lee4c na lotnisko samoloty
przelatujq kolo wiety.
Kolo czego przelatuj4 samoloty lec;c na lotnisko?
Wracajqc z wycieczki do
domu przejetdtalikmy kolo
tego sklepu.
Kola czego przejetdtaliAmy
wracaj4c z wycieczki do domu?

c/
kolo -. beside, next to

Major Nowicki siedzial Pulkownik Walczak
kolo pulkownika Walczaka.
Major Nowicki sieKolo kogo siedzial
dzial kolo pulkownika
major Nowicki?
Walczaka.

Kolo kogo stal kapitan General D4bek
Ksi4dz Wojciechowski
Grzybowski?
Pani Cichocka
Dyrektor Pawlowski
Delegat Zwivku Robotnikow
Dow6dca Pl4tego Pulku Piechoty
solenizant
d/
ko/o . near
Helena rnieszka kola

kaci61

kacioIa.

Helena mieszka kolo
koAciola

Gdzie mieszka Helena?
Gdzie znajduje sic kino "Wolnoge?"

szkola
dom towarowy
Ministerstwo Obrony Narodowej
park
osiedle dia urzcdnikow pafistwowych
rynek
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Dialog 106

a

r

,CO

'.1

VO.

sy,
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LPSSON 106

Dialog

(Conversation about beach
landing)

dowadca desantu
P.: Putkownik
dowodca saperow
K.: Kapitan

P.: Panic kapitanie, za p61 godziny konwoj bgdzie na miejs.
Cu przeznaczenia. Czy wszystko jest w porzstdku?
K,: Tak jest panie pulkowniku. Nie rozumiem tylko,dlaczego
tak maly oddzial saperow bierze udzial w desancie?

P.: Mates°, to na odcinkulna ktbrym istdujemy na wsch64 od
latarni morskiej, teren jest skalisty i nie ma min.
S4 tylko zapory drutowe, ktore latwo bgdzie motna usu.
nit6.

Cay to s4 pewne informacje?

M one

dostarczone przez nasz wywiad, ktory mist/
dokladnie zbada6 ten odcinek wybrzeta. Cay macie dos$ ladunk6w wybuchowych do wysadzania mostdmi

P.: Talc

K.: Tak jest. Czy pan pu/kownik przypuszcza, to bodzieMy
musieli wysadzi6 most kolejowy majduj4cy sic koto pot.
tu?

P.: Trudno przewidziet przebieg akcji deaantowej. A teraz
par, uwag dla panatjako dow6dcy saper6w. Oszczydza6
ludzi. W razie odwrotu zniszczyt sprzgt, ktbreso nie
motna zabrats Statat Gig, by odwr6t odbyt sio bez pop.
lochu.

Cay to ma by6 akcja pozorowana?
P.: To zalety od dalszych tozkazow.
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LESSON 106
Grammar Analysis
Part I

THE USE OP THE PREPOSITION
dla
The preposition dla requires the genitive case.
a/
The preposition dla is rendered in English by for,
.g.:

Wladek kupil kwiaty dla babki.

Wladek bought flowers for
grandmother.
yr

On nie ma zrozumienia dia tych

He has no understanding
for those affairs.

spraw.

Dia wielu powodow nie mog
zgodzie na to.

I cannot agree to it for
many reasons.

siv

On robi to dla przyjemnoLci.

. He is doing it for pleasure.

On jest za stary dia niej.

-

He is too old for her.

bi
The preposition dla is rendered in English by to, towards,
e.g.:

aa

Ona byla dobra dia nas.

.

Zosia byla dla niego
bardzo mila.

She was kind to us.

Zosia was so nice towards
him.

Part II

THE USE OP THE PREPOSITION
okolo, kolo, requires the genitive case
a/
Koto okolo denoting approximation in time is rendered in
English by about,
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e.g.:
Film trwal okoto (kolo) godziny. . The film lasted about an
hour.
-

On wrocit do domu okolo
(koZo) polnocy.
Pojadc do Krakowa okolo
(kOio) piittego

mag:

He returned home about midnight.
I will go to Krakow about

the MO of May.

Okolo denoting approximation in number is rendered in
AnglfiE77 About,
e.g.:

Nauczylem sic okolo dwudziestu
sX6w po polsku.

- I learned about twenty

Polish words

b/
Kolo is used in the sense of to go past and is rendered in
Malifish by a,
e.g.:
. He passed pi is without

On przeszedl kolo nas bez

a word.

slowa.

c/
The preposition kolo is rendered in English by beside or
next to,
e.g.;
.

Kolo niego siedziata pickna
kobieta.

A beautiful woman was sitting beside him (next to
him.}

d/
The preposition kolo is rendered in English by near.

e.g.:
.

Maria zasadzila kwiaty kolo
domu.

On mieszka w Otwocku koto
Warszawy.

.
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Maria planted flowers near
the house.
He lives in Otwock near
Warsaw.

e/
The prepositions okolo, kolo sh.
prepositions. The adverb bliss Ak

not be used after other
ould be used instead,

.g.:
Napisalem do bfuagp stu os6b.

4 I wrote to about.a hundred
persons.

LESSO leo
Structural mill

Party
a/
Instructor:

Tam jest Zosia.
Dia kogo jozef przy-

Zosia

RIMWEia2ki?

kolega
znajomy
nauczyciel
ojciec

Dia kogo jest ten list?
Dia kogo on to zrobil?
Dla kogo on pracuje?
Dia kogo on buduje dom?
Dia kogo on naprawia
samochod?
Dla kogo on zalatwia
te sprawy?
Dia kogo jozef wzi4/
te dokumenty?
Dla kogo Maria przy-.
gotowala gniadanie?
Dla kogo on zostawil
te pieniqdze?

Students:

Suggested words:

jozef przyni6s1 ksia2ki dia Zosi.

syn
brat
paAstwo Btednarscy

ta Amerykanka
pomocnik dyrektora
wywiadowca Zielinski
komisarz Pwszkowski
narzeczona bxata

ssiad
kierownik biura
ksiadz Sokolowski
adwok at

wIaAcicielka sklepu
ciotka Jadwiga
instructor
przyjaciele
doktor MilewsKi
szef kompanil
intynier Cichocki
szwagier
stryj
te6ciowa
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P.

Instructor:

Suggested words:

Students:

leAniczy
synowa
ja
ty
on, ona
my

Write on blackboard.

wy
oni
one

Tam jest dowodztwo
dywizji.
Dia kogo jest walna
ta wiadomoAe?
Dla kogo jest ta wiadomoA6 wartoLciowa?
Dia kogo jest przykra
ta wiadomo66?
Dla kogo jest ta wia-

domae ciekawa?
Dla kogo jest ta wia-

domoA6 interesujva?

dowodztwo dywizji
Ta wiadomoge jest wafsna
dowadztwa dywizji.

zwiAzek robotnikow
towarzystwo ubezpieczeti
lekarze
wszyscy obywatele

urzdnicy pafistwowi
wlagciciele hoteli

b/
Pirma "Baltyk" chce
robi6 zakupy.
Dia kogo Kowalski
robi zakupy?

Kowalski kupil prezent
bratu.
Dia kogo Kowalski
kupil prezent?

firma "BaItyk"

Kowalski robi zakupy
szkola
dla firmy "Baltyk."
koledzy
wojsko
marynarka
dwa sklepy spoZywcze
duty dam towarowy
pierwsza kompania
chory przyjaciel

brat
matka
Iona
kolega
teLciowa
sekretarka

149

Kowalski kupil prezent dla brata.

Instructor:

Suggested words:

Students:

c/
Tam sq dzieci.
Dia kogo on jest dobry?
Dia kogo on jest zly?

dzieci

en jest dobry dia
dzLeCi.

studenci
pacjfnci
toinierze
robotnicy
urzcdnicy
syn
corka
tona

CAF

On chcial mie6 pieniqdze.
Dlaczego on to zrobil?
On chcial mie6 przyjemnogo.
On chcial mien wiadzc.
On chcial zrobi6 tart.
On mial rotne powody, teby
to zrobie.

On to zrobik :i1a pienicdzy.

Part II

1/
a)

jozef byl w kinie

tona

tong:.

Kolo kogo siedzial

Taa w kinie?

Ozef s$04pial w ki.
Kowalski
nie ko40 *any.
kolega
siertant Adawski
zrnajonty

doktor Sixorski

krewny Amy
tturteC

0 y corki

ladna Wit erka
profeSor Ostrowski
patina airwsia.z.

prokaiMMet zarski

stryjjan
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Ala

Instructor:

Suggested words:

Nowicki byl w szpitalu
z siertantem Adamskim.
Kolo kogo leta/
Nowicki w szpitalu?

Students:

Nowicki letal w szpitalu kolo siertanta
Adamskiego,

Kowalski
kolega szkolny
intynier Jarecki
znajomy z Warszawy
syn s4siada
znany malarz
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b)
Tam jest dom.
Gdzie Maria zasadzila
kwiaty?

dom

Maria zasadzila kwiaty kolo domu.
szkola
garat
ganek
plot
mur
Acietka
brama
droga do lasu

USE MAP OF POLAND AS VISUAL AID
4M

c)

Kolo jakiego miasta
ffing2RIWT5Wiccy?.
Kolo 'akie o miasta
y
en wypiaek?

Warszawa
Krakow
Katowice

Nowiccy mieszkaj4 kolo Warszawy.

Gdailsk

Gdynia
Lodi
Bialystok
Wroclaw

2/
WRITE FIGURES ON BLACKBOARD
a)

Ile kosztowalo to
ubranie?
Ile on placi miesiqcznie za dom?

20 zlotych

To ubranie kosztowato
okolo dwudziestu zlo-

30 - 500 zl.

tych.
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Instructor:

'Suggested words:

Students:

Ile on zarabia na
miesi4c?
Ile pienicdzy Janek
dostal od dziadka?
100
Ile ksi4tek on ma?
Ilu uczniem jest W tej
szkole?
Ile domem jest w tej WSi?
Ilu jencow wzicto do nie100 . 1000
woli wczoraj?

19A daleko jest od
tego skrzyiownia
do miasta?

3000

Ile litrow benzyny jest
w zbiorniku?

2 . 50

b)

1. 12

Kowalski przejechal
tym samochodem okcao
3000 kilometrow.

c)

Ile on ma tat?
Ile kilometrow dlugoLci ma to jezioro?
Ile kilametrow szerokoAci ma to jezioro?

Ile metrow gl&okoSci
ma to jezioro?
Ile metrow wysokoLci
ma to Ora?

telt.

5 kilometrow
Od tego skrzy2owa4iii
do miasta jest okolo
1/2 . 20
5 kilometrow.

Ile kilometrow przejechal Kowalski tym
samochodem?
Ile kilometrow ma ten
samochad?

Okolo ktorej Jan bodzie
w domu?
Okolo ktorej Kowalscy
chc4 wyjechat?

On ma okolo 100 ksist-

.

1

99.

1 - 20

5

t- 200
SOO . 5000
O
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Jan bcdzie w domu okolo pierwszej.

On ma okolo roku.
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Translation
English - Polish
that he was going to

1. Henryk found out from his sister

get a bicycle from his parents for Christmas.

2. Jan has already returned home from his uncle's

and has

been home since 8:00 a.m.

3. Mrs. Byk heard from her sister

that Mrs. Kowalski was

sick from eating spoiled fish.

4. The thief stole the jewelry from the store, and then
pulled a gun from his pocket, and shot at the store-owner.
5. The sergeant took the report from the messenger

and

reported to the company commander.

6. The policeman demanded money from Mr. Majewski, but when
Mr. Majewski refused to pay, the policeman took him to
jail.
7.

If you will bring me something from downtown, I promise
to be good.

Translation
Polish - English

Kapral Stanislaw Kubala slutyl w piechocie morskiej.
Podoficerowie I Batalionu Piechoty Morskiej byli wczoraj
na wykladzie, ktOry odbyl sic w szkole marynarki wojennej.
Porucznik Jan Kowalski, ktOry byl instruktorem w szkole,
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mial wyklad o okrctach.

M6wit on, le w marynarce s4 thine

typy okrgtow.
Najpierw zacz4I on merdio o cigtkim kr4towniku.

kr4toWnik jest okrctem utywanym do walki z okrctami nieprzyjaciela.

Jest to okrct o szybkofici do 35 w4z1ow.

Okrct

ten jest uzbrojony w 6 do 12 dzial kaiibru od 152 do 305 mm.,

w 6 do 12 dzial kalibru 102 mm, OtAZ ma okolo 50 dzial prze-

ciwbAniczych.
Nastonie porucznik Kowalski mowil o tralowcach, ktore
slut4 do wykrywania i niszczenia min morskich.

Trzecim wat-

nym okrctem jest niszczytiel, ktorego giownym zadaniem jest
torpedowanie okrctow nieprzyjaciela.

Oprocz tych okrctow

s4 szturmowe barki desantowe, ktore stut4 do przewotenia

oddzialow szturmowych i lekkiego sprzctu podczas wykonywania
desafitu.

S4 rowniet lotniskowce slutve do przewotenia wickszej
iloLci samolotow.

Samoloty to wspieraj4 akcjc marynarki

wojennej na morzu.
iorucznik Kowalski Skoficzyll sw6j wyklad mowi4c o °krt.

tach szpitalnych.

Na tych okrctach lekarze, sanitariuszkr

i sanitariusze opiekuj4 sic rannymi i chorymi.

Questions
1. Vdzie slutyl
Odzie odbyl sic Me irntair porucznika Kowalskiego?
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3. 0 czym zacz41 mowie Kowalski?

4. Co podoficerowie dowiedzieli sig o krOowniku?
5. 0 czym nastgpnie mowil porucznik Kowalski?
6. Do czego slu24 tralowce?
7. Co podoficerowie dowiedzieli sig o niszczycielu?
8. Co jest glownym zadaniem szturmowych barek desantowych?
9. Do czego slui4 lotniskowce?
10. 0 jakich statkach mowiI Kowalski na samym koficu wykiadu?

11. Jakie zadanie maj4 okrgty szpitalne?

LESSON 106
Reading text
(based on IMS #14)

Sternik Plonka nigdy chyba nie zapomni tego rankal
konwoj zbli2a1 sig do miejsca przeznaczenia na wschod od
latarni morskiej stoj4cej u welacia do portu.

Stojgc przy

sterze kr42ownika, m6g1 widziet dokladnie przebieg operacji
desantowej.

Artyleria okrgtowa otworzyla silny ogiefi na

umocnienia nadbrze2ne npla.

jednoczegnie botbowce i my6liw-

ce, ktore wystartowaly z baz lotniczych bombardowaly i ostrzeliwaly stanowiska npla tak nad brzegiem jak i okolo portu.

Zaskoczony npl slabo odpowiadal ogniem artylerii nadbrzeinej.
Nasze szturmowe barki desantowe zblityly sig do brzegu

i pierwsza fala oddzia/6w desantowych wyl4dowalatiebyutworzyc
przyczolek.
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.

Wkrotce wyl4dowaly rowniei na brzegu plywajqce samochody,
czolgi, lekkie dziala i CKMy dla wzmocnienia natarcia.
0 dalszym przebiegu operacji Plonka dowiedzial sig od
jednego ze saperow.

Oddzialy nasze mialy wielkie trudnofici,

gdyt przed umocnieniami npla znajdowaly sig pola minowe. Za.
nim saperzy mogli rozbroi6 miny i usunqO zasieki,npl rzucil
odwody na zagrotone miejsca.

Nasze oddzialy zostaly silnie

zaatakowane przez cigtkie czolgi i piechotg npla.

Cztery go-

dziny po wylqdowaniu dow6dca desantu dal rozkaz odwrotu.

Od-

wrot odbyl sig bez poplochu i wkrotce oddzialy nasze znalazly sic znowu na pokiadach; okolo 50 Zolnierzy zginglo.
zostali przewiezieni na pokiad okrgtu szpitalnego.

Ranni

Kiedy kon-

woj byl znowu na pelnym morzu, Plonka uslyszal przez radio,
ze glowne nasze sily rozpoczgly desant w

innym miejscu.

W tym samym czasie nasze oddzialy walczyly o

czaka okolo portu.

utworzenie przy.

Desant rozwijal sig pomyAlnie.

Teraz

Plonka zrozumial, ze desant, w ktorym on bral udzial byl ata.
kiem pozorowanym dla oslabienia sil npla.

Questions
1. Czego Plonka nigdy nie zapomni?
2. Do czego zblital sig konwoj?

3. Co stab u wejAcia do portu?
4. Co sternik mogl dokiadnie widzie6?
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5. Do czego zaczcla strzelat artyleria okrctowa?

6. SW wystartowaly bombowce i my6liwce?
7. Co zblity/o sic do brzegu?
8. Co wkrotce r6wniet wylqdowato?
9. Od kogo Plonka dowiedzial sic o dalszym przebiegu operacji?
ID. Dlaczego oddzialy desantowe mialy dute trudnoaci?
11. Kiedy nieprzyjaciel raucil odwody?
12. Jaki rozkaz wydal dowodca desantu?
13. Gdzie oddzialy desantowe wkrotce sic znalszly?
14. Ilu toinierzy zginclo?
15. Dok ;d zostali przewiezieni ranni?

16. Co Plonka uslyszal przez gloAnik?
17. Co glAwne nasze sily rozpoczcly?
18. Czy desant sil glownych udal sic?

19. Dlaczego byl zorganizowany ppzorowany desant?

LESSON 106

Oral

Part'

Aural Drill

.

. Dialog

1, Kto z kim rozmawia w tym dialog's?

2. Gdzie bcdzie konwoj za p61 godziny?
3. Czego nie rozumial kapitan?
4. Gdzie oni mieli wylagdowad?

5. Jaki jest teren na wSchod od latarni morakiej?
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6. Co bgdzie mo2na usun46?

7, SW pochodz4 te informacje?
8. Jakie zadanie oda/ wywiad?
9. Co jest trudno przewidzie6?
10. Jakie uwagi zrobil pulkownik?
11. Kiedy trzeba zniszczy6 sprzgt?
12. Jak powinien odbywa6 sig odwrot?

13. Co bgdzie zaletalo od dalszych rozkazow?

Part II . General Questions

1. Do czego jest utywana artyleria nadbrzefta?

2. Czy artyleria nadbrzeina wchodzi w sklad bazy marynarki
wojennej?
3. Czy katdy okrgt vino jenny ma artylerig okrgtow4 tego samego

kalibru?

4. Jakiego rodzaju dziala ma artyleria okrgtowa?
5. Gdzie znajduj4 sig latarnie morskie i do czego s4 one
potrzebne?
6. D.

-zego slut4 okrgty szpitalne?

7. Jaki znak ma okrgt szpitalny?

8, Dlaczego utywa sig samochodow plywaj4cych?
9. Jeteli nieprzyjaciel ma przewagg i wykonuje manewr oskrzydlaj4cy, co musz4 wykona6 oddzialy wiasne?
10. Czego dostarcza kolumna amunicyjna oddzialom na froncie?
11. Jakie rodzaje amunicji pan zna?
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12. Czy motna przewidzie6 dok/adnie pogodg na nstgpny
13. Kiedy przeprowadza sig atak pozorowany?
14. W jaki sposob nalety oszczgdzat amunicjg na f roncie?

15. Do czego siuty artyleria?

16. Przy jakiej okazji wojskowej utywa sic barek szturmowych

i

dlaczego?

17. Czy latwo jest zbudowa6 okopy w terenie skalistym?
1$, Jakie oddzialy usuwaj4 przeszkody i miny na przedpolu

przed natarciem?
19. Co trzeba zrobi4 w razie potaru?
20. Jakie zadanie ma wywiad wojskowy?
21, Z kim trzeba mie6 wywiad, zeby dowiedzie6 sig czegoA o
programie nauk Wojskowej Szkoly Je.zykow?

22, Czy wszystkie samoloty mon dolecie6 do miejsca przeznaczenia bgd4c pod ogniem arty1erii przeciwlotniczej?
23. Jak4 kar' mote zagrozi6 sgdzia Awiadkowi, jeteli nie bcdzie mowil prawdy w s4dzie?

Part III

Jeden ze studentow mowi, jak zorganizowalby desant na
port w Monterey, a nastgpnie po kolei studenci stawiaj4 pytania i wypowiadaj4 swoje zdanie na ten temat.
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Homework
Part I

.

Translate into Polish

1. The coast artillery opened fire f:r1, the assault boats

and sank three.

2. The wounded were taken to the hospital ship and placed
on blankets on the deck because there were not enough
beds for them.

3. Colonel Michalak had not foreseen that the enemy's
retreat was only a simulated retreat.

4. Neither the sailors nor the marines knew the exact position of the ship.

5. The little boat stopped near the lighthouse; two sailors
unloaded the food which they had brought for Kowalski.
6. The two men jumped ashore and both started shooting simultaneously at the enemy patrol.

7. The engineers cautiously removed the dud which was lying
near the entrance to the bunker.

Part II
ETE part is to be written if tape recorders are not
available to students. It is to be recorded on tape if
tape recorders are available to students.)

Describe in no less than fifty words some action at
sea, either from your own experience or from a book you
have read or film you have seen.
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Vocabulary
- coast artillery

artyleria nadbrzetna

naval guns

artyleria okrCtowa

- base, station,

baza, f.

installation

dostarczy6, po
dostarczg
dostarczy

dostarcza6,
dostarczam
dostarcza

i.

. to furnish, to
provider, to ship,

to supply

latarnia (uliczna)

. (street) lamp

latarnia morska

-

lighthouse

nadbrzetny, nadbrzetna, nadbrzetne

-

coastal, shore
(as adj.)

nieudany, nieudana, nieudane

-

unsuccessful

odwr6t, m.
odwrotu, gen. s.

-

retreat

okrct szpitalny

-

hospital ship
to weaken

osiabia6, i.
oslabiam
oslabia

osiabit, p.
oslabio
osiabi

i.

oszczodza6,
oszczodzam
oszczodza

. to spare, to save,

oszczodzi6, p,
oszczodzo
oszczodzi

to economize
-

pomyilnie
pozorowae, i.
pozorujc
pozoruje

. to simulate, to

(no perf.)

mock
- course, sequence

przebieg, m.
przebiegu, gen, s.

przewidzig, p.
przewidzg
przewidzi

successfully

przewidywa6,
przewidujq
przewiduje

i.
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to foresee, to
forecast

destination

p ;zeznaczenie

-

samoched plywaj4cy

. amphibious car

skalisty, skalista, skaliste

rocky

szturmowa barka desantowa

landir3 craft

usun4o, p.
usun
usunie

usuwa6,
usuwam
usuwa

i.

to remove

w razie

-

in case

s.

wywiad, m.
wywiadu, gen. S.
zagrozi6, p.
zagrotc
zagrozi

intelligence,
interview

zagrata61 io
zagra2am
zagrata

. to endanger, to

threaten, to menace

;16 2
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Grammar Perception Drill
415

PROBLEM. VERB

to care, to take care
Part I

mit12:11.1141, 1.

zaopiekowat sic, p.

Instructor:

Te sanitariuszki opie.
kujg sic rannymi.
Kim opiekujg sic to
sanitariuszki?
Kim opiekuje sic
Czerwony Krzyt?

Pani Majewska zaopiekuje sic wnukami.
Kim zaopiekuje sic
pani Majewska?

Students:

Suggested words:
ranni
jeficy

Te sanitariuszki
opiekujg sig ran-

wiOniowie

nymi.

dzieci
glodni ludzie
biedni
studenci
chore kobiety
rekruci
wnuki

corka
syn

siostra

1

brat
ojciec

matka
babcia
dziadek

b/
dba6, i.

(no perf.)

Stanislaw dba o porzgdek w domu.
0 co dba Stanislaw?

porzgdek w domu
Stanislaw dba o posmtj samochod rzgdek w domu.
swoje ubranie
dobre jedzenie

16 3

Instructor:

Suggested words:

Students:

wygodne meble
punktualnoA6
czystoA6 w mieszkaniu

Wolski dba o swoich

uczniowie

uczniow.
0 kogo dba Wolski?

c/
obchodzi6, i.

robotnicy
Wolski dba o swoich
uczniem,
iolnierze
pacjenci
koledzy
siebie
ja, ty, on, ona, my, wy, only one

=

__'0

(no perf.)

PrzyszloA6 syna mnie
bardzo obchodzi,
Co pana bardzo obchodzi?

przyszloA8 syna

PrzyszloA6 syna mnie
bardzo obchodzi.
przyszloA6 Poiski
moje stopnie
wynik egzaminu

e.

d/

zajmowac sig, i.

za.)46 sig, p.

Gorski zajmie sig
szkoleniem pilotow.
Czym zajmie sig Gorski?

szkolenie pilotow

Gorski zajmie sig
szkolenieWpilotOw.
pakowanie rzeczy
sadzenie kartof li

Alub corki
organizowanie zabawy
0'
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PROBLEM VERB
to stop
Part
a/
pxzesta6, p.

przestawa6

ICapitan Wolniak przestal pali6 papierosy.
Kto przestal pali6
papierosyl

1.
pali6 papierosy
Kapitan Woiniak przes tat pali6 papierosy.
czyta6 to ksiatko

domdzie kompani4
uczy6 jczyka polskiego
szkoliO rekrut6w
p16 wodkc
jeidzio na nartach

b/

zaIrEpantsil, io

zatrzymae sic, p.

Milicjant zatrzymal
such na ulicy.
Co zrobil milicjant?

ruch na ulicy

Milicjant zatrzymal
ruch na ulicy.
pijany czlowiek
samochod
cictarowka
szofer taksowki

Po drodze zatrzymaWyly sic w reitsu-

restauracja

racji.

Gdzie zatrzymaliimy
sic p0 drodze?

Po drodze zatrzyma
liAmy sic w restau.

-.

racji

Warszawa
stac;a benzynowa
hotel
znajomi
C,
przerywa6, i.

przerwa6, p.

Wieprzyjaciel przerwai
ogiefi.

Co zrobit nieprzyjaciel?

Nieprzyjaciel przer.
wai ogiefi.
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Instructor:

Suggested words:

Students:

Prof esor przerwal wyklad
Kapral przerwal komunikat.
Nauczyciel przerwal egzamin.
Major Kubala przerwal. owiczenia.

PROBLEM VERB - to lose
Part III
a/
Fubi61 1.

zgubi6, p.

Zosia zgubila torebkg.
Co Zosia zgubila?

torebka
Zosia zgubila torebko.

parasolka
rgkawiczki
obrqczka
bilet kolejowy
legitymacja
adres znajomego
paszport
zegarek
pieniqdze

b/
traci61 1.

straci6, p.

oko
Zosia stracila oko.
(w wypadku samochodowym)
nogg
Co stracila Zosia?
rgka
zgby
zdrowie
glowa (idiom)
praca
posada
pieni4dze
m42
syn
corka
siostra
matka
ojciec
babka
dziadek

milaa mgta
nadzieja
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Zosia stracila oko.

Instructor:

c,
przegra6, p.

Students:

Suggested words:

przegryw 6, i.

On przegral sto zlotych w karty.
Ile on przegral w kar-

On przegral w karty
sto ziotych.

ty?

On przegral wojnc.
On przegral bitwg,

Part IV

Zosia zabrala nam ksiaiko.
p ersonal pronoun
dative

Zosia took our book
possessive pronoun
possessive
Zosia zabrala mi
ksiatkg.
Komu Zosia zabrala

ja

Zosia zabrala mi
ksiqtkg.

ksiqtke
Umarla nam matka.

Komu =aria matka?

Nam umarla matka.

ona zapakowala ci
walizko.

Brat sprz4tn0 mi
mieszkanie.
ZIodziej ukradl mu
Portfel.
WyczyAci/em wam butt'.
Oltrzygie6 jej wiosy.
Ogolilem mu brodg,

ty

on, ona
my
wt'

eni, one
brat
siostra

matka
167

Write on blackboard.

Instru- tor:

Suggested words:
Jan

Students:

Wanda

Pies wypil kotu
Komi pies wypil.
mleko?

Pies wypil kotu mieko.

Pranek zreperowal.
Zygpuntowi zegarek.
Adamowi umarla matka.

r
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(Conversation between
sailors)

Dialog
bosmanmat na kutrze torpedowym.
J.: Jan Kowalik
P.: Pranciszek Pawlowski - bosman na Acigaczu.
J.: Dzien dobry Franku.

Co ty to robisz?

F.: Czekamy na naprawg naszego Acigacza.
kuter torpedowy tez jest uszkodzony.
J.: To prawda, ale to nic powatnego.
wasz Acigacz?

Slyszalem, ze wasz

A jak zostal uszkodzony

F.: Bomby uszkodzily nam rufg. Kiedy mijaliAmy polwysep
i wprywaliAmy do zatoki, bombowce npla zaatakowaly nas.

J.: Pamigtam dobrze ten dzien. Rano byla tak ggsta mgla,
to nic nie bylo wida6. Dopiero okolo poludnia widoczna6
sig popbawila. Czy wplywaliAcie do portu podczas przyplywu?
P.: Niel wplywaliAmy podczas odplywu.
piasek i skaly.

Widao bylo przy brzegu

J.: A co zrobiliAcie z rannymi?
F.: Kapitan kazal wysadziO rannych na brzeg.
dy bardzo wzburzone.

Morze bylo wte-

J.: Czy dowielliAcie szczgAliwie wszystkich rannych do szpitala?

P.:'Owszem, ale nie byla to latwa podrot, bo droga byla tak
zia, te sanitarki z rannymi grzgzly w blocie.
J.: Jut muszg wraca6 na okrgt.
F.: Do widzenia, Janku.
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Do widzenia.

LESSON 107

Grammar Analysis
Part I

Four verbs are used in Polish to translate the English
verb to care, to take care. They are not interchangeable
and eia7711"them can only be used in its specific meaning
or application as follows:
a/

In the sense of taking care of somebody's health, wellbeing,
of watching over: to care in Polish is o iekowae sig,
The verb opiekowae sig requires the instrumen a case,
.g.:

Ciotka Helena opiekowala sig
moimi dzie&mi podczas wakacji.

. Aunt Helena took care of my
children during vacation.

Moja 2ona zaopiekowala sig
naszq sqsiadkq, ktora ma
osiemdziesiqt lat.

My wife took care of our
neighbor who is eighty years
old.

Podczas kiedy bylem za granicq,
pled brat opiekowal sig moim

-

While I was abroad my brother
took care of my dog.

-

The Red Cross takes care of
the POWs.
God takes care of the people.

psem.

Czerwony Krzy2 opiekuje sig
jencami.
Bog opiekuje sig ludimi.

b/
In the sense of caring for or carin

about:

to care in

ae The verb dbat requires the
Polish is db.
he preposition o

with the accusative case,
e.g.:

On nie dba o pieniadze.

-

Ona bardzo dba o to, 2eby
miee modne suknie.

. She cares a lot about having
fashionable dresses.

Andrzej bardzo dba o swoje
zdrowie.

- Andrew cares a lot about his
health.
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He does not care about money.

.

c/
In the sense of being concerned with: to care in Polish
is obchodzi6. The construction with obchodzi6 is:
e.g.:
. I care about something.

Coi mnie (acc.) obchodzi.
Ktoi mnie (acc.) obchodzi.

.

Przysz/o66 Poiski zawsze
bixdzo.mnie obchodzi.

.

I care about somebody.

I always care very much
about the future of Poland.

Nic mnie to nie obchodzi czy

. I don't care whether he

on sic o *eni z nigh czy nie.

will marry her or not.

d/
In the sense of looking after something or somebody: to
care in Polish is Elimontlil, The verb zajmowa6 sic requires
the instrumental rase.

e.g.
On zajmuje sic moimi sprawami.

He takes care of my affairs.

Kto zajmuje sic zapisywaniem

Who takes care of writing
down the addresses of new
members of our association?

...dream nowych czionkow nasze.
go zwitzku.

Majewski zajmie

sic organizac.

jst tej zabawy.

Majewski will take care of
the organization of that
party.

Part II

Verbs prTata6; zatrzyma6 i przerwa6 are used in Pollah
eiNglish verb to stop.
to translate
a/

The verb przestae is usually used in the sense of stopping
or ceasing an action,
11.

e.g.:
. Stop speaking.

Przestafi mowi6.

The rain stopped.
The students stopped
studying.

Deszcz przestal padat.
Studenci przestali sic uczy6.
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b/

The verb zatrz mac is usually used in the sense of stop
ping an object, anima or person,
e.g.:

Szofer zatrzymal samochod.
Milicjurt zatrzymal pana

-

Kowalski ego.

Wladyslaw zatrzymal konia.

The driver stopped the car.
The militiaman stopped Mr.
Kowalski.
Wladyslaw stopped the horse.

c/

The verb rzerwae is usually used in the sense of stopping or interrup ing an action for a while,
e.g.:

Kowalski kazal przerwae nadawanie komunikatu przez radio.

-

Kowalski ordered to stop the
broadcasting of the radio
bulletin.

Part III

Verbs gobit, zgxbie2 track, stracio and prze_gra61 pal.
gawa:c are 11-6f-in Poiish TO" translate the English verb -tolose.
a/

In the sense of misplacing or losing something with a
possibility of recovery: to lose in Polish is zgubio,
e.g. :

Ona zgubila torebkg na ulicy.

-

She lost her handbag on the
street.

b/
In the sense of losing somebody or something without
the possibility of recovery or when referring to abstract
terms: to lose in Polish is straci6
e. g.

On stracil syna podczas
wojny.
On stracil nogg w wypadku

-

samochodowym
StraciliAmy nadziejg, ze on
kiedykolwiek wroci z obozu
pracy przymusowej.

-

174

He lost his son during the
war.
He lost his leg in a car
accident.
We lost hope that he would
ever return from the forced
labor camp.

Ona stracila zdrcwie.
On stracil wszystkie &Neje
pieniqdze podczas wojny.

. She lost her health.

He lost all his money during
the war.

c,
In the sense of losing
in Polish is przegra6,

a game, a battle, a war:

to lose

e.g.;

On przegral sto ziotych
w poktra.

-

He lost hundred zlotys at
a poker game.

Part IV
After some verbs a 'ersonal ronoun is used in the
g is in similar circumstances,
dative case in Polish, in
a ossessive o ronoun is used,
e.g.:

Somby uszkodzily nam rufc.
Ja naprawilem mu Bliiioched.

On zapakowa/ irizeczy.
Pryzjer ogolirci glows.
Wtzoraj umarlaiiimatka,

Bombs damaged our stern.
. I repaired hista-ai.

He packed their things.
The barbeeifiiied you: head,
mother died yester ay.

Note a similar construction but with a noun instead of
a pralUiE. The noun is in the dative case in Polish and in
the possessive case in inglish,
e.g.:

Ja naprawilem

samoch6d Adsmowi.

Wczoraj umarl ojciec Adamowi.

I repaired Adamss car.

. Adam's father died yesterday.

LESSON 107

Structural Drill
Part I
Instructor:

a/
Barbara pomagala malym
dzieciom.
Kim opiekuje sig Barbara?

Suggested words:

Students:

male dzieci
chora matka
stary ojciec
dziecko sasiadki
ranny tolnierz
wuj mgta
biedny czlowiek

bi
Trzeba zalatwie sprawy

sprawy siostry

siostry,
Czym zaj4/ sig Antoni?

wystanie paczek
p akowani e

Barbara opiekuje sig malymi
dzieemi,

Antoni zajql sig
sprawami siostry.

przygotowanie kanapek
Tam jest sklep brata.
Czym zaJ41 sig Antoni?

sklep brata
Antoni zaj4t sig
ogrod s4siada
sklepem brata,
syn zabitego kolegi
gospodarstwo chorego przyjaciela

c/
Andrzej interesuje sig
pienigdzmi,
0 co Andrzej najbardziej dba?

pieniadze

Andrzej dba najbardziej o pieniqdze.
nowy samochod
wygodne mieszkanie
przyszto66 syna
porzadek
stala praca
wysokie zarobki
jedzenie
szczgAcie rodziny
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tl

Instructor:

Students:

Suggested words:

Maria pomaga dzieciomo
0 kogo Maria dba?

dzieci

Maria dba

m4t
najstarszy syn
najalodsza c6rka
narzeczony
Andrzej
brat
mats siostra

dzieci.

di
Roza interesuje sit

zdrowie dzieci

zdrowiem dzieci.
Co bardzo obchodzi

jozefa bardzo obchodzi
cdrowie dzieci.

Ozefa,

sprawy siostry
wynik meczu
przyszioi6 kraju
ceny dom6w
wiademoici od rodziny
star zdrowia dziadka
stopnie sync
al

Part II
aa

Czy Zbigniew jeszcze
uczy w tej szkole?
Czy Zosia jeszcze
opiekuje sag tysi dmieemi?

Nie, on jut przestak
uczyt w tej szkole.

Czy Adam Jesus'* cables.
a I&

r

44

*is jeidzi do szpitala?

Cry Ludwik chodzi jesmcze
as przeilwietleale piss?
City j6mef eiaagle jessese
tyle pipe?
jeszcze
Cs y Basis

cbadzi ma plat.?
Cm, deszcz Jesus* pada?
Cay wiatr jeszcze wieje?

;
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Instructor:

Students:

Suggested words:

b/
Tam jechal samochod.
Co zatrzymal Grzym
bowski?

Grzybowski zatrzymat
samochod.

Tam chodzil silnik.
Tam jechal czolg.
Tam posuwato sig naprzod
dziato pancerne
Tam plyn;I okrgt.
Tam jest nieprzyjaciel.
Kogo uasz oddzial
zatrzymal?

N$132 oddzial zatrzym
mat npIa.
ucieka;;Aicy

jency

podejrzany cywil
atakuj4ca piechota

c,
Tam ocibywaly sig 6wiczenia.
Co kazal przerwa6 dowocica pulku?

Dow6dca pulku kazat
przerwa6 6wiczenia.
manewry
strzelanie do tarcz
natarcie
marsz
odprawa oficerow
zebranie podoficer6w putka

Part' III

a/
Tam s4 zapalki.
Co Zdzislaw czgsto
gubi?

Zdzislaw czgsto gubi.
zapalki.

papierosy
legitymacja
portfel
pieniidze
klucze od samochodu
klucze od bimra
drobne

Tarn jest torebka.

Co kobiety czgsto
gubie.

parasolka
prawo jazdy
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Kobiety czgsto gmbilt
torebki.

instructor:

Students:

Suggested words:

b/
Kowalski jut nie ma
pienigdzy.
Co stracit Kowalski?

Kowalski stracit pie.
niadze.
okazja do zarobienia pienigdzy
oszczsdno66
cierpliwofi6

Kowalski cigtko zacho.
rawal.
Co stracit Kowalski?
zdrowie

Kowalski stracit
zdrowie.

Npl zniszczyt 10 naszych
dzial.
Co str,7cila nasza

20 czotg6w
15 sanolotow
30 CKM

dywizja?

Nasza dywizja stracit:
10 dzial.

WRITE FIGURES ON BLACKBOARD

c/
Ile on przegrat
w pokera?

10.100 ziotych

On przegrat dziesige
ziotych.

USE MAP AS VISUAL AID
Kto przegrat tg
wojng?

Niemcy

Niemcy przegrali tc
wojng.

Poiscy
*osjanie

Part IV
a/
Komu fryzjor
trzygl

puys

Prysjer przystrzysi

a

male walay.

ICAMU fryzjer akropil
wlosy?
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Instructor:

Students:

Suggested words:

Komu fryzjer ufarbowal
wtosy?
Komu fryzjer ogolil

woy?

ty
o

Write on blackboard
my
wy
oni )

b/
ja
Komu umarla matka?
Komu ukradli samocheld?
Komu obraleA jablko?
,Komu zabrali pieniqdze?
Komu sprz4tn01:16cie mieszkanie?
Komu zapakowali walizki?
Komu naprawili rower?

Mnie umarla matka4

ty

on, ona
my
wy
oni, one
Jan, Kowalski, profesor

Write on
blackboard

LESSON 107

Translation
English . Polish
1. Mr. Kowalski was alone in the living room because his

wife had a headache and had gone up to the bedroom to
lie down.

2. Mary lay

down on her bed but she could not sleep, because

the children were playing cops and robbers in the attic
which was over the bedroom.
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3. The eldest son could not study in the living room because
his father was listening to the radio there, so he went to
the dining room to work on his homework.

4. Zosia helped her husband in building the house, but as she
was expecting a baby, he did not allow her to carry bricks
or climb the ladder.
t.

S. Grandfather has been ill for over a month now and as he is
=

over ninety years old the family is very worried.
6. The garden is quite large and there is only one water
faucet so Mr. Milewski bought a hose over 10 meters long.
¶1

Mr. Majewski could not find his new gray suit in the closet.
He searched the house from attic to cellar for over an
hour and finally found out from his wife that his son had
borrowed it.

8. Janek and Zosia had been playing near the pond all morning.

When they came home they were so dirty that their mother
took them straight to the bathroom, undressed them, washed
them and threw their clothes into the washing machine.

W

LPSSON 107
wi w

Military Interpreting Practice #13

*
1

't4

1. Have you ever taken part
in a landing operation on
a hostile shore?

Tak, bratem udzial p6I roku
temu w morskiej operacji desantowej.

=

L
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2. in what kind of ship was
yOUx unit carried?

Przewieziono nas na du*ych transportowrach. Samo lAdowanie odbywaIo sig ze szturmowych bavick
desantowych.

3. How many men were aboard
each transport ship?

Na naszym transportowcu bylo
1700 ludzi, ale na innych transportowcach bylo w4cej.

4. What units were with you?
Dwa bataliony piechoty morskiej, jedna komp. saperowt dwa
plutony broni pancernej, dwie
baterie artylerii lekkiej i
pluton 14cznogci.
5. Uow many naval vessels
were in your convoy?
Nie wiem. Wiem tylko, Ze by/y
kr4Zowniki o wypornogci 15.000
ton, tralowce, niszczycie1e1
gcigacze, kutry torpedowe
transportowce.

6. From where did you leave?

Wyruszyligmy z portu w zatoce
na Morzu POInocnym.
7. Where did you meet your
naval escort?

0 ile wiem bylo to kiedy mijaligmy pOlwysep na zachod od zatoki.

8. Did you and your unit have
to go through special training for that landing?

Tak, mieligmy manewry w rOinych
terenach jak np. w terenie pagorkowatym, otwartym, lesistym.
Poza tym mieligmy specjalne

Cwiczenia zaladowania i Wow.nia.

9. Did you take part in day
as well as night landings?
Robiligmy ewiczenia nie tylko
w nocy i podczas dnia, ale rownieZ podczas mgly,kiedy widocznogo byla slaba, podczas odplywu i przyplywu, a nawet, kiedy

morze bylo wzburzone
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104 Was your unit organized,
*rained and equipped only
for landing operations?

Take piechota morska u nas n*
lety do si/ morskich i jest
szkolona specjalnie we wsp61
dzialaniu z okrctami i lot
nictwem morskim. Naszym *soda
niem jest wysadzanle malych
dutych desantow. Posa ty*
nasze oporzldzenie i usbroje
nie jest prawie ta1de s c
jak piechoty.

.a

114 Did you have gas masks
while landing.

Take ale nie mielibmy odaielly
ochronnej. ByliAmy peWnit *e
nie utyjecie tadnych irodkow

truAcych.
12. Where were tLe escort
vessels of the navy when
you were landing from the
assault boats.

Mote mile od brzegu. Nie
mogly zblity6 sic bardsie
gdyt bylo wiele skal podle
nych przy brzegu.

13. Did they furnish any fire
support during the landing?

Artyleria okrgtowa cika
lekka ostrzelimata przez
caly czar umocnienia nadbrzefte,

14. How was the weather at
the time you began
landing?

l3yla lekka mglal ktora szybko
opadla. Potem zrobilt sic
ladnie i cieplo.

15. Was it high or low tide?
To by/ odplyw i, diatego mie.
ligmy troche kiopotu przy 14
dowaniu z czotgami i samOdho
dami p/ywajqcymi, kt6re grzczly w piasku.

16. How strong was your air
protection?

Wiem, to na naszym lotniskoWcu
jest 137 samolot6w i zdaje
mi sic, to wszystkie bray
udzial w operacji.
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17. Did they land on
the carrier?

Oczywigcie startowaly z lotniskowca i lqdowaly na lotniskowDo naszych baz lotniczych
cu.
bylo za daleko.
18. What types of planes were
they?

To byly lekkie bombowce i mygliwce.

19. Did you see any tanks
during the operation?

Owszem widzialem. Pomagaly
one nam bardzo w utworzeniu
przyczolka.
20. What types of tanks
were they?

Te czolgi, ktore widzialem,
to byly wszystko czolgi plywaj4ce.

21. Did you suffer any casualties,

Mieligmy nie wiel

strat.

22. What caused these losses?

Przewa2nie byli to zabici i ranni od waszych bomb lotniczych.

LESSON 107
Reading Text

Podczas drugiej wojny gwiatowej, okr0y polskiej marynarki wojennej braly udzial z angielskimi si/ami morskimi w walce z okrctami niemieckimi.
jennq angielskq.

Wspoldzialaly one z marynarkq wo-

Polska marynarka wojenna nie miala dui() okrg-

tows ale wartogO ich bojowa byla bardzo du2a i zalogi byly dobrze wyszkolone.

Polskie gcigacze i kutry torpedowe czsto braly udzial
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w eskorcie konwojim do Rosji.

W maju 1942 roku duty konwoj

Micdzy okrgtami eskortujqcymi byl

podplyn4t do Murmatiska.

Kiedy konwoj pod ochron4 okrgtow

polski icigacz "Piorun."

eskortuj4cych plyn4I wzdtut wybrzeta, widoczna6 byta slaba

z powodu gotej mgly.

Sternik musial uwataO, teby nie naje-

Nastcpnego dnia pogoda byta ladna i widad by-a

chat na skaly.

to w pewnej odlegtoAci pagorkowaty

i lesisty brzeg.

Przez caly czas podroty samoloty niemieckie i okrcty
podwodne atakowaly konwoj.
cOwt.

Zatopily one kilka transportow.

Jeden z zatopionych transportowrow byl o wypornaci 10

tysiccy ton.

"Piorun" zostal zaatakowany przez pigs bombow.

cow niemieckich.

duto szkod.

Bomby nie zatopily "Pioruna," ale zrobily

Straty zalogi wynosily 20 zabitych i 25 rannych.

W dalszej d.rodze "Piorun" plynql wolniej, poniewat morze

byto bardzo wzburzone.

'Colo potwyspu Kola, "Piorun" wplynal

do zatoki, a potem poplyn41 do Murmanska.

Kiedy "Piorun" zbli-

tat sic do wybrzeta wtafinie koliczyt sic odptyw i zaczynal przyplyw.

Widat byto jeszcze szeroki pas piasku przy wybrzetue

Kapitan "Pioruna" kazal wysadzio rannych na brzeg.

Ranni zos

tali przewiezieni sanitarkami do szpitala w Murmalisku.

W dro-;

dze do szpitala, sanitarki grzczty w blocie, bo nie byto szosy do miasta.

W szpitalu, lekarze zbadali dokiadnie rannych poniewat
mieli wiadomaci, to bomby niemieckie zawierajsi jakiei grodki
truj4ce.
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"Piorun" zostal oddany do naprawy.

Po ukoliczeniu napra-

wy odbOzie on powrotnq podrot do Anglii i b@dzie eskortowaO
inny konw6j.

QUESTIONS

1. Kiedy okr0y polskie braly udzial w walce z okrOami niemieckimi?

2. Z kim wspoldzialaly okr0y poJskie?
3. Jaka byla wartoge bojowa okr06w polskich?

4. Jak byly wyszkolone zalogi polskich okrtow?
5. W czym braly udzial polskie gcigacze i kutry torpedowe?
6. Kiedy odplynql duty konwoj do Murmafiska?

7. Jak sib nazywal poiski okrt, ktory byl w eskorcie konwoju?
8. Jaka byla widoczno6a, kiedy konwoj plynql wzdlut wybrzeta?
9. Z jakiego powodu widocznogo byla slaba?
10. Na co musial uwata6 sternik?
11. Jaki brzeg bylo wida6 z pewnej odleglogci?

Kto atakowal konwoj podczas podroty?

13. Co zatopily samoloty i okrty podwodne niemieckie?
14. Jak4 wypornoAO mial zatopiony transportowiec?

15. Przez kogo zostal zaatakowany okrO "Piorun?"
16. Jakie straty poniosla zaloga "Pioruna?"

17. Jakie bylo morze podczas dalszej drogi "Pioruna?"
18. W ktorym miejscu "Piorun" wplynql do zatoki?
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19. Co sic dzialo kiedy "Piorun" zblita/ sic do wybrzeta?
20, Gdzie by/o widae piasek?

21, Co kazal zrobi6 kapitan "Pioruna" z rannymi?
22. Dok4d zostali przewiezieni ranni?
23. W czym grzczty sanitarki?
24. Dlaczego Iekarze zbadali dok/adnie rannych?
25. Co mog/y zawierae bomby niemieckie?
26. Dok4d zostal oddany "Piorun?"

27. Co bcdzie eskortowae "Piorun" w drodze powrotnej do
Anglii?

LESSON 107

Oral - Aural Drill
Part I . Dialog

1. Kogo spotkal bosmanmat Kowalik?

2. Co robil FrAnek?
3. 0 czym slyszal Franek?

4. Czy kuter torpedowy Kowalika zostal powainie uszkodzony?
5. Kiedy zostal uszkodzony gcigacz?
6. Kto zaatakowa/ gcigacz?
7. Co uszkodzily bomby samolotow w gcigaczu?
8. Jaka by/a pogoda rano?
9. Kiedy poprtwita sic widocznoge?
10. Kiedy Acigacz wp1yn41 do portu?
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11. Co bylo widae przy brzegu?
12. Co kapitan gcigacza kazal zrobie z rannymi?
13. Jakie bylo wtedy morze?

14. Jaka byla droga do szpitala?
15. W czym grzgzly sanitarki?
Part II . General Questions

1. Jakie typy okrgtow wojennych maj4 najwigksz4 wypornogo
i lie one maj4 ton?

2. Jak4 wypornogo ma lotniskowiec?
3. Do czego slu24 Acigacze i czy szybkoge ich jest du2a?

4. Co jest jednostk4 szybkogci na morzu?
5. Ile wgzlow na godzing mote zrobie gcigacz?
6. Co jest giown4 broni4 kutra torpedowego i do czego slu2y
kuter torpedowy?

7. W jaki sposob mote okrgt bronio sig przed atakiem samo.
lotow?

8. Jak sig nazyWaj4 okrgty, ktore s4 baza4i samolotow?
9. Gdzie znajduje sig polwysep Monterey?
10. Czy Monterey jest wysp4?
11. Jaki jest teren na polvlyspie Monterey?

12. Czy teren biisko Monterey jest pagorkowaty i lesisty?
13. Diaczego podczas wojny konwoje s4 eskortowane?
14. Jaka jest widocznoge podczas mgly?
15. Czy samoloty mog4 14dowae na :Lotnisku podczas du2ej mgly?
16. Czy podczas przyplywu woda, podnosi sig w morzu?
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17. Co sic dzieje podczas odpLym?
18. Jakie plate sq na polwyspie Monterey?
19. Czy plate w Monterey sq skaliste?
20. Dtaczego trudno jest wysadzi6 desant morski podczas
burzy?

21. Jakie jest morze podczas burzy?
22. Jakie wyposatenie majq tanierze przeciw irodkom trujit.
cym?

23. Do czego siuty maska przeciwgazowa?
24. Co sic dzieje z kotami samochodow,kiedy jest duke btoto
na drodze?
Part III . Proszc opisa6 polotenie geograficzne
oraz klimat polwyspu Monterey.

terenowe

LESSON 107

Homework
Part I

Translate into Polish:

wife did not care about jewelry,
.grandfather left him all his money, he gave

1 Andrzej knew that his

so,

when his

Barbara something she had always wanted:

a little house

on a wooded hill with a beautiful view of the bay.

2. When there was no fog, Barbara watched the birds sitting
on the rocks of the peninsula or flying low over the waves.
189

3. Bolek Majewski had been told not to go swimming when the
sea was rough and also during high tide.

Bolekp however,

did not care What his grandmother, who was taking care of
him, said and went swimming when he wanted.

4. Kowalski promised his brother Stanislaw to take care of
the store while Stanislaw was on vacation.

5. Mr. Nowicki told the children to stop making so much
noise.

6. Because of a dense fog, visibility was so bad

that Kowals-

ki stopped his car since he was afraid he would drive into
the ditch.

7. Mr. Nowicki could never finish telling his grandchildren
about landing troops on enemy shores, because the children
interrupted all the time with questions.
Part II

This part is to be written if tape recorders are not
available to students. It is to be recorded on tape if tape
recorders are available to students.
Form 7 sentences using the verbs: opiekowa6 sic, dba6,
obchodzie, zajmowa6 sic, przesia6, zatrzyma6, przerwa6,

LESSON 107
Vocabulary

Anglia

-

bosman, m.

- petty officer 1st
class
190

England

.

bosmanmat (bosmat), m.
dowieft, p,
dowioz
dowiez i a

eskortowa6,
eskortuje
eskortuje
grzfozn46,

i.

grzezn;
grzeznie

class

. to transport, to
supply, to attain the
place of destination

dowozi6, i.
dowotc
dowozx

i.

petty officer 2nd

. to escort

(no perf.)

zagrzezn46, p.
zagrzezne
zagrzginie

. to get stuck (in mud,
sand or snow.)
. thick, dense

gcsty, gesta, geste

P.T. boat

kuter torpedowy, m.
kutra torpedowego

lesisty, Lesista, lesiste

. wooded, woody

mita, f.

.

fog

to care , to be concerned

obchodziO,
obchodze
obchodzi
ochrona, f,

.

protection

odplyw, m.
odplywu, gen, s,

low tide, ebb

pagorkowaty, pagorkowata, pagorko.
wate

h:lly

piasek, m*
piasku, gen. s.

sand

pelwysep, m.

.

peninsula

pawyspu, gen. se
high tide, flood tide

przyplyw, m.

przyplywu, gen,s.
naval forces

sily morskie
Wet

skala, f.

. rock

Acigacz, in.

- destroyer escort

Acigacza gen. s,
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poison

firodek trujqcy

-

true, i,
trujg
truje

- to poison

otru69 p,
otrujg
otruje

widocznog6, f.

- visibility

wypornog6, f.

-

wysadzio, p,
wysadzg
wysadzi

displacement

- to land, to disembark
(transitive only)

wysadzao, i.
wysadzam
wysadza

wzburzony, wzburzona, wzburzone

- rough, stormy

zatoka, f.

- bay

,
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LESSON 108
Grammar Perception Drill
Part I

PROBLEM VERB
t

a/

try

starak sic, i.

2ELELti2124.2",*

Students:

Instructor:

Kowalski stara sig
by6 punktualny,
Kto stara sig by6
punktualny?

Kowalski stara sig by6
punktualnY.

Ona stara sig by6

On postara sic dokladnie
narysowa6 ten szkic.
WIadek staral sig poty.
czy6 pieniadze na kupno
domu.
Oni postaraja sic przyjecha6 do nas na wakacje,

Majewski stara sic
dostat lepsz; posadc.
On jest bezrobetny
stara sig o praco.
Ona starala sig go przekona6,
teby wyjechat za granicc.

b/ prebowa6, i.

sprobowa4, p.

Nasze wojska probowaly
przekroczy6 rzekc.
Ce nasze wojska probowaly
zrobi6?

Nasze wojska prebowaty
przekroczy6 Tzekg.

'$3

Instructor:

Students:

Nasz pluton probowal
zdobyt to wzgorze.
Nasi saperzy prObowali
wysadzio ten most.
Ten jeniec prObowal
uciec z niewoli.
Ci wi@iniowie probowali
uciec z wiczienia.
Pan Cichocki probowal
tego win a.

Kucharka prObowa/a
tej babki.

Mamusia nie probowala
tego mazurka.
Part II

PROBLEM VERB
to happen

a/ dziaLsitiiz

(no perf.)

Podczas wojny dzialy sic
straszne rzeczy.
Co sic dzialo podczas wojny?

Podczas wojny dzialy sic
straszne rzeezy.

Na tej zabawie dzialy sic
dziwne rzeczy.
Co sic dzialo na tej zabawie?
To sic dzialo jeszcze
przed wojnq.
Kiedy to sic dzialo?

b/ zdarzyo sicx p.

242EaLlial.

Ten wypadek zdarzyl sic wczoraj.
Kiedy zdarzyl sic ten wypadek?

194

Ten wypadek zdarzyl sic
wczoraj.

Suggested words:

Instructor:

Wczoraj zdarzyl sic
mu wypadek,
Komu zdarzyl sig wy.
padek?

Students:

'emu zdarzyl sig
wczozaj wypadek.
ja
ty

ona
my

Write on buckboard.
oft

one

brat
siosira
koledzy

c/

ssta6 si91_p.

stawa6

Co sib panu stab?

Nic ;,ii sic nie

ja

stalo.

Nic ml sig nie stalo.

Co sic panu stab?

ty
on, ona

my
wy
oni, one

Write,on blackboard.

pani Kowalska
matka

Nie wiem, co sic
tu stalo?
Czy pan wie, co sig
tu stalo?

Nie wiem co sic
sta/o.

Czy pan wiel co sic
stalo z Kowaiskim?
Niel nie wiem, co sic
z nim stalo.

Nie, nie wiem co

Czy pan wie, co sic
stalo z Kowalskim?

sic z nim (Kowals -.

ona
Basin

kim) stab°,

Write on olackboard,

oni

one
.J

;
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Instructor:

Students:

Suggested words:

d/ bywa, bywa j4, bywalo, bywaly
To bywa czosto, to
on sig spoinia.

Co czoSto bywa?

To bywa czsto,
le on sic spa-

To bywa rzadko? te
oni nie map, plet14-

nia.

41zy.

Jesieti. w Poisce bywa
zwykle bardzo ladna.
II Poisce w lecie bywa
dosye gorqco.

Part III
PROBLEM VERB
to watch

a/ pilnowakt 1.

22211Eglit,LL2.

±olnierz pilnuje
Logo zolnierz pilnAje?

Xilicjant
Logo

Zol.ni:erz pilnuje

jenca.

pilnuje W4ginia.

milicjant pilritije?

On pilnuje tdwaru w magazynie.

Czego on pilnuje?

ona pilnuje dziecka.
Logo ona pilnuje?
Pies pilnowal domu.
Czego pies- pilnoWal?
Pies pilnuje owiec.
Czego pies pilnuje?

Strat pilnuje obozu
pracy przymusowej.
Czego strat pilnuje?
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Instructor:

Suggested wosds:

Students:

Ten czlowiek popilnowal
mu samochodu.
Czefo ten cztowiek mu
popilnawal?

b/

2122ezioattA.

zaxjaksrz2wakke.

Siertant obserwowal bitwo
przez lornetkc.
Co obserwowal siertant?

Sie; *ant obserWo

wat bitwc pnez
lesnetkey

Kowalski obserwowal mecz
piLki notnej,
04

Genera/ obserwowal manewry.

Pu/kownik obserwowal
strzelanie do tarczy.
Zygmunt obserwowal
zawody strzeleckie.
es 3

c/

uwata6, i.

(no perf.)

Przed przejAciem ulicy
trzeba uwata6 na AwiatLa.
Na co trzeba uwata6 przed
przejiciem ulicy?

D

10,

Przed przejAciem
ulicy trzeba uwa-

ta6 na Watts.
Kowalski musi uwata6,
teby nie wydat za duto
pienigdzy.

11/

m.

Matka musi uwata6, teby
sic dzieci nie przeziqbily.
Nauczyciel musi w klasie
uwata6, teby studenci uwatali.

AV

9

Kierowca powinien uwata6
na droge.

F
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Students:

Suggested words:

Instructor:

Part IV
PROBLEM VERB
to remember
a/

pamiOa6, i.

zapamieat

p.

Zygmunt pami@ta da.4 data urodzenia Zosi
urodzenia Zosi.
Co Zygmunt pamicta?
Czego Zygmunt nie
pamieta?

Zygmunt pami0a dat@ urodzenia Zosi.

numer telefonu Kowalskiego
adres Basi
ile ten samochod kosztuje
nazwisko tego milicjanta
nazwa tej wsi
rozmiar butow syna
ile kilometrow jest z Krakowa do
Warszawy?
0 czym kapitan pamiQtal?

imieniny tony

Kapitan pami?tal o
imieninach zony.
szkolenie rekrutow
amunicja
tywno68
kwatery dla Zolnierzy

b/ przypominao (sobie) i.

przypomniee (sobie) p.

Zygmunt sobie przypomina nazwisko dow6dcy
II Baoou.
Co Zygmunt sobie przypomina?

Zygmunt sobie przypomina nazwisko dow6dcy
II Baonu.

Czego Zygmunt sobie nie
przypomina?
Co Zygmunt sobie przypommiai?
Czego Zygmunt nie mote
sobie przypomnieO?
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Students:

Suggested words:

Instructor:

nazwisko dowadcy II Baounu
adres szwagra
data ilubu brata
wypornog6 statku "Batory"
jednostka ognia na karabin
zasicg tego bombowca
donoAno66 tego dziala

Zygmunt przypomnial
sobie o wizycie u

wizyta u lekarza

lekarza,

Zygmunt przypomnial
sobie o wizycie u

0 czym sobie Zygmunt
przypomnial?

lekarza.

badanie lekarskie
odprawa podoficerow
zebranie nauczycieli jczykow obcych
zakupy tywnoici

Part V
PROW R4 VERB
to learn

a/ uczye sic, i,

nauczy6 sic, p.

Nauczytem sic od niego jetdtenie na nartach
jetdtenia na nartach.
Nauczytem sic od nieCzego pan sic nauczyl
go jetdtenia na nar.
od niego?
jczyk francuski
tach.

budowa most&
grab na fortepianie

b/ dowiedzie6 sic, i.
Kowalski dowiedzial Sit
na lotnisku, kiedy odlatuje samolot do Poznania.

Kowalski dowiedzial
sic na lotnisku, kiedy odlatu4e samolot
do Poznansa,

gzevis. dowiedzial sic

Kewa ski na lotnisku?
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Instructor:

Suggested words:

Students:

Majewski dowiedzial sig
na stacji, o ktorej odchodzi pociqg do Warszawy.

Jan dowiedzial sig, dlaczego dzig nie bylo poczty.

Basia dowiedziala sic, jak
czgsto odlatujq samoloty
do Paryta.
Zosia dowiedziala sic, ile
Basia ma lat.
On sig dowiedzial, ile
Kowalski zarabia.
Bolek sig dowie, gdzie
Majewski mieszka.
Kowalski dowiedzial sig
o wypadku samochodowym
siostry.
O czym sig Kowalski doWriTiral?

wypadek samochodowy siostry

Kowalski dowiedzial
sig o wypadku samochodowym siostry.

gmiere ojca
awans wuja
stub panny Wesolowskiej
przyjazd dyrektora fabryki
Part VI

PROBLEM VERB
I wish I could

TWEETE-0--I'MYTTEeig
2atujg, ze nie wise-

dzialem, te ojciec byl w Warszawie.
Czego pan takuje?

2alujg, te nie wiedzialem, te ojciec
bylp w Warszawie.

Szkoda, te nie wiedzialem, te ojciec
byl w Warszawie.
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Instructor:

2alujg, te nie mam czasu.
Czego pan taluje?

2aIujg, 2e nie moglem odwiedzie matki.
Czego pan taluje?
ialujg, ze nie mogg teraz to zostaL.
Czego pan taluje?

2alujes te nie bgdg mogl Zosi jutro odwiedzie.
Czego pan taluje?
Chcialbym Zosig odwiedziel ale nie moge.
Cchy pan chcial?

1
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LESSON 108

Dialog

(Conversations about the
topography of Poland)

0.: O'Connor
W.: Woiniak
0.: Dobry wieczor panu.
przyszedl.

Jest mi bardzo milo to pan do nas

W.: Bardzo panu dzickujc za zaproszenie.
0.: Mara do pana progbg, Poniewat w przyszlym miesivu wy.
jetdtam do Polski, czy moglby mi pan cog powiedzie6
o Polsce?
W.: 2,, przyjemnokig.
Srodkowej.

Jak pan wie, Polska lety w Buropie

0.: Czy wie pan, jaka jest powierzchnia Polski w kilometrach
kwadratowych?

W.: Owszem wiem. Obecnie powierzchnia Polski wynosi 312
tysiccy kilometrow kwadratowych.

0.: Ile ludnaci ma Polska?
W.: Polska ma okolo 28 milionow mieszkaficow.

0,: A jak przedstawia si@ uksztaltowanie powierzchni Polski?
W.: Wigkszq czcA6 powierzchni Polski stanowiq niziny, a reszto zajmujq gory i wytyny.
0.: Czy opady w Poisce sq dosy6 dute?

W.: Owszem, w zimie pada gnieg, a na wiosnc i w lecie pada
1,11

deszcz.

Tylko jesiefi jest naprawdc tadna.

0.: Dobrzet to mi pan o tym powiedzial. Teraz jut na pewno
nie zapomnc wziq6 plaszcza nieprzemakalnego i kaloszy.
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LZSSON 108

Grammar Analysis
Part I

Verbs probowa6, 1., s robowa6
ostara6
p are used in o is

a/

i.

p. and stara sic,
o translate the 2nglish

In the sense of experimenting ortiSing: to tr
The verb probowa6 is use wi
genitive case or accusative case,

Polish is 24§122.

in

the

e.g.:

On probOwa/ rotnych zawodow.
Niech pan sprobuje przeplyn46
to jezioro.
Siertant sprobawal nowy karabin.

b/

.
-

He tried various professions.
Try to swim across this lake.

The sergeant tried the new
rifle.

In the sense of endeavouring or striving: to tr
in Polish is stara6 sic. In the above meaning he verb
stara6 sig is used as an intransitive verb or with the
n
prepositionowith
the accusative case followed by the
words: abylteby,

I

e.g.:

Ja sic bardzo staram.
On sic stara o to? teby
potyczy6 trochc plerinffiy.

I try very hard.
. He tries to borrow some
money.
.

Part II

Verbs dzia6 sic z i arzae Si
are used in YOlish to
ans A e
happen;
a/

sta6 sic and pywa6
eInglish verb' to

In the sense of taking place or going on:
happen in Polish is dzia6 130,

to

.g.:

Straszne rzetzy dzialy sic
podczas wojWy,

-
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Terrible things happened
during the war.

in the sense of occurring by chance or accidentally
b/
p.
zdarza sic, i. The
to happen in Polish is zdarzve
verb is sometimes used wi th vie da lye case,
.g.:

Kiedy ten wypadek sig zdarzyi.?

To sig bardzo czcsto zdarza.
Kiedy ci sig to zdarzylo?

.

When did this accident
happen?
This happens very often.
When did it happen to you?

c/
In the sense of coming about, becoming: to happen in
Polish is star sic, p. The verb is sometimes used wi iL he
dative case or the preposition z with the instrumental case,

e.g.:
Nie wiem, co sic stanie, jak
on std wyjedzie.

I dont know what will happen
when he will go away from
here.

Co panu sic stab?
Nic mi sic nie stab.

-

C o s ri z nim stain?

.

What happened to you?
Nothing happened to me.
What happened to him?

In the sense of occurring sometimes: to happen in
d/
Polish is bywae used only in the third person singular and
plural of the present and passed tenses,

e.g.:
To byw:.

in nie

.

It happens often that he

hanit time.

ma czasu.
Part III

Verbs ilnowa6, obserwowak, uwalae na are used in
Polish to translate trinInglxsh verb to watch.

a/

In the sense of keeping guard: to watch in Polish
is pilnowao. The verb pilnowa6 requires tne genxtive case,

e.g.:
Dwoch iotnierzy pilnowabo
jefica.

Ten pies dobrze pilnuje
naszego domu.

.
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Two soldiers watched the
POW.
That dog watches our home
well.

b/

In the sense of looking at or observing:
Polish is obserwowao,

to watch in

e.g.:

Obserwowaligmy mecz pilki
noinej.
Obserwowalam go, jak wchodzil
do mojego domu.

.

We watched a football match.

.

I watched him enter my house.

c/
In the sense of paying heed to something or somebody:
to watch in Polish is uwatao. The verb uwaiao is used with
the preposition na with the 'accusative case or with the
words: apy, 2ebT7,7
e.g.:

Przed przejgciem przez ulicg
uwataj na gwiatla.

.

Before crossing the street
watch the lights.

Uwataj, tebyg, nie zgubil
portfelu.

.

Watch out not to lose your
wallet.

Part IV

i.,

Verbs Ramigtae.,
zapamictae.p., przypowina41
przypomnie6,0y.
are used in Polish to translate the Mhglish

verb to remember.

a/
In the sense of retaining in memory:
Polish is pamigtao,

to remember in

e.g.:

Nie pamigtam, gdzie on mieszka.. I dont remember where he
leaves.

Pamigtam, jak on wyglqda.

. I remember how he looks.

b/

In the sense of recalling or recollecting:
in Polish is przypominao (sobie),

to remember

e.g.:
Czy przypominasz sobie to
czasy, kiedy razem chodziligmy do szkoly?

206

. Do you remember the time
when we went to school
together?

.

Nie mogc przypomnie6 sable
jego adresu,

I cant remember his address.

Part V,

orbs
dowiad wa6
o
ver
translated

a/
di

and dowiedzie6 si
naucz 6 si
uczy6
o trans a e
g
e
Is
are luse
si
earn. (The imperfective verb dowiadywa6 sic is
by: to inquire.)

The verb uczy6 sic is used in the sense of acquiring
yEaty#32:931k111,. The verb uczy6 sic requires the
genl vie case,

e.g.:
o

jczyka polskie- - He learned the Polish
language.
go.
- They learned to drive a car.
Oni nauczyli sic prowadzi6
On nauczyl

o
.

samochod
b/

The verb dowiedzie6 sic, p, is used in the sense of
acquiring information. The verb dowiedzie6 sic requires
the genitive case,

e.g.:

Dowiedzialem sig czegoi nowego.On dice sic dowiedzie6, gdzie
mieszka doktor Kolankowski.
My dowiedzieliimy sic, to samolot do Krakowa odlatuje
o dwunastej w poludnie.
.

I learned something new.

He wants to lean where is
Doctor Kolankowski living.
We learned that the plane to
Krakow leaves at twelve.

Note the construction requiring the preposition o with the
Imeative case,
e.g.:

DowiedzieliAmy sic o imierci

.

Kowalski ego.

We learned about the death
of Kowalski.

Part VI.

e Bnglish idiomatic expression d. I wish I could; I wish

I knew; I wish I had etc. are translated in Polish by: WO,
iatujg (sakoda),
(szkoda) to nie mogc; chcialbym, ale nie
to nie wiem and takujc, to nie mam respectively,
e.g.:

2atujg, to nie mam teraz wig.
cej czasu.

.

207
*

I wish I had more time now.

Szkoda, 2t nie mam *eraz uaotej _ I wish it }Mt MP time now.
czilLau.
lalujcs ze rile bvd0 mia/ jutro - I wish i head mire tidne
tomotrOW.
wiecej ctasti.
I wish I hit mOte time
blcdc mia/ jutro
Szl6d42
tomOrroW
ws; cep cztasu,
- I w& `h l USA hdd fibre time
wttoraj
nie
2ittijc,
yesterday.
czaSu.
Szkoda, to nie miatem v./ego-raj
czasu.

tiTSS014 108

Structural Drill

Part I

a/

Instnittor:

Nasza kontrark dostala
nowt karabtitii.

Stggested wofda:
ndwe karabiny

S udtrit t g :

tftrilaski

Co siertatt Kowalski

flOwe ka-

probowal?

amerykanski lazik

spadochrony
karabin maszynowy

Sikorski chcial jeidzio
na nartach.

je2d2enie na nartach

Czego Sikorskii probo-

boWat

Aral?

nail

ki pro-

et enie
ach.

skakak przez przeszkOdy

pisanie na maszynie

strzelat do tarczy

.polcoda6 na kaczki

grak w karty

Sikorski zna rotne
zamtdy,

prob641
rffnldh zawodft.

Czego Sikorski pro -

utorski

bowal?

Patti Nowicka nie miala
dobrej posady

dobta posada

0 co starkta si, patii

?Ara goWicktt Mx-

rala sic o doin4

Novick a?

posadc.

20a

Students:

Suggested words:

Instructor:

bilet na samolot
benzyna do samochodu
pieniqdze

WRITE DATES ON BLACKBOARD

b/
Niemcy zaatakowali
Polskc.
Kiedy to sic dzialo?

rok 1939

Niemcy zajcli Paryt.

rok 1940

To sic dzialo w roku 1939.

USE CALENDAR AS VISUAL AID

33

34 V

Pan Kowalski pomagal
przy gaszeniu potaru.
Kiedy to sic dzialo?

czwartek

Pafistwo Kcclowscy

Aroda wieczorem

wtorek
groda
piqtek
sobota
niednie1a
poniedzialek

wypadek samochodowy.

Kiedy to alarzassie

To sic zdarzylo w
Arodc wieczorem.
Require students
to provide their
own answers.

331

311

Pan Kowalski umarl
na zapalenie pluc.

pigta po potudniu

Kiedy to siistalo?
Awit
czwarta rano
dwunasta w nosy
dziewigta rano
6sma wieczorem
siodma rano
209

To sic stalo o pigtej pol poludniu.

Instructor:

W Poisce w jesieni b
ladna pogoda.
Jaka pogoda bywa
W Poisce w jesieni?

Suggested words:

Students:

ladna pogoda

W Poisce w jesieni
bywa ladna pogoda.

W Poisce bywaly duke zabawy po pierwszej wojnie Awiatowej.
Kiedy bywaly duke zabawy
w Posce?

W Poisce bywaly dute zabawy po pierwszej wojnie 6wiatowej.

c/
Kapral Zielinski jest
w areszcie.
Kogo pilnowal wartownik?

kapr al 'Zielinski

Wartownik pilnowal
kaprala Zielifiskiego.

pijany szeregowiec
plutonowy Bak

Tam jest kolumna
amunicyjna..

Co obserwowat porucznik
PyroWicz?

Porucznik Pyrowicz
obserwawal kolumnc
amunicyjna,
stanowisko nieprzyjaciela
artyleria samobietna
baza lotnicza
bunkier nieprzyjacielski

nasza radiostaca
zapora wodna

Na tej drodze jest

zakroty na drodze

duo zakr@tow.
Na co powienien uwata6
kierowca samochat77--'

Kierowca samochodu
powinien uwata6 na
zakroty na drodze.
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Instructor:

Students:

Suggested words:

przez tg drogg przechodzi piesi
0
duto pieszych.
Na co powinien uwata6
Require students
kierowca prawadzkc saTB155V0E-TgErif
mochod?
51171-THWEFF-fr-"

Kierowca, prowadzac samochod powinien uwatat na
pieszych,

We-above ques1101.1111...1111.01

d/
Kompania musi mie6
amunicjq.
O czym powinien pami ta6 doweldca

pal

amunicja
tywno,46

mundury
broil

Dowouca kompanii
powinien pamigta6
o amunicji,

sprzgt tqczno6ci
kwatery
laziki

Dowedca kompanii nie

godzina odprawy

zapomnial, godziny odprawy.
Co pamictal dobrze dowodca kompanii?

droga do frontu

Dow6dca kompanii
pamictal dobrze
godziny odprawy.

brick' przez rzekq

pobyt w szpitalu
miejsce zbiorki
szosa do miasta
stanowisko artylerii

Na stole ley rachunek

rachunek krawca

krawca.

o czym PIMPPERAA11.

Pani Karwicka

sobie 0-h3. -KTiWeffi?

przypomniat& so-.

Jutro bgdzie zebranie matek.
Na stole lety zaproszenie na obiad.
Karwicka ma kilka spraw do zalatwienia,
Jutro jest termin placenia rachunkow,
Na stole lety prezent dia Zosi.

bie o rachunku
krawca.

e/

Pulkownik Lasocki umari.
o czym dowiedzial si,
pulkownik Karski?

Amier6 pulkownika Lasockiego
Pulkownik Karski
dowiedzial SiQ o
Amierci pulkownika
Lasockiego.
21,1

F.=

Instructor:

Suggested words:

Students:

Wczoraj byl club kolegi Karskiego.
Nieprzyjaciel wycofal
Wczoraj byl nalot na Poznan.
Npl zaj4l Gdaiisk.

Npl zdobyl Warszaw.
Dzig rano byli katastrofa kolejowa.
Pan Stanislawski nie
pisaO na maszynie
umial pisa6 na maszynie.
Pan Stanislawski
Czego nauczyl sic pan
nauczyl sic pisa6
Stanislawski?
na maszynie.
prowadzi6 samochod
wioslowa6
strzela6 z karabinu maszynowego
Part II

If time permits review grammar perception drill Lesson
108, Part VI.

LESSON 108
Translation
English - Polish

1. The helmsman stood at the helm of the ship.
2. The two men stopped their horses near the fence.

3. The cloud passed and Kowalski saw

by the light of the

moon two enemy soldiers cautiously coming out of the
forest.

212
1

4, With the help of a sailor the medic carried the wounded
soldier to the lower deck of the transport ship.

5, Two submarines attacked the aircraft carrier but did not
succeed

in sinking it.

Co Several years ago Andrzej was without money but he was gay,
healthy and had many friends.

7.°What a beautiful morninglusaid Boleslaw standing by the
window and looking at the sunrise.

8. Henryk never goes anywhere without his wife,
9, A terrible explosion rocked the mine sweeper which then'
began to sink rapidly.

Many men drowned

because the of-

ficers could not control the panic,
10. The militiaman was sure that Stecki had stolen the

money,

but he could not arrest him without proof.

LESSON 108
Translation
Polish - English

Kiedy wojna zaczcia sic,Bolek Kownacki mial osiem lat.

Matki nie pamiotas gdyt umarta ona kilka miesiccy po jego uro.
dzeniu sic.

Pan Kownacki staral sic bye ojcem i matk; dia sy.

na, ale musial pracowa6 cictko i nie mial wiele czasul aby zaj.

mama sic chtopcon
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Kiedy w sierpniu 1939 roku zostal Kownackiljako siertant
rezerwy wzigty do wojska, wyslal on syna do zalgtnej siostry
Marii, ktora mieszkala w Czechoslawacji.

Kilka miesigcy potem

Maria dowiedziala sic, ze brat jej zostal wywieziony do Rosji.

Probowa/a ona dowiedzie6 sig przez "Czerwony Krzyt" w jakim
on jest obozie, ale niestety tadnych informacji nie otrzymala
i Bolek nigdy nie dowiedzial sic, co sig z ojcem stalo.

W 1940 roku, ciotka i wuj Bolka zostali, tak jak i wielu
innych mieszkaficem tego miasteczka zaaresztowani i wys/ani do
Niemiec.

Bolek zostal sam.

pani Milska.

Zajgla sig nim s4siadka ciotki,

Kiedy w 1945 roku wojska radzieclie zblityly

sic do miasteczka, Milscy i Bolek uciekli na zachod.

Byli

oni w malej wiosce w poludniowych Niemczech, kiedy weszly tam
wojska amerykanskie.

KtoregoA dnia mlody tolnierz amerykans-

ki zatrzymal Bolka na ulicy.

Chcial on dowiedzie6 sic, kto-

rgdy mote najprgdzej dojecha6.do jeziora.

Poprosil on Bolka, aby wsiadl do samochodu i pokazal mu
.drogg.

Nie mogli oni ditto rozmawia6 ze sobq, bo Amerykanin

znal tylko kilka niemieckich slow, a Bolek nie nauczyl SiV
jeszcze angielskiego.

Starajv sic wytiumaczy6 cos toInierzo-

wi Bolek nie myAl4c, utyl polskiego siowa.

Okazalo sic, to

Amerykanin nie tylko dobrze mowil po polsku, ale byl sEisiadem
pafistwa Kownackich, krewnych Bolka mieszkajacych w Detroit.

Takie dziwne rzeczy zdarzaj4 sig na Awiecie.
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Questions
1. Kiedy Bolek mist osiem lat?

2. Dlaczego Rolek nie mogi pamicta6 matki?
3. Czym Kownacki starat sig bye?

4. Dlaczego Kownacki nie Mg/ zajmowae sic Bolkiem?
5. Dokqd wystal Kownacki sync?
6. Jaki stopiefi wojskowy oda/ Kownacki?

7. Gdzie mieszkala siostra Kownackiego?
8, Co sig stalo z bratem Marii?
9, Czego probowala sig dowiedziee Maria?

10. Co sic stab° z wujem i z ciotka Bolka?
11. Kim byla pani Milska?

12. Dokqd uciekli Bolek i pani Milska?
IF

13. Czego chcial dowiedziet sic 2o/nierz amerykanski?
14, Komu Bolek pokazab drogc?

15, W jakim jczyku najpierw rozmawial Bolek z Amerykaninem?

16. W jakim jgzyku pUniej Bolek z nim rozmawial?
17. Czyim s4siadem by/ Amerykanin?

18. Czy takie rzeczy czoto sic zdarzaj4?

LESSON 108
Reading Text

Polska w obecnych granicach, ma ksztatt podobny do kola,

Najwigksza odlegio66 mivdzy granic4 wschodniq i zachodniq Pols.
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ki wynosi 700 kilometrow, a micdzy polnocn4 i poludniow4 650
kilametrOw.

Polska jest nizinq pochylon4 ku morzue

Z tego

powodu prawie wszystkie rzeki poiskie plyna do Morza Baityc
ki ego.

Tylko w kilku miejscacb, w iirodku kraju oraz na poluO-

niowo-zachodniej i poludniowej granicy, znajdujq sib wytyny
i gory.

Powierzchnia Polski wynosi obecnie 312.000

Polska lety w Buropie Srodkowej,

Graniczy ona ze Zwi4z-

kiem Radzieckim na wschodzie, z Niemcami na zachodzie i z Czechos/owacj4 na poludniu.
Baltyckie.

Peanocn4 granicy Polski jest Morze

Dlugoge granicy morskiej wynosi obecnie 497 km.

POInocna granica biegnie od Zatoki Szczeciaskiej na zachodzie
do Zatoki Gdanskiej na wschodzie.

Powierzchnia Polski mote

by6 podzielona na cztery obszary:

obszar nadmorski, do ktore-

go nalet4 Pojezierze Pomorskie i Mazurskie; obszar Arodkowy
sk/adaj4cy sic z Nizin Wielkopolskiej i Mazowiecko-Podlaskiej;

obszar poderski z wytynami Malopolsk4 i Lubelsk4; obszar Orski, do ktorego nalet4 Sudety i Karpaty,

Na Pojezierzu

Pomorskim i Mazurskim jest duto jezior.

Najwickszym jeziorem Pojezierza Pomorskiego jest jezioro
ko, ktore ma powierzchnic 75 km

Na Pojezierzu Mazurskim naj-

wickszym jeziorem jest jezioro Sniardwy, ktOre zajmuje powierzchnie 122 km?
Klimat Polski jest umiarkowany, cieplejszy na poludniowym
zachodzie, a chlodniejszy na polnocnym wschodzie.
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Klimat Pols..

ki jest podobny do klimatu w New England.

Zima zaczyna

sib

w koncu listopada, zaczyna padae gnieg i zamarzaj4 rzeki.
Wiosna zaczyna sig doge pOino.

Pogoda w marcu jest brzydka.

Srednia temperatura w marcu jest ponitej zera w calej Poisce
(0° Celsiusa = 32° Farenheita).

W lecie, zwlaszcza w lipcu

jest najw4cej opadOw.
Naj1adniejsz4 por4 roku w Poisce jest jesiefi.

W Poisce

nazywaj4 jesien "zloty" jesieni4, albo "polske jesieni4.

Questions
1. Jak wygl4da powierzchnia Poiski w obecnych granicach?
2. Ile kilometrOw wynosi odlegloge micdzy granicami:

wschod-

ni4 a zachodni4 i polnocn4 a poludniowq?
3. W jakim kierunku jest pochylona nizina Polska?

4. Dlaczego prawie wszystkie rzeki polskie plyn4 w kierunku
Baltyku?

5. Ile obecnie wynogi powierzchnia Poiski w km2?
6. Z jakimi palistwami graniczy Polska?

Ile kilometrow wynosi obecnie granica morska Poiski?

8. Na jakie obszary motna podzielie powierzchn4 Poiski?
9. Gdzie znajduje sib duto jezior i jak sib nazywaj4 najwiqksze jeziora na tych obszarach?
10. Jakiastaayw Stanach Zjednoczonych ma j4 podobny klimat do

klimatu Polski?
21

11, Kiedy zaczyna sic zima w Poisce?
12, Kiedy zaczyna padae inieg i zamarzajq rzeki w Poisce?
13, Jaka jest pogoda w marcu?
14. Kiedy jest najwiccej opadem?

15. Jaka pogoda jest w Poisce w jesieni i jak nazywajq ludzie
jesien?

LESSON '108

Oral

-

Aural Drill

Part I - Dialog
1. Co powiedzial pan O'Connor kiedy wital sic z panem Wok.
niakiem?

2. Za co podzickowat p. O'Connorowi pan Woiniak?

it

3. Kiedy P. O'Connor wyjetdta do Polski?

4. jak, proabc mial p. O'Connor do p. Woiniaka?
5. Gdzie lety Polska?
6. Ile wynosi powierzchnia Polski w kilometrach kwadratowych?
7. Ile ludnoici ma Polska?

8. Jakie jest uksztaltowanie powierzchni POiski?
9. Czy w Poisce jest duto opadow?
10, W jakiej porze roku pada Anieg, a w jakiej porze roku

[

pada deszcz?

11. Kiedy jest 'mina pogoda w Poisce?
12, Czego nie zapomni wziqe p. O'Connor jadqc do Polski?
L.
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Part II - General Questions

1. W jakiej czggci gwiata le2y Polska?

2. KtOre panstwa znajduj4 sig w Europie?
3. Z ktOrymi palistwami graniczy Polska?

4. W ktorej czggci Polski znajdujq sig gory?
5. Gdzie le24 Sudety i Karpaty?
6. W ktOrej czggci Polski jest najwigcej jezior?
7. Ktore jeziora w Polsce sq najwigksze i gdzie one sig
znajdujq?

8. Jaki klimat ma Polska?
9. Czy klimat w calej

Polsce jest taki sam?

10. W jakiej porze roku w Polsce, temperatura powietrza jest

najwy2sza, a w jakiej porze roku jest najni2sza?
11. Jakie jednostki wagi sq u±ywane w Polsce?
12. Czym mierzy sig powierzchnig w Polsce, a czym mierzy sig
diugogO?

13. W jakich jednostkach mierzy sig iloge opadow w Polsce
i w jakich jednostkach mierzy sig iloge opadow w Stanach
Zjednoczonych?
14. W Warszawie iloge opadow wynosi 552 mm rocznie.
jest w calach?

Ile to

(1 cal = 24 mm)

15. Przy jakiej temperaturze zamarza woda?
16. O°Celsiusa, ile to jest stopni Farenheita?

17. Przy jakiej temperaturze Celsiusa zagotowuje sig woda?
18. Przy jakiej temperaturze Farenheita zagotowuje sig woda?
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19. 100(1C, ile to jest stopni Fahrenhcita?
20, jakie uksztaltowanie powierzchni ma Kalifornia?

21. Ile ludnaci ma Kalifornia?
22. Ile mieszkincow ma San Francisco?

23. Jaki plaszcz powinno sic nosiot kiedy pada deszcz?
24. Co trzeba nosi6 na nogach, kiedy jest dute bloto na uli.
cach?

25. Czy wszyscy studenci sq obecni dzisiaj w kiasie?

ai

Part III . Proszt opisa8 uksztaltowanie powierzchni stanut
z ktorego pan pochodzit albo w ktorym pan dingo
mieszkal.

LESSON 108

Homework
Part I

Translate into Polish:

1. I remember Professor Kolanko very well. He wore a raincoat and galoshes all winter whether it rained or not.
2. Kowalski was not rich, but he said he would try to send
his son to the mountains, because the doctor said that
the boy needed mountain air,

3, Mr, Dqbrowski could not remember the name of the town
where the accident had happened; he knew only that it
was in Southern Germany.

.1

.b°
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4. Bolek tried to jump over the fence, but it was too high
and broke his leg.

5. The inhabitants of tlie little town stood in the streets

and watched the enemy planes flying north.

6. The G2 officer wanted to learn how well the POW camp was
'

guarded.

7. B.ednarski lived for several years in Czechoslovakia and
he learned. Czech very well.

8. Majewski_ left his house on February ten at seven o'clock
in the morning.

He never cane back and nobody knows

what happened to him.

Part II

This part is to be written if tape recorders are not
available to students.
It is to be recorded on tape if
tape recorders are available to students.
Describe briefly in no less than 50 words the conffiguration of the surface and ph7sical features of the United
States,
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LESSON 108
Vocabulary
.

to happen

chiodny, chiodna, chiodne

-

cool

Czechoslowacjal f.

.

Czechoslovakia

bywae, i,

(in the 3rd p, only)

graniczyo, 1.
graniczc
graniczy

to border, to
touch

(here no perf.)

mountain (as adj.),
mountainous, upland

gorski, gorska, gorskie

-

ksztatt, m.
ksztaltu

- shape

kwadratowy ( km')

- square (as adj.)

ludno66, f.

- population

inhabitant

mieszkaniec, m,
mieszkaficy, no M. pl.

milion, m.
miliona, gen. s.

-

million

nadmorski, nadmorska, nadmorskie

-

maritime, coastal

Niemcy
Niemiec, gen.
Niemczech, loc.

-

Germany

waterproof

nieprzemakalny, nieptzemakalna, nieprzemakalne

A

obecny, obec4a obecny

. present

obszar, m.
obszaru, gen. s.

- area, space, ter.
ritory

opad, m.
opadu, gen. s.

-
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precipitation

pilnowak, i.
pilnuj
pilnuje

- to watch, to
keep guard

popilnowae, p.
popilnujQ
popilnuje

plaszcz nieprzemakalny

-

pochylony, pochylona, pochylone

- bent, inclined,
stooped

podgorski, podgorska, poderskie

-

poniiej

- below, beneath

powLerzchnia, f.

-

proLba, f.

- request, petition

probowao, i.
probuj@
probuje

sprObowae, p,
sprobuj
sprobuje

raincoat

situated at the
foot of mountains,
piedmont

surface, area

. to try

temperatura, f.

- temperature

uksztaltowanie, n.

-

umiarkowany, umiarkowana, umiarkowane

- temperate, moderate

wyzyna, f.

-

zdarza s4, i.
zdarza s4
zdarzajq si@

zdarzyo sic, p.

zdarzy s4
zdarzq siQ
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configuration,
construction

highland, plateau,
upland, height

- to happen, to
occur

INDEX
OP SITUATIONS AND GRAMMATICAL PROBLEMS

Dialog
Nr.

Situation

IN VOL. XII

Grammar Unit

101

Artillery forward
observer.

The use of the preposi.
tion do.

102

Conversation between a criminal and his layer.

The use of the preposi.
tion przed.

103

Conversation about
the trip to Paris.

The use of the preposi.
tion od.

104

Renting a house.

The use of the preposi.
tion nad, gonad.

105

Conversation between two sailors.

The use of the preposi.
tion przy.

106

Conversation about
beach landing.

The use of the preposi-

107

Conversation between sailors.

Problem verbs: to care,
to stop, to lose.
Polish sentences with
personal pronouns in
the dative case

1011

Conversation about
the topography of
Poland.

Problem verbs: to try,
to happen, to watch, to
remember, to learn, and

tion

dia.

..

I wish, I could."
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VOCABULARY TO LESSONS 101-108
A

adwolcat, m. - layer, bar -

rister t counsel, L. 102.
Anglia, f. . England, L. 107.
artyleria nadbrzekna - coast
artillery, L. 106,
artyleria okrttowa - naval
guns, L. 106
B

barka, f. - boat, L. 106.
baza, f. . base, station,
installation, L. 106.
bezbronny - defenseless,
L. 105.
bezcenny - priceless, invaluable, L. 105.
bezdymny - smokeless,
L. 105
beznadziejnie - hopelessly,
L. ta5.
beznadziejny -% hopeless,
L. 105.
bezplatnie - free of charge,
gratuitously,L. 105.
bezplatny - free of charge,
L. 105.
berskutecznie - ineffectively,
L. 105.
berskuteczny - ineffective,
L. 105.
bezwartoAciowy . worthless,
L. 105.
'bombs gltbinowa - depth
charge, L. 105.
bombardier, m. - private
first class of 'artillery,
L. 101,
since, as, because,
bowiem
fore, L, 102.
bosman . petty officer 1st
class, L. 107.
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bosmanmat, m. . petty of
2nd class, L. 107.
bywa6, i, (in the 3rd p.
only) - to happen, L.108.

C
cegla, f. . brick, L. 104.
chlodno - cool (as adj..),
L. 108.
chlodny - cool, L. 108,
co z tego . what of it, so
what, L. 105.
Czechoslowacja, f. - Czech°.
slovakia, L. 108.
D

roof, L. 104.
dach, m.
dalmierz, m. - range finder,
L. 101.
desant morski, m. - landing
party, landing attack,
L, 105.
desant powietrzny, m. - airborne force, airborne
operation, assault landings
from the air, L. 105,

dostarcza6 i, dostarczyo, p.
. to furnish, to provide,

to ship, to supply, L..106.
dostarczyc, p., dostarcza6lis
to furnish, to provide,
to ship, to supply, L.106.
dowie16, p., dowozi6,
to transport, to supply,
to attain the place of
destination, L. 107.
dowozie, 1., dowie161 p.
to transport, to supply,
to attain the place of
destination, L. 107.

drabina f.

ladder, L. 104
duszno - sultry, close, stuf.
fy, L. 105.
dziato pancerne m selfiprepelled
glint L. 101.

diwickowy aparat podsiuchowy
sonar, L. 105.

-

elektrycznie . electrically,
L. 104.
elektryczny - electric, L.104
eskortowa6 (no pl,) . to
escort, L. 107.

n

G
4.n

densely, thickly, L.107.
gcsto
gosty . thick, dense, L. 107.
gorski - mountain (as adj.),
mountainous, upland, L. 108.
grozi6 (here no perf.) to
threaten, L. 102.

grzczn#, 1., zagrzczuqe, p..
to get stuck (in mud, sand
or snow), L. 107.
guzik, m. - button, L. 102.

I
idiot a, m. - idiot, fool,

moron, L. 105.
interesujacy . interesting,
L. 103.
it - that, L. 103.

K

Kalifornia - California,
L. 104.
kaloryfer, m. - heater,
L. 104.
rubber, galosh,
kalosz, m,
L. 108.
kasjerka, f. . female cashier, L. 103.
butt, L. 102,
koiba, f.
komin, m. - chimney, L. 104.
konw6 j, m. - convoy, L. 105.
koordynowae, 1., skoordynowao, p. . to coordinate,
L, 101.
krans m. - faucet, L. 104.
shape, L,108,
ksztalt, m.
trunk, L. 102,
kufer, m.
P.T.
kuter torpedowy, m.
boat, L. 10743
kwadratowy (km`') - square

(as adj.), L. 108.
L

latarnia morska - lighthouse, L. 106.
latarnia uliczna - street
lamp, L. 106.
lesisty - wooded, woody,
L. 107.
lodowkal f.
refrigerator,
icebox, L. lac,
lotniskawitc, m. . aircraft carrier, L. 105.
16ds in
ice, L. 103.
ludnoge, f. - population,
L. 108.

J
10

1

jadalnia, f. . dining room,
L. 1040
jednostka ognia - unit of fire,
L. 101.
jedwab, m.
silk . L. 103.
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lazienka, f.
bathroom,
L. 104.
tytwa, f.
skate, L. 103.

M
ralarz m. . painter, L.103.
mcla, f. . fog, L. 107.
mieszkalny . habitable, residential, L. 104.
mieszkaniec, m. - inhabitant,
L. 108.
milion, m. .million IL. 108.
mlotek, m. - hammer, L. 102.
modny - fashionable, L. 103.
murder,
morderstwo, m.
L. 102.
mordowae, i., zamordowat, p,
to murder, L. 102.
morska choroba - sea sickness 7
L. 105.
mur, m. - wall, L. 102.
murowany - stone (as adj.),
brick (as adj.), L. 102.
muzeum, n. - museum, L. 103.
my61, f. . thought, mind,
idea, L. 103.
myAliwy, m. - hunter - L.103.

N
- to
nada6, p., nadawat,
transmit, to broadcast, to
mail - L. 101.
nadajnik, me - radio transmitter - L. 101.
nadawao, i., nadaO, p. - to
transmit, to broadcast, to
mail.
nadbrzetny - coastal, shore
(as adj.) - L. 106.
nadmorski . maritime, coastal,
L. 108.
na dworze, na dwor - outdoors
- L. 104,
najechael p., najetd2a6, 1.
to run into - L. 105.
najechaol p.
najetdta61
to run into - L. 105.
naleiy - one should - L. 101,
na og61 - in general, on the
whole - L. 103.
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na okao/wokolo - around L. 102.
nartat f. . ski - L. 103.
nazwa, f. - name (except when
referring to people) L. 103.
Niemcy - Germany . L. 108.
nieprzemakalny - waterproof
- L. 108.
nieudany - unsuccessful
L. 106.
niewinny - innocent - L. 102.
niewypal, m. - dud - L. 101.
niszczyciel, m. - destroyer
- L. 105.
0

obcggi, nom. pl. - pliers,
pincers - L. 102.
to
obchodzie, (no perf.)
care, to be concerned - L. 107.
ob(xnie - presently, now L. 108.
obecny - present - L. 108,
obserwacyjny punkt, m. observation post - L.101,
obszar, m. - area, space,
territory - L. 108.
ochrona, f. - protection L. 107.
odbierael i., odebrae, p. to receive - L. 101.
odbiornik, m. - receiver L. 101.
odcisk palcow - fingerprint
- L. 102.
odebrao, p., odbierae, i. to receive - L. 101.
odplyw, m. - low tide, ebb L. 107.
odwrot, m. - retreat - L.106.
odziet, f. . garments L. 103.
oficer /qcznikowy - liaison
officer - L. 101.

ogien zaporowy - barrage fire
L. 101.
okrct podmodny - submarine L. 105.
okrct szpitalny - hospital
ship . L. 106.
opal, m. .. precipitation L. 108.
oplacak sic, 1., optacio sic, p
. to be worth-while, to pay,
to be profitable - L. 103,
optaci6 sic, p., oplacat
to be worth-while, to pay,
to be profitable - L. 103.
orientacyjny - orientation
(as adj.) - L. 101.
oslabia6, i., os/abi6, p. to weaken - L. 106.
os1abi6, p., ostabia6, i. to weaken - L. 106.
oszczcdza6, 1., oszczcdzi6rp.
. to spare, to save, to
economize . L. 106.
oszczcdziO, p., oszczcdzae, i.
to spare, to save, to
economize . L. 106.
otru6, p., true, i. . to poison
- L. 107.

piaski - flat, even - L. 104.
plasko . flat (as adv.) evenly - L. 104.
pochylony - bent, inclined.
stooped - L. 108.
podgorski . situated at the
foot of'mountains
podkreglae, is, podkreili69
p. - to underline, to
emphasize, to stress .
L. 104.
podkreglia, p., podkre61a6,
. to underline, to
emphasize, to stress
L. 104.
pokoj mieszkalny - living
room - L. 104.
poloqa6, ip, zapolowa6, p.
- to hunt . L. 103.
pomyfilnie . successfully.
L. 106.
pomyalny . successful
L. 106.

i.

pun ad - over . L. 104.
poniftej - below, beneath .
L. 108.

popilnowae, p., pilnawae, is
to watch, to keep guard L., 108.

P
slipper, lady's
pantofel, m.
shoe - L. 103.
perfumy (nom, pl.) - perfumes
L. 103.
piasek, m. . sand . L., 107.
piechota morska - marines .
L. 105.
pijak, in. - drunkard - L. 103,
pi1tiowa61 i, , popilnowat, p.
to watch, to keep guard L. 108.
piwnica, f. . cellar . L, 104.
pitama, f. - pyjamas - L. 103.
plama, f. . spot . L. 105.
zaplanowa6, p.
planowa6,
to plan - L. 101.
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L. 105.
poploch, m. . panic
surface,
powierzchnia, f.
area - L. 108.
powietrze, n. - air . L.105.
pozorowa6, i. (no perf.) to simulate, to mock L. 1D6.
peninsula
potwysep, m.
L. 107.
pralka elektryczna - electric washing machine L. 104.
request, peproAba, f.
L. 108,
tition
probowat, i. , spr6bowa6, p.
- to try . L. 108.
przebieg, m. - course, sequence - L. 106.

skalisty - rocky - L. 106.
skala, f. - rock . L. 107.
skoral f. - skin, leather
L. 103.
skutecznie - effectively L. 101.
skuteczny - effective L. 101.
sprobowaO, p., probowat, i.
przestoca, m. - criminal
to try . L. 108.
L. 102.
(male)
przewidywa6, 1., przewidzieelp. staly - constant, permanent,
solid - L. 101.
to foresee . L. 106.
przewidzie6, p., przewidywaO,i. sternik, m. - helmsman L. 105.
to foresee - L. 106.
storpedowg, p., torpedowao,
przeznaczenie, n. - destina- to torpedo - L. 105.
tion - L. 106.
awfully, frightstrasznie
przyplyw, m. . high tide,
fully, terribly - L. 105.
flood tide . L. 107.
straszny - awful, terrible,
przysiqc, p., przysigga6, i.
frightful - L. 105.
. to swear, to take an oath
strych, m. - attic . L. 104.
. L. 102.
shotgun strzelba, f.
przysiggaO i., przysiqc, p.
L. 103.
. to swear, to take an oath
lady's dress,
suknia, f.
. L. 102.
gown . L. 103.
przysiggly, m. - juror signal, sign sygnal, m.
L. in2,
L. 101.
psia krew - damn - L. 105.
sygnal wywolawczy - call
sign - L. 101.
sypialny (pok6j), m. - bedroom . L. 102.
szafa Acienna, f. - closet .
rabowae, 1., zrabowao, p. L. 105.
to rob . L. 102.
szary
- grey - L. 104,
radiostacja, f, . radio staszkic, m. - sketch . L. 101.
tion - L. 101.
szkic orientacyjny - situaradiotelegrafista, m. . radio
tion sketch - L. 101.
operator . L. 101,
szlafrok, m. - robe - L. 103.
revolver rewolwer, m.
szturmowa barka desantowa L. 102.
landin craft - L. 106.
rckawiczka, f. . glove - L.102.
zaszyfrowaO, p.
szyfrowgg ,
- to code - L. 101.

hall, ante.
przedpok6j, m.
chamber . L. 104,
przekazao, p., przekazywak, 1.
to relay, to hand down, to
transmit - L. 101.
przekazywa6, i. , przekazak, p.
. to relay, to hand down,
to transmit - L. 101.

i.

S

amphibsamochod p/ywajqcy
ious car - L. 106.
sodzia m. - judge . L. 102,
sily morskie . naval forces
. L. 107.
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S

Acigacz, m. - destroyer
escort - L. 107.
Arodek truj4cy - poison .
L. 107.

taczka, f. (also taczki pl.)
. wheelbarrow - L. 14.
telegrafowa6, i., zatelegrafowae p. . to wire, to
telegraph . L. 103.
temperature, f.
temperatura
. L. 108.
torpedowae, i., storpedowao, p,
to torpedo - L. 105,
tralowiec, m. . mine sweeper L. la5.
transportowiec, m, . transport
ship, liberty ship . L. 105.
triangulacyjna wieta
tFiangulation station - L. 101,
true, 1., °true, p. - to poison - L. 107,
U

ujgcie, n, . mouth (of a river) . L. pas.
uksztaLtowanie, n. - configuration, construction . L. 108.
umiarkowany - temperate, moderate
L. 108.
umywalnia, f. - wash basin,
washstand, lavatory . L. 104.
usun4e, p.v usuwa6, i. - to
remove - L. 106.
usuwae, i., usunste, p.
to
remove.- L. 106.
w

wartaciowy - valuable - L.102.
warunek, m. - condition, term L. 101.
wsitt, m. snake, serpent . L. 104.
witt gumowy
waterhose
L. 104
widocznoge, f. .evisibility L. 107.
wodociqg, m. . water installation, plumbing - L. 104.
woko/o/na okoto
around - L. 102.
w razie
in case - L. 106.
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wstrz4sae, i., wst-vonst6,
p. - to rockt.to shake,
to jolt, to quake L. 105.
wstrz4sn46, p., wstrz4sa6,
1,.
to rock, to shake,
to jolt: to quake T, 105.
wypornoA6, f. . displacement - L. 107.
wysadzael 1., wysadzieo.
. to land, to disembark
(transitive only) L. 107.
wysadzie, p., wysadzae,
. to land, to disembark
(transitive only) L. 107.
wystarcLae, 1., wystarczy6,
p. - to suffice, to be
sufficient . L. 104.
wystarczy - it will do L. 104.
wystarczy6,
wystarczao,
- to suffice, to be
sufficient . L. 104.
wytrych, m. - skeleton
key - L. 102,
wywiad, m. . intelligence
interview - L. 106.
wytyna, f.
highland,
plateau, upland, height
- L. 108.
wzajemnie - mutually L. 102.
wzburzony - rough, stormy,
upset - L. 107.
wzmacniae,
wzmocnie,
p. - to intensify! to
strengthen, to reinforce,
L. 101.
wzmocnie, p., wzmacnia6,
- to intensify, to

i.

i.

p.,

i.

strengthen, to reinforce,'
Le 101.

z

z

zabytek, m. - art monument teby tylko nie (idiom) lest, provided, for fear
L. 103.
that - L. 105.
zagrataO, 1., zagroziO, p. to endanger, to threaten,
to menace - L. 106.
zagroziO, p., zagratae, i. to endanger, to threaten,
to menace - L. 106.
sagrzczn46, p., grzczn4O,
. to get stuck (in mudt sand,
or snow) . L. 107.
zaj;c, in. - hare, jack, rabbit - L. 103.
zamordowaO, p.2 mordowae,
to murder - L. 102.
iapalnik, m. - fuse - L. 101.
zaplanowat, p., planowaO, i. to plan - L. 101.
zapolowael p., polowae, i. to hunt . L. 103.
zaszyfrowae,
szyfrowaO, p.
. to code . L. 101.
zatelegrafowaO, p.1 telegrafowae i - to wire, to
telegraph - L. 103.
zatapiao, i., zatopi62 p.
to flood, to sink - L. 105.
zatoka, f. . bay - L. 107.
zatopia, p., zatapia6,
to sink to flood - L. 105.
zdarza6 sic, 1.1 zdarzy6 sico.
to happen, to occur . L.108.
zdarzy6 sic, p., zdarza6 sic, i.
- to happen, to occur . L.108.
zrabowak, p., rabowa6, 1.
to rob - L. 102.

i.

i.,

.

z
1r6dio, n.
L. 102.

source, spring -
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LESSON .109
1J

RESTAURACJI

Jozef Kwiatkowski siedzial przy stoliku w restauracji
"Hotelu Bristol"

i diugo czytal jadlospis.

Byl on urzcdni-

kiem Ministerstwa Handlu Zagranicznego i zarobki jego bardzo
rzadko pozwalaty mu na jedzenie w dobrych restauracjach. Obiady
jadal zwykle, jak wielu urzednikow, w stolowce a na kolacjc

wracal do domu, gdzie jadi tylko chleb z wOlin4 lab z
turami i pit herbatc.
DziA

szef jego musial pojie na wane zebranie, wi.cc

kazal KmiatkOwskiemu zaj46 sic dwoma przedstawicielami Amery.
katiskiej Firmy Bksportowej, ktorzy przyjechali do Warszawy na

Szef wybral Kmiatkowskiego,

tydziefi w sprawtch handlowych.

gdyt umial on do66 dobrzemOwie po angielsku.

Kazal on mu po-

kazae goAciom miasto, a potem zaprosie ich do najlepszej res.
tauracji na rachunek Ministerstwa.

Jozef postanowil wicc dziA zamowie takie potrawy, ktorych
w stolowkach urzcdniczych nigdy nie dawano.

Po zakokach

i wodce, Kwiatkowski musial tlumaczy6 amerykafiskLa goAciom,

panom Brown i Kelly, nazwy dan z jadlospisu.

Kelner radzil

zacz46 od rosolu z kury, na co wszyscy sic zgodzili.

Jedzqc zupc wszyscy trzej panowie rozmawiali o tym, jakie
micso wybrao na drugie danie.

Kelly, ktory jut pare razy by/

w Polsce, powiedzial, 2e jest doA6 duia rftnica w oaywianiu sig
Polakow i Amerykanow.

W Ameryce jada sip du2o migsa, salat

1

i owocow, a w Poisce przewainie kartofle, kasze i kiuski.

Na to

Brown, gruby starszy pan, powiedzial, 2e gdyby on

mieszkal w Polsce,to wa2yIby przynajmniej 200 kg.

Kwiatkowski

i Kelly rozegmieli sig.

Zaczgla sig oczywigcie rozmowa o tym,ile w stosunku do
swego wzrostu i wieku

czIowiek powinien waZye.

Brown powie-

dzial: "Ja zaczng sig martwie dopier() wtedy, kiedy bgdg taki

gruby jak ten czlowiek,w ciemnym ubraniu, przy tamtym sto-

liku." Kiedy skoficzyl mowie zauwayl 2e siedz4ca obok grubego pana mioda kobieta z trudnogci4 ukrywa gmiech.

Biedny

Brown zaczerwienil sig i postanowil, ze gdziekolwiek
dzie sig na gwiecie bgdzie uwaZal na to, co mciwi.
Brown zamowil bigos, bo chcial probowae potraw,
rych nigdy przedtem nie slyszal.
tei o kawg.

o kto-

Zamawiaj4c bigos poprosil on

To ostatnie zdziwilo kelnera, a Kwiatkowski

wytlumaczyl Amerykanicowi, 2e w Poisce kawg pije sig nie podczas obiadu lub kolacji, ale po deserze.

jozef wybral polgdwi-

cg i salatkg z pomidorow z cebulq, a do tego grzyhy w gmietanie.

Kelly poprosil o kotlety cielgce z kartoflami i ogorki.
Na deser Brown i Kwiatkowski zamowili kompot z jablek, a Kelly
poprosil o lody i kawalek tortu.
Po kolacji, pij4c czarn4 kawg, wszyscy trzej diugo jesz-

cze siedzieli w restauracji i rozmawiali.
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LESSON 109
Translation
English - Polish

1. The food in the employees cafeteria of the employment
office is not very good.

2. Meat is expensive in Poland, so people eat a lot of potatoes, grits and various noodles.
3. Bigos is a Polish dish.
beef and pork.

It is made of cabbage, sausage,

The meat, cooked or fried, is cut into

small pieces and cooked with the cabbage.

4. Some people put tomatoes, or tomato juice and onions in
the bigos.

5. Laughter is the best medicine.

6. People who laugh at others should be able to laugh at
themselves.

7. Hearing those words all the boys laughed, and Bolek blushed
with anger.

8. For dinner Kowalski had

consomme with, vegetables, roast

pork with mushrooms, a green salad and a fruit salad for
dessert.

9. The detective knew that the painter was a spy who worked
for a neighbouring stateland he would have arrested him long
ago, but he did not have enough evidence.

10. "If you don't trust me, Andrzej, I have nothing more to say
to you."

11. Luckily, Brown remembered that a man whom he knew well

worked as a translator at the police station.
LESSON 109

Homework
Part I

Translate into Polish:

1, Mrs. Nowicki is very busy this morning, she is baking a
big layer cake for her granddaughter's birthday.

2. Tadeusz showed his parents the mushrooms which he had
brought from the forest.

His mother looked them over

thoroughly, and then she said that she would cook them
for supper.

3. Zosia decided to make a vegetable salad for her husband,
so she sliced cold potatoes, tomatoes, a carrot, one onion,
and half an apple.

4. Janek did not want to eat his dinner, although there were
veal cutlets and cucumbers which he liked very much.
mother thought that the boy was sick.

His

She did not know

that he had eaten cherry ice cream and four large pastries
at his aunts one hour before supper.

5. When Mr. Cichocki ate in a restaurant he always looked in
the menu for pork chops, fried potatoes or bigos.

At home

his wife gave him only boiled chicken or fish and vege-

table without butter because she said that he should lose
weight.

6. Mrs. Kowalski seat her daughter to the grocery store to
buy flour, eggs, butter and cheese because she wanted to
make noodles.
Part II

This part is to be written if tape recorders are not available to students; it is to be recorded on tape if tape recorders are available.
Write or record, ass appropriate, in no less than 50 words on
the subject of foodst,
,

.g.:

1. Tell what you like best for breakfast, lunch, and dinner.

2. Where do various basic foods come from?

LESSON 109
Vocabulary
bigos, me
bigosu, gen. s.

.

Polish dish of
cabbage and meat
onion

c ebu la, I.

danire, n.

. course

grzyb, m.

.

mushroom

grzyba, gwo:s.
handel, m.
handlu, gen.

. commerce, trade

jadlospis? m,
jadAosplsu, gen. s.

- menu

kluska, f,

. noodle

kompot, m,
kompotul gen. s.

-

fruit salad, fruit
preserves, compote
fruit stew

konfitura, f.

jam

Jody, pl.

ice cream

loam, gen. so
odiywianie, no

-

nutrition, nourishment

ogorek, m.
ogorka, gen. se

-

cucumber

polgdwica, fo

- loin (of beef or

pork)

tomato

pomidor, m.
pomidora, gen. s.

-

potrawa, f.

- dish (as food only)

rosa, m.

consomme, broth'

rosolu, gem. s.

rozeAmia6 sit, p.
/4.zirgen.)

rozamiejc sic
rozefimieje sig

(inia6 sit, i.)

Az+en./

- to laugh (at), (to
burst into laughter)

Amiejg sig
Amieje sig

salata,,,fo

. lettuce, green salad

salatkat f.

. salad

Amiech, m.
Amiechu, gen.s.

. laughter

Amietana, f.

. sour cream
layer cake

tort, m.
tortu, gen. s.

- cold cuts, pork meat

wgdlina, fe

products, lunch meats
- age, century

wiek, m.

sigli). to blush, /with,
/ +z +gen./
from/, to become red
czerwienig Sic

zaczerwienie sig, j0. (czerwieni

Az+gen./
zaczerwignig sit
zaczerwieni sig

czerWieni Si g

snack, smorgasbord,
appetizer

zakaska, fo

a

LESSON 110
SPORTY I WYCHOWANIE PIZYCZNE

Leszek Zihowskil mimo to mial ponad pigedziesiat lat,
wyglgdal duto mlodziej nit jego przyjaciele w tyre samym wieku
co on.

Uprawial on thine sporty jut od wczesnej mlodogci.

Leszek urodzil sig w miegciel ktore letalo nad dut4 rzek4.
dy mial pigs lat umial jut dobrze plywao.

Kie-.

Plywania uczyl go oj-

ciec, kt6zy byl nauczycielem wychowania fizycznego w szkole
podstawowej.

Kiedy przyszly wakacie letnie,mlodego Leszka motna bylo
czgsto widzie6 nad rzekq w hostiumie kapielowym.

Na rzece by.

la przystati, w kieigej. byly ktjaki i tag16wki do wynajgcia.

Le-

szek razda z kolegami tzgsto iobili kilkudniowe wycieczki kajakiem.

Co roku spgdza/ oYi kilka tygodni na obozie harcerskim.

Kierownikiem obozu byl Stanislaw Cyganiewicz byly mistrz
Poiski w skoku w dal i w biegu4 na, osiemset metrow.

Cyganie-

wicz organizowal dia chlopcow w obozie zawody plywackie i pro-.

wadzil Owiczenia gimnastyczne.

Kiedy Leszek byl w szostej kiasie wygrywal wszystkie szkolne zawody PlImackie.

NaWet duto starsi od- niego chlopcy zosta-

wall daleko W Lyle za nim. podczas zawodem.

lubil Leszka i widz4c jegd tak

Cyganiewicz bardzo

dute zainteresowanie sportami

lekkoatletyk4, dawal mu fachowe r -ady.

Majgc pigtnagcie la* Leszek skakal w dal ponad pigE metrow,
a w biegu na 800 metrow mial czas dwie minuty, czternagcie sekund.

W zimie Leszek nie mogi plywat, bo w miegcie w ktorym
mieszkal nie bylo krytej plywalni.

J ezdzil na ty2wach z ko-

Wieczorami chodzil on do szkol-

legami na zamarzni@tej rzece.

nej sali gimnastycznej i awiczyl na rotnych przyrz4dach.

Rodzinne miasto Leszka letato niedaleko

od wysokich gory

w ktorych znajdowaly Si g doskonale tereny narciarskie. Stryj

Leszka mieszkal w gorach w miejscowo6ci, ktora byla znanym
uzdrowiskiem.

Do uzdrowiska tego przyjeZdtalo bardzo duo

chorychtturystow i narciarzy.

Przede wszystkim przyjeidtali

tam chorzy na gruilicg, ieby silt leczye na pluca w czystym

sorskim powietrzu. Gory to byly pokryte pigknymi sosnowymi lasami.

Kiedy przychodzila zima i wszystko pokrywa/o silt Anie-

.giem, przyjetdtaio tam duio narciarzy.

Kilka razy podczas zimy

odbywaly silt tam zawody narciarskie, w ktorych btali udzial

wybitni narciarze europejscy.

Leszek dostal pierwsze smje narty, kiedy mial osiem lat.
Matka bala silty to jest on jeszcze za maly, k4eby jeidzi6 ma

nartach.

Obawiala sic, 2e zlamie t@kg albo nogg albo rozlys.je

sobie glow@ o drzewo.

Ojciec jednak mowil, ie im wczeAniej

chiopiec zacznie siv.wprawiao tym lepiej b@dzie poiniej jetdzil.

Od tego czasu Leszek sp@dzal wszystkie wakacje zimowe
u stryja w gorach.

Najpierw pod kierunkiem instruktora nar-

ciarskiego uczyl silt razem z innymi dzieemi zjetdtae z nis.

kich pagorkowta potem z coraz wytszych wzgorz.

8

Po kilku la-

tach nie bylo tam zjazdu, ktoregoby Leszek nie znat.
Dzisiaj, cho6 Leszek ZiOlowski

ma jut picdziesi4t lat,

uprawii on wszystkie sporty, ktorych uczyl sic jako dziecko.

Prawdopodobnie dzicki temu wygl4da tat miodo i nigdy prawie
nie choruje.

LaSSON 110
Translation
English . Polish
1. Stecki vas afraid that he was not a good enough skier to
go down that hill.

2. The Zielifiskis spent three weeks in a health resort in

the mountains in southwestern Poland.
3. Old Mr,

Zi6lowski was very sick, his heart was weak and

the doctors feared for his life.
4. When the new doctor came into the ward, eight pairs of eyes
looked at him with curiosity.

5. "You should take life more seriously" said Mx. Kowalski to
his son.

"At your age I had to support a wife and two small

children.
6. Miss Walczak wanted to get a better job so she practiced
typing for several hours every evening.
7. During the teat Mrs. Baraaskii forgot everything she had

learned during 4er

driving,

lessons and couldn't even change

the gears.

9

8. The first race had just begun and everybody was watching
the horses, so nobody saw the thief who stole Mrs. Makowskals handbag.

9. She would not have let the stranger into the house if he
had not said that he had a letter for her from her husband.
10. When Mlynarski saw the suspected man approaching the house
he phoned the police.
11. Nowak met Corpcxral Gruszka through a mutual friend.

They

talked for a while and it turned out that Nowak and Gruszka
had known each other in school when both were seven years.
old.

LESSON 110

Homework

Part I

Translate into Polish:
1. He is a former Physical Education Instructor.

2. Before sending him to camp, Mrs. Stecki bought her son a
new boy scout uniform.

3. There was a large indoor swimming pool near the school,

so the children could swim not only in summer but also
in winter.

4, Mary looked very nice in the green and black bathing suit
which she received from her aunt,

5. The doctor looked at the x-ray pictures and said that Makowski had T.B.
.

10

P

6. Andrzej saw Barbara at Leszek's wedding; she was wearing
a light blue summer suit, white shoes and gloves and a
small blue hat.

7. In the national museum there were many pictures painted
by famous sixteenth century masters.
8. Barbara met her future husband at a teachers' convention.
Part II

This part is to be written if tape recorders are not
available to students. It is to be recorded on tape if tape
recorders are available.
Write or record, as appropriate,in no less than 50 words
a composition on the topic of sports.

LESSON 110
Vocabulary
bieg, m.
biegu, gen. s.

. race, run, gear,
course

byly, byla, byte; byli, byte

-

former

fachowy, fachowa, fachowe

-

professional, ex.
pert

fizyczny, fizyczna, fizyczne

-

physical

gimnaslAyozny, gimnastyczna, gimnastyczne

gymnastic, calis.
thenic (as adj.)

gruilica, f

- tuberculosis (T.B.)

harcerski, harcerska, harcerskie

boy or girl scout
(as adj.)
- the (earlier), the
(better
kayak, canoe

im (wczeiniej), tym (lepiej)
kajak, mo
kaJakal gen, s.
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kostium, m.
kostiumu, gen. s.

4. costume, women's
suit

kostium kqpielowy

- bathing suit

kryty, kryta, kryte

- covered, indoor

letni, letnia, letnie

- summer (as adj.)
lukewarm

mistrz, m.
mistrzowie, nom. pl.

champion, master,
maestro

narciarz, m,
narciarze, nom. pl.

- skier

obawia6 sig, i. (+ gen.), (+o+acc.)
obawiam sig
(no perf.)
obawia sig

- to be afraid (of),

pagorek, m.
pagorka, gen. s.

- hill, hillock

plywacki, plywacka, piywackie

- swimming (as adj.)

plywalnia, f.

- swimming pool

przystan, f.

- mooring, harbor

sala, f.

(for)

hall, ward, auditorium

sala gimnastyczna

- gymnasium

skok w dal

- broad jump

uzdrowisko,in..

health resort

wprawia6 sic, 1. (+w+loc.),
wprawiam sig
wprawia sig

- to practice

(wprawie sic, p.) (+w+loc,)
wprawig Si g

wprawi sig
wybitny, wybitna, wybitne

- outstanding

wychowanie, n.

. upbringing, education, breeding
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zjazdo m,
zjazdus gen. s.

- descent, convention

taglemka, f.

. sailboat

1
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LESSON 111
0 RO2NYCH ZAWODACH
Zygmunt Modrzewski skoriczyl wydzial architektury w Wyt-

szej Szkole Specjalnej w czerwcu 1949 r. i zostal architektem
w dutym miegcie.

Po

Zygmunt mial 28 iat i byl kawalerem.

kilku miesivach pobvtu w miegcie, poznal on Zosi

Borkowsk41

Zosla

ktora pracowala w przychodni lekarSkiej jako lekarz.

byla ladnq dziewczynq i Zygmunt xzcsto byl w jej towarzystwie.
Brat Zosi, Janek Borkowski, byl iniynierem i pracowal
w fabryce.

Po drugiej wojnie gwiatowej architekci i inty.

nierowie mieli duo pracy.

Wiele kogciol6w, zabytkow, do-

mow mieszkalnych i fabryic zostAo zniszczonych podczas akcji
wojennej.

Po wojnie w wielu krajach zaczcto odbudowywa6 za-

bytki o znaczeniu historycznym.

Do tej pracy byli potrzebni

nie tylko architekci, ale rowniet rzeczoznawcy, rzemieglnicy,
wrtygci, malarze i rzeibiarze.

Nowe dzielnice miast zbudowano w stylu nowoczesnym.
W wielu kzajach europejskich, fabryki pracowaly przez 24 godziny na dobc, teby dostarczy6 potrzebnych materialow budowlanych do odbudowy miast, drug i mostow.
3-go stycznia 1950 roku odbyl sic glub Zosi Borkowskiej
z Zygmuntem Modrzewskim.

Na weselu, ktore bylo urz4dzone

wmieszkaniu rodzicow Zosi zebralo sic duo goAci.

Byli to

przewatnie mlodzi ludzie pracujqcy w rotnych zawodach.

Mic-

dzy innymi przyszlo,kilku lekarty aptekarzy i dentystow.
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Znali oni dobrze Zosig z przychodni lekarskiej.
sil kilku dawnych kolegOw szkolnych.

Zygmunt zapro-

Jeden z nich prawie pr;ez

caly WieczOr gral na fortepianie, a mlodzi ludzie
will sig wesolo.

Na wesele przyszlo rownie2 kilku pisarzy i nawet jeden
Ojciec Zosi byl profesorem na wydziale prawa i zapro..

poeta.

sil na wesele corki kilku kolegOw prawnikow i jednego histo-

Poniewa2 Zygmunt pracowal jako architekt w biurze pia-

ryka.

nowania miasta, dostal on mieszkanie w osiedlu dla urzgdnikow
miejskich.

Po dziewigciu miesi4cach urodzil sig syn palistwu

Modrzewskim. Pani Modrzewska musiala przerwaC pracy w przychodni.

Przez tydzien byla ona w szpitalu, a drugi tydzien

spgdzila na urlopie w domu.

Kiedy pani Modrzewska wrocila do

pracy, synek panstwa Modrz.ewskich Stag, zostal oddany do 21Obka.

W 2/6bkach znajdujq sie male dzieci w wieku do lat trzech.
Wszystkie pracuj4ce matki oddaj4 dzieci do tlobkow.

Kiedy

Stag skoficzyl trzy latalzostal on przeniesiony ze 216bkado
przedszkola.

Stag

zostanie w przedszkolu do szostego roku

2ycia, a potem pojdzie do szkoly podstawowej.

Ostatnio brat Zygmunta Modrzewskiego, ktOry byl mechanikiem w fabryc:e samochodemmial wypadek przy pracy.

Wypa-

dek byl bardzo powa2ny, poniewa2 Jozef Modrzewski stracil
rgkg.

Na szczegciel bgdzie on mial rentg inwalidzkq

i b0zie mOgl nauczy6 Sitg iunego zawodu.

Ojciec braci Mo-

drzewskich skoficzyl VT zeszlym roku 65 lat i otrzymuje emeryturg.

Pracowal on jako maszynista na kolei przez 35 lat.
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Siostra pani Modrzeviskiej jest kierowniczkq Awietiicy przy
duiej fabryce.

BaSias siostra pani Modrzewskiejsma duo

pracy, poniewat wiela robotnikow przychodzi do Awietlicy

w czasie wolnym od zaj0.

Robotnicy czytaja, w wietlicy

ksiqtki, rotne gazety i grajq w rotne gry, a najczOciej
w szachy.

LESSON

111

Translation
- Polish

1. One of the most famous Polish historians was Jan Dlugosz,
who lived in the siXteenth century.

2. This church was completely destroyed by fire in 1906.

It

was rebuilt two years later.
3. Kowalski was a mech011ac who worked in an aircraft plant.

He had to be at work tt eights but he always left the
house a few minutes before seven because he had to take
his son to kindergarten and then leave his little daughter
in the nursery.

4. The Zielifiskis wanted to invite Marian Zqbek to the party.

They didn't invite him because they heard that he danced
so badly that none ,of the girls wanted to datice with him.

5. The pharmacist read the prescription and told Kowalski
to come back in an hour.
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6. He studied for several years in Poland and in Italy, but
his teachers told him that he would never be a really good
sculptor.

7. The prosecutor showed the judge a letter which, according
to one witness, had been written by the defendant, Jan Kowalski.

The defendant's lawyer said that Kowalski had not

written that letter, so the judge called an expert.

8. The expert told Kowalski to write several sentences on a
piece of paper.

9. If the engineer had not seen the man lying on the track the
train would have run over that man.

LESSON 111
Homework
Part I

Translate into Polish:

1. The plans for this building are excellent; one can see that
they were made,by a very good architect.

2. The Kowalskis are going to a lecture this evening.

An out-.

standing German historian will speak about the thirty years
war.

3. After the second world war many writers and poets escaped
from Poland, Czechoslovakia and East Germany, because they

wanted to write what they thought and not just what the
communists allowed them to write.
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4. The youpg lawyer did not always agree with his older colleagues; they did not like him, but they had to admit that
he was often right.

5. On Sundays Zygmunt always played chess with Mr. D4bek.
He often lost although he was a good player.

Part II

This part is to be written if tape recorders are not available to students. It is to be recorded on tape, if tape recorders are available.
Write or record,as appropriatetin no less than 50 words,
what profession you would choose and why.

LESSON 111
Vocabulary

aptekarz, m.
aptekarze, nom. pl.

-

pharmacist, druggist

architekt, m.

-

architect

-

architecture

emerytura, f.
(na emeryturze)

.

retirement
(retired)

gra, f.

- game, acting

historyk, m.
historycy, nom. pl.

-

historian

kawaler, m.
kawalerowie, nom. pl.

-

bachelor

architekcilmom. p1.
architektura

f

.
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maszynistal m.

-

maszynikil nom. pl.

engineer (locomotive only)

mechanik, m.
mechanicy, nom. pl.

mechanic (workman)

odbudowa, f,

reconstruction
to rebuild

odbudowao, p.
odbudujg
odbuduje

odbudowywa6,
odbudowujg
odbudowuje

writer

pisarz, m.
pisarze, nom. pl.

-

poeta, m.
poeci, nom. pl.

- poet

prawnik, m.
prawnicy, nom, pl.

-

przedszkole, n.

- kindergarten

przychodnia, f

-

out-patient clinic

renta inwalidzka

-

disability benefit

rzeczoznawca, m.

- expert

rzemieglnik, m.
rzemieAlnicy, nom. pl.

- craftsman, artisan

rzeibiarz, m.
rzeibiarze, nom. pl.

.

sculptor

styl, m.
sty41, gen. s.

-

style

szachy (plur. only)
szachow, gen. p1.

- chess

day room, recreation
room

gwietlica, f.
taficzy6,
taficzg
taficzy

i.

lawyer (a man educated in law)

zatalitzye, p.
zataficzg
zdiaficzy

-

21

to dance

wydsiate a.
wydziais gen. S.

= department

ilobeks 0.
tlobka, gen. s.

nursery (for
children only)

1

t:

4
4
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LESSON 112
WAKACJE NA WSI

Janek Malczewski wstal dzig bardzo wczegnie i juk o szos.
tej byl na stacji kolejowej.

Czekal on tam na swojego przyja.

ciela Bolka Steckiego, ktory mial przyjechao z Warszawy, aby
sp@dzie wukacje na gospodarstwie rodzicOw Janka.

Stanek byl

.bardzo ladny i cieply, na niebie nie bylo ani jednej chmurki.
Mimo tego, ke byla dopiero szosta, slofice bylo juk doge wyso.
ko, poniewak bylo lato.

Gospodarstwo Malczewskich bylo okolo dwoch kilometrow
od stacji kolejowej.

Niedaleko gospodarstwa byly duke lasy

palistwowe, ktore znajdowaly si@ na lewym brzegu rzeki
Na rzece tej byla zapora wodna, a przy niej elektrownia, ktel-

ra dostarczala prOu elektrycznego tartakom. i okolicznym wsiom
i miastom.

Poci4g, ktorym mial przyjechae Bolek Stecki nie przyjecha/ punktualnie, bo musial czeka6 kilka minut przed semafo.
rem, ak przejedzie pociqg pogpieszny jad4cy do Warszawy.

Nareszcie o godzinieszostej trzydziegci poci4g przyszedl.

Chlopcy przywitali si@ i Janek pomOg/ Bolkowi zala-

dowae walizki na wok.

Bolkowi, ktOry nigdy przedteMnie byl na wsi, Janek musial wszystko t/umaczye.

nawet rotnicy mie.

dzy 14k41 a polem miodego zielonego zyta.
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Gospodarstwo Mal.

czewskich znajdowalo sig blisko drogi.

Kiedy Janek zatrzymal konie, Bolek szybko

byl drewniany plot.
zsiadl z wozu

Naokolo gospodarstwa

i z walizk4 w rgku po:Lzed/ przez podworze do

obory, bo myglal, ze tam Malczewscy mieszkaj4.

to nie powiedzial, pozwolil koledze

Janek nic na

wejge tee do stodoly

i czekal a± Bolek znajdzie dom mieszkalny.

Kiedy Bolek zobaczyl osobny maly domek z okienkiem
w ksztalcie serca, pomyglal, ze to dom dla gogci.

Janek,

ktory stal pod Aurawiem, o malo nie pgkl ze gmiechu, kicdy
zobaczyl jak Bolek idzie z walizkami do ustgpu.

Wtedy

Janek gmiej4c sig zaprowadzil Bolka do domu mieszkalnego,
ktorego Bolek nie zauwaAyl, bo zaslaniala go duta stodoly.
Rodzina Malczewskich pracowala przez caly dziefi.

Na

szczggcie ,starszy brat Janka, Andrzej, nie pracowal bo musia/ odpoczywa6 po chorobie.
wao Bolkowi okolicg.

Andrzej trial wigc czas pokazy-

Andrzej i Bolek chodzili razem na spa-

cery do lasu i tam czgsto odwiedzali pana Borkowskiego, kt6ry byl legniczym.

na kwagne mleko.

Borkowski zapraszal ich do legniczowki

Na drodze do lasu, na wzgorzu, byl zamek

a raczej ruiny zamku.

Z jednej strony ruin byla mala rzeka,

a z drugiej strony dogO glgboki w4w6z.

Chlopcy zatrzymywa-

li sig czgsto przy zamku, sk4d byl ladny widok na calq okolicg.

Kiedy bylo gor4co chlopcy chodzili read jezioro i tam
k4pali sig przy gluzie.

Zaraz za gluz4 znajdowal sig nie
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wielki mlyn wodiryww ktorym pracowal znajomy Amdrzeja.

Znad

jeziora chlopcy czgsto wracali do domu wzdlui tore kolejo.

Tor kolejowy szedi najpierw w kierunku gospodarstwa

wego.

Malczewskich, a potem skrgcal w lewo, w utiejscu, gdzie byl

maly potok, ktory przeplywal przez przepust w nasypie kole.
jowym.

W niedzielg Bolek jeidzil z Maicgewskimi do koAciola,

ktory znajdowal sig we wsi jedwubne.

jelazili oni na nabo-

Ntedaleko koAciola byla lad-

tenstwu o godzinie dziesi4tej.

na mala pleban4 ktora stala w cieniu starych dgbow.
Bolkowi bardzo podobalo sig Zycie na wsi.

Cale dnie spgdza/ na Awie2ym powietrzu,

dzil mu bardzo szybko.
na sloncu i nad wod4.

Czas przecho.

Odpocz41 i wygl4dal bardzo zdrowo.

Niestety przyszedl koniec wakacji.

Bolek podzigkowal

Malczewskim zagoAcinno6o i wrocil do domu, do miasta, gdzie
czekal na niego nowy rok szkolay.

Wracaj4c myfilal o

nastgpne wakacje te2 bgdziem6g/ spgdzie na wsi.

LESSON 112
Translation
English . Polish

1. The man thought that he was well hidden behind the thick
tree.

He did not realize that nowt the sun was behind him,

and that although he could ndt be seen from the road, his
shadow could be seen.
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2. During the summer vacations Tadzio worked in a saw mill,

which was located deep in a large forest in the mountains
of southern Poland.

3. Mrs. Jaworski always went to Stecki's mill to buy flour.
Stecki made the best flour in the whole neighborhood.
4, Mrs, Rakowski usually spoke first ard thought later; because of this she once nearly lost her job.

5. The boys took some tools prom their father's barn, when he
was not looking*

Then they went up in the hill where stood

the ruins of an old castle.

They wanted to dig in the cel-.

lar, because someone had said that there were old weapons
hidden there in the fourteenth century.

6. After entering the canyon the three men stopped their horses, dismounted and led them to the creek.

7* The priest walked out of the parsonage,

He crossed the yard

and stopped by the old man who was carrying oats to the
stable.

"What do you think?

the priest.

Is it going to rain?," asked

The old man looked at the sky.

It was blue,

but there were several small white clouds in the west.
"There will be rain before evening," he said.
LESSON 112
Homework
11t

Part I
Translate into Polish:

1. They saw many planes in the sky over the city.
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A moment

R

'

later the first bombs dropped on the city.

2. If they had taken the express train they would have been
in Katowice before midnight.

3, Before going to the mill Jaworski had to count the bags of
grain.

4. Under cover of night two soldiers approached the barbed wire
entanglements and cut the wires.
Part II

This part is to be written if tape recorders are not
available to students, it is to be recorded on tape if tape
recorders are available.
Translate the following sentences and then put them in
the future tense:
1. Bolek got up at seven, prepared breakfast for himself and

for his father, dressed, put his books into his briefcase
and went to the bus-stop.

2. The engineers built a pontoon bridge and crossed the river.
They laid a mine field along the river and 'returned to
their unit before dawn.

3. In winter it snows, cold winds blow, and lakes and ponds
freeze over.

Children skate, ski and play in the snow.

4. Jaworski killed the guard, entered the building at 11:30,
opened the safe, took out the plans, closed the safe, left

the building at 11:45.and went to the railway station.
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LESSON 112
VocaLu.lary

- shadow, shade

m.

cienia, gen. s.

- oak tree

dqbt in.

4bat gen. s.
goAcinnoA61 f.

- hospitality

kwaLny, kwagnat kwagne

. sour

mlyn, m.
mlynat gen. S.
niebo, n.

. sky heaven

okolicat f.

. vicinity, countryside,

neighborhood
o malo (nie)

- nearly

osobny, osobna, ()sane

- separate

plebania, f.

.

parsonage

podworze, n.

- yard

pogpieszny poci4g

. express train

potok
potoku, gen. s.

. creek

prqd, m.
pr Out gen. S.

.

przepust, m.
pizepustu, gen. s.

- culvert, lock

przywitat sie, p.
przywitam sie
przywita sie

ruina,

current

(Vitae /sigh 1.). to greet, to welcome
wi.tam sic

tits Sie

f.

. ruins

semafor, m,

semaphote

semiafora, ten, se
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A

iluait

f*

.

sluice

. saw mill

tartakt m.
tartaku, gen. s.

ravine, canyon

wo6z1 m.
wawozu, gen. S.

zanek, /zamek/, m.
zamku, /zamca/

.

castle, /lock/

znad

-

from above

-

to get down, to
alight, to dismount

zsiq$6, F.
zsittdo

zsi4dzie
turaw, m.
turawia, gen.

zsiada6, 1.
zsiadam
zsiada

- sweep (well), crane

s.
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LESSON 113

2YCIE W MIEgbIE
Marysia Kwiatkowska miala 18 lat i dotychczas m'ieszkala

tylko na wsi, gdzie rodzice jej mieli Aredniej wie1koAci gos.
podarstwo.

Marysia byla dolDr4 ogrodniczkm sama zajmowala sig ogro.
dem warzywnym i pomagala takte rodzicom w sadzie i w pasiece,

W niedzielg odwie0ala sqsiadki

lub czytala

ktore

potycza/a jej pani Stecka, nauczycielka uczqca w miejscowej
szkole podstawowej.

W lecie Marysia lubila jeldzit z ojcem

nad jezioro i lowi6 ryby.

Raz tylko Marysia spgdzila kilka dni w dutym mieAcie.
Pojechala tam z ojcem, ktory musiat widzie6 sig z adwokatem.
Kiedykolwiek potem przypominala sobie ha/as ruchu uiicznego,
tysive Giggle Apieszticych sip gdzieA ludzi, powietrze pelne
kurzu, nie mogLa zrozUmie6, diaczego tak wiele ludzi ze wsi
wyjetdta do miasta.

Pewnego dnit Maria pojechala do soiedniego miasteczka,
.t

teby zobaczy6 przedstawienie dawane przez zespa teatru objazdowego.

Grano now

sztukg, ktora nie byla jeszcze wystawia.

na na innych scenach,
nikarzy.

Na przedstawienie przybylo kilku dzien.

Podczas przerwy migdzy pierwszym i drugim aktem pa.

ni Stecka przedstawila Marysi mlodego dziennikarza, Jerzego
Jabloliskiego,

Marysia spodobala SiQ Jerzeinu bardzo.

Po przed.

stawieniu pani Stecka zaprosila Marysig, Jerzego oraz jeszcze
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kilka ()sob do siebie na kolacjg.

mawiali o sztuce i o aktorach.

Podczas kolacji wszyscy rozMarysi sztuka bardzo sig podo.

bala,a Jerzy powiedzial, 2e sqdz4c po oklaskach publicznogci
sztuka miala du2e powodzenie.
Potem

Jerzy opowiadal o miegcielw ktorym mieszkal, o SWO..

jej pracy, o r62nych ciekawych ludziach, ktorych jako dzienni.
karz spotyka/.

Marysia sluchala z wielkim zainteresowaniem.

W nastgpn4 niedzielg
i poznae jej rodzicow.

Jablofiski przyjechal, aby odwiedzi6

Spgdzil caly dzien

. a

Kwiatkowskich,

a wieczorem zapytal Marysig czy chcialaby zostae jego 20/14.

Slub Marii i Jerzego odbyl sig

potem.

Dopiero

po glubie Maria zdala sobie sprawg, 2e jako 2ona dziennikarza
resztg 2ycia spgdzi w miegcie.

Jerzy majgc dwa tygodnie wczasempostanowil pokazat mlo.
dej 2onie najlepsze strony 2ycia w du2ym miegcie.

jako dzien.

nikarz mial on zwykle bezplatny wstgp do r62nych teatrow, kin
i muzeowla tak2e mogi zwiedziO z ni4 stacjg telewizyjn4 i roz.
glognig radiow4.

Dla Marii bylo to wszystko zupelnie nowe i bardzo ciekawe.
Jednego dnia Jabloriscy spotkali w restauracji szkolnego kolegg

Jerzego, ktory byl retyserem filmowym.

Poprosil on ich, 2eby

przyszli nastgpnego dnia do wytworni zobaczy6, jak nakrgca sig
film.

la sig

Kiedy weszli do studio jakag kobieta glogno sprzeczaz

re2yserem.

Maria nie mogla uwierzy61'te byla to

znana gwiazda filmowa, ktora na ekranie byla zawsze taka mita
i spokojna.
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Maria byla jeszcze bardzo mioda i nie wiedziala, ze wszyst.
ko inaczej wygl4da, gdy sig patrzy z widowni, a inaczej, gdy
sig jest za kulisami.

Siostra Jerzego zaprowadzila Marie do najlepszych sklepow.
Obie miode kobiety spgdzi/y kilka godzin oglqdaj4c suknie, kape.
lusze, kostiumy i pantofle.

Maria lubila bardzo muzykg, ale dotychczas slyszala koncerty tylko przez radio.

Teraz mieszkajv w mieAcie mogla

chodziO na koncerty,a take do opery.

naAnie w przyszlym ty-

godniu mial przyjechae znany wioski Apiewak.
Jabloriski, ktory znal to miasto jak wlasn4 kieszefil poka -.

zywal Marii stare dzielnice zwivane z histori4 tego miasta.
Miasto przestalo by6 dla Marii oboe.

Przekonala sic, ze

tycie w mieficie mote by6 rownie przyjemne jak lyciR na wsi.

LESSON 113
Translation
English . Polish

1. The producer was afraid that Miss Kwiatkowski would not be

able to play the part of the famous film star Pola Negri.
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2. Bola broke his left leg while practicing broad jumps.
3. Every day one could see the old piaster sitting on the
small hill by the bay and painting ships and sailboats.
4. When our parents were our. age bathing suits for men and

women were very different from those we are wearing now.

5. In this park the public is not allowed to Walk on the
lawns.

6. This man always laughs at his own jokes.
7. Thousands of people come every year to this health resort.

It became fashioIabie since the time when a famods singer
spent several weeks there aft-er a throat operation.

8. It is safer never to count on anybody.

9. The doctor said that Jadwiga could get TX, if she did not
stop working for several months and go to a place which

had a better didate.
10. He told Jadwiga to spend at least three months in the
mountains, eat a lot and rest.

He said that she

slay go

for walks and even ski, but not more than two hours dtity.
LESSON 113

Hometak
Part I
Translate into Polish:

1. After the performance Mr. and Mrs. Rudzki went bOkatage
to congratulate their daughter.
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it -

2. The young actress had a very difficult part, but she played
it

well and nobody in, the audience noticed how tired she

w il

was.

3. The old teacher had taught Stefan music
little boy.

when Stefan was a

Now Stefan sings on! the; stages of opera houses

in the largest cities of the world.

4. Nearly every young girl wants to become a film star and see
her own face on the screen.

5. If they had not started shooting that picture in October,
they would not have been able to finish it before the first
snow.

6. Jerzy would have gone to the concert with his wife this
,W

evening if he could have had that interview with the American producer in the afteroon, instead of at 8 p.m.

7. After several months Anna got to like life in the country.
8. When Janek was sick, his grandmother sat by his bed and
read aloud to him.

Part II

This part is to be written if tape recorders are not available to students. It is to be recorded on tape if tape recorders are available.
Answer in no less than fifty words one of the following
questions:
1. Gdzie pan woli mieszkao, na wsi, czy w mieAcie i dlaczego?

2, jakiego rodzaju sztuki teatpalne lub filmy podobajg sic
panu?
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LESSON 113
Vocabulary
act, document

akt, m.
aktu, gen. s.
akty, nom. pl.
ekran, m,
ekranut gen. s.

- screen (motion
picture only)

gloAnoi

- aloud, loudly

- loud, famous

glogny, gloana, gioAne
gwiazda, f.

. star

historiat f.

- history, story

concert

koncert, m.
koncertut gen. s.

kulisy (plur.)
kulis, gen. pl

za kulisamit,za kulisy

side scenes

-

backstage, behind
the scene

-

muzykat f.
nakrgcae,
nakrgcam
nakrgca

.

i.

music

. to dial, to wind up

nakrgcio, p.
nakrgcg
nakrgci

to shoot a film

nakrgcat film

-

oklaski (plur.)
oklaskow, gen. pl

. applause

opera, f.

. opera, opera house

przedstawienie, n.

- show, performance,

introduction

audience, the public

publicznoL6, f.

.

re2yser, m.
re2yserzyt nom. pl.

. stage. manager,

producer

broadcasting sta.

rozgloLniat f.

tion

equally, as - -as -- equal, even, smooth

rowni e

rowny, rownat rowne
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scena, f.

. stage

studio, n. (undeclinable in sing.)

.

gpiewak
gpiewacy, nom pl.

- singer

theater

teatr
teatru, gen. s.

teatr objazdowy

studio

- touring company

television (as
adj.)

telewizyjny, telewizyjna, telewizyjne.
widownia, f.

- audience

wstInp, m.

- admission

wstvpu, ge4. s.
wytwornia, f.

0-1

-

atelier, produc.
tion, plant

LESSON 114

W ZOOLOGICZNYM OGRODZIE
W dni powszednie pan Rogowski wstaWal o wpbs do siodmej,
robil sobie gniadanie, a o siodmej trzydziegci byl jut na
przystanku autobusowym.
bo byl buchalterem.

Dziefi spgdzal w biurze nad cyframi,

Wiedzorem p. Rogowski nie wychodzil z do-

mu, bo lubil czytae ksi4tki.

Od najmlodszych lat pan Rogowski chciat podrotowaa, ale
ani kiedy byl mlody, ani teraz, gdy mial jut prawie szeg6dzie.
si4t lat, nie mial na to pienigdzy

wigc czytal.

Czytal o po.

r

drotach do dalekich krajow, o polowaniach na lwy w Afryce,

o zdobywaniu Orskich szczytOw.
W niedzielg, p. Rogowski spat do eismej.

Na gniadanie sma-

ty1 sobie jajko na boczku, a pig6 przed dziewi4t4 spotykal sig
ze swoim towarzyszem przed koAciolem gw. iranciszka.

Towarzysz

p. Rogowskiego mial dziesig6 lat i na imig mu bylo Janek.

Tak

jak p. Rogowski, byl on sam na gwiecie, mial tylko star4 ciotkg,
kb:5ra nim sig opiekowala.

Ciotka Janka byla kuchark4 i przez

szege dni w tygodniu pracowala w stolowce dia pracownikew fabryki samochodow.

Zarobki jej byly bardzo male wigc wieczora..

mi jeszcze chodzila sprz4ta6 biura.
czona, ze prawie'ctly dzien spala.

W niedzielg byla tak zmg.

Janek, wniedzielg rano

ubieral sig szybko i cicho, Zeby die'bUdzio ciotki, wybiegal
z domu i szedl do kogcio/a.

Po kogciele p. Rogowski i Janek siadali przy stoliku w s4.

siedniej kawiarni i rozmawiali o tym, jak spOz4
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;

/

Kiedy pagoda byla ladna najchgtniej jechali do ogrodu zoologicznego.

Przy wejAciu kupowali orxel:,ay dla malp i niedi-

wiedzi2 a potem spacerowali oglqdai4e roine dzikie zwierzpta.
Wiele zwierzqt zamiast w klatkach bylo za szerokimi rowami
i Jankowi zdawalo siplZe sq na wolno6ci.

Pan Rogowski opowia.

dal Jankowi o krajach, z ktorych przywieziono to zwierzpta
i o zwyczajach ludzi, ktorzy tam mieszkaj4.

Kiedy zmpczyli sip chodzeniem2 obaj siadali na lawce i pan
Rogowski czytal Jankowi "Takie sobie bajeczki" Kiplinga.
nek najbardziej lubi l

Ja-

historip o miodym sloniu i krokodyku.

Co niedzielp p. Rogowski pytal Janka, jakie otrzymal on stop.
nie w szkole.

Gdy Janek mial bardzo dobre stopnie p. Rogowski

pozwalal mu jeidzi6 na wielblgdzie lub na osiolku.

Kiedy bylo zimno lub deszcz pada/2 p. Rogowski uczyl janka
gra6 w szachy.

do teatru.

Czasami chodzili do muzeum, na koncerty, albo

Wieczorem razem gotowali sobie kolacjp w mieszkaniu

p. Rogowskiego.

Potem Janek opowiadal p. Rogowskiemu o tym

czego nauczyl sip w szkole podczas tygodnia.

Wiwi/ p. Rogows.

kiemu w czym mial trudnoAciva p. Rogowski tlumaczyl mu lepiej
nawet

nii nauczyciel w szkole.

Rozmawiali tei o tym2 czym Ja-

nek chcialby zosta62 kiedy skoficzy szkolg.

dzieckiem2 wipc czpsto zmienial zdanie.

Janek byl jeszcze

Raz mowil.2

e chcial.

by zosta6 intynierem i budowa6 witliviemosty2 a kiedy swracali

z teatru chcial zosta6 aktorem albo pisarzem.,

Pan

Rogowski

zawsze z ciekawo6ci4 go sluchal i mowil mu o dobrych.i zlych
stroriach-r62nych zawodow.

Okolo 6smej Janek wracai: do domu,a pan Rogowski szedl do
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knajpy na jedno piwo.

Raz tylko p. Rogowski zabral Janka do cyrku.

MyAlal on,

to =obi chlopcu wielkq przyjemiloaO, ale-tym razem omyli/
r

Janek patrz4c na akrobatow wykonuj4cych sztuki wysoko nad arena
bal sic, te spadnq i zabij4 sir.

2al mu takte bylo tresowanych

zwierz4t robi4cych sztuki na arenie przy glotnej muzyce or.
kiestry.

LESSON 114
Translation
Polish . English

1, When John Brown was a bachelor he always said that he wanted to be a teacher; but after his engagement to Mary he

decided to become a pharmacist because pharmacists earn
4

more than teachers.
2. When one reads the history of Poland, one sees that through-

out over nine hundred years that country Was very often
a battle field.

That is why the word rebdildingn is as

important in the Polish language as the word "building."
3. Zosia would have had a lot of money, beautiful jewelry,
the most fashionable dresses,, md she would have been able

to travel wherever she wanted . if she had married the rich

man who had asked her to become his wife.

4. She married a poet who has no money.

Every morning, oef ore

going to the factory where she works, she takes her two
children to kindergarten.
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5. For many years Bednarski taught architect3re at the university.

Now he is retired

and spends his time reading, work-

ing in his garden, visiting his children and fishing.

6. Chess is a very difficult game; to play well each player
must be able to foresee the other player's move (movement).
7. Maria said that she felt faint.

Her sister quickly went

to her, and seeing that Maria was white as a sheet told her
to lie down.
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LESSON 114
3

Homework

Part I
as

Translate into Polish;
1. In the zoo one could see, children riding camels.

2. Janek thought that he could trust Andgzej, but it turned
out that he had, been mistaken.

3. Bolek did not play the jiano well enough. to play in the
school orchestra.

4. The little girls were giving nuts to the monkeys and to
the bears.

5, While traveling, jeaef learned a lot about the customs
'Of people of different countries.
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6. This grocery store

is open Tleekdays from eight in the

morning until eight in the evening and on Sundays from
nine in the morning until five in the afternoon.

7. Looking

to the west from the summit of this mountain

one

can see the sea and the harbor.
8. Jadwiga preferred to watch acrobats than trained animals.

9. Bqkowski said that he was very sorry for the young employee
who had lost his job, but that he could not help him.

Part II

This part is to be written if tape recorders are not
available to students. It is to be recorded on tape if tape
recorders are available.
Describe your (or your ftildfs) visit to the zoo.

LESSON 114
Vocabulary
akrobatal m.
akrobaci, nom. p1.

- acrobat

arena, f.

- arena

bajeczka, f.

diminutive from bajka

fairy tale

boczek, m.
boczku, gen. s.

. bacon

oyrk
cyrku, gen. 5.

. circus
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dziki, dzika, dzikie

- wild

klatka, f.

- cage

krokodyl, m.

-

lew, m.
iwa, gen. s.

. lion

ma /pa, f.

- monkey, ape

niediwiedi, m.

- bear

omyli6 sic, p.
omylg sic
omyli sic

mylit sic, i.
,mylc sic
myli sic

crocodile

- to be mistaken

orkiestra, f.

- orchestra

orzech, m.
orzecha, gen. s.

. nut

osiol, n.
osla, gen. s.

- donkey, ass

podrotowa6, i.
podrotujc
podrftuje

(no perf.)

to travel

polowanie, n.

hunting, hunt

powszedni, powszednia, powszednie

-

slop, m.

- elephant

szczyt
szczytu, gen. s.

. peak, top, summit

tresowany, tresowana, tresowane

. trained

wielbl4d

- camel

zoologiczny ogrod

. zoo

zwyczaj, m.
zwyczajul gen. s.

--

zal, m.
2a1u, gen. s.,

. regret, sorrow,
resentment

121 mi kogo

-
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weekday, everyday

custom

I am sorry for somebody, I pity

LESSON 115

PODR62 MCMSKA I KOLEJWA
Pan Adam Czacki byl przez wiele lat profesorem

geografii.

Nie mial on jednak nigdy czasu, Aeby wyjecha6 za granicc i pozna6 inne kraje.

Obecnie pan Czacki jest jut na emeryturze

i ma trochQ oszczozonych pieniQdzy.

Postanowil on w tym ro-

ku w lecie zwiedzie Belgig, a potem kilka innych krajow europejskich.

Pan Karwowski, ktor, pracuje w biurze podr6ty w Warszawie, radzil panu Czacki mu pojechao z Warszawy do Gdyni poci4giem pogpiesznym.

Pociqgi pogpieszne do Gdyni chodz4 te-

raz bardzo szybko, poniewat koleje dostaly nowe parowozy. Poza
tym pan Karwowski poradzil panu Czacki emu pojecha6 z Gdyni do

Belgii statkiem towarowym, poniewat na statkach towarowych
jest zawsze kilka kajut wo1nych dla pasUter6w i taka podr6A
kosztuje taniej nit statkiem pasaterskim.

Pan Czacki wyjechal do Gdyni w noc5 i mial wygodne miejsce
w wagonie sypialnym.

Nastopnego dnia rano poszedl on do biura

Belgijskiej Linii OkrotoWej i kupil biLet na statek.

Poniewra

statek, ktorym mial pan Czacki wyjechdel jeszcze nie przysze4&
do Gdyni, pan Czacki pojechal zwiedzie port.
on roine statki.

W porcie widzidi

Na statki towaroWe /adowano towary, a na stat-

ki pasaterskie wsiadali pasaterowie.

Jeden z marynarzy pokazal panu.Czackiemu statek belgijski,
ktory stal net kotwicy w pewnej odleglaci od brzegu i czekal
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na pilota portowego.
ka z pilotem.

Po chwili przyjechala do statku motorow-

Pilot wsiadl na statek, stangl przy sterze

i wprowadzil statek do portu.

Jak sig okazalo, byl to statek,

na ktorym pan Czacki ma odjechao jutro do Belgii.
dzien rano

Na drugi

pan Czacki wyjechaI z hoTelu taksowlsq do portu,

teby wsi0O na statek. Po drodze widzial on wypadek samochodewy.
.

Jaki6 samochod zderzyl sic z autobusem miejskim.

chod ten zostal powatnie uszkodzony.

Mia/ on pgknigt4 szybg,

uszkodzon4 kierownicg i woda wyciekala z chiodnicy.
It

Sarno-

Na szczgg-

cie nie bylo zabitych, tylko dwie osoby byly lekko ranee.

Kie-

rowca samochodu musial podniego lewarem samoch6d, poniewat
blotnik byl wgigty w maskg samochodu.
nik, ale rozrusznik nie dzialal.

,

Chcial on zapugci6 sil-

Samochod trzeba bylo za-

ci4gnqO do warsztatu samochodowego.

Autobus nie zostal uszko-

dzony, mial tylko kilka zadrapall.

Milicja zatrzymala caly ruch na ulicy przez p61 godziny.
Z tego powodu pan Czacki przyjechal dopiero w ostatniej chwili

statek.

Kiedy statek odplywal z portulpan Czacki stal

na pokladzie i patrzyl na oddalaj4cy sig lid.

Kiedy statek

zblita/ sig. do brzegow Belgii, pilot portowy wsiadl na statek

i wprowadzil go kanalem do portu.
na dworzec.

Z portu pojechal pan Czacki

Na dworcu sprawdzil on rozklad jazdy i kupil bilet

t

na pociqg odchodzqcy do Brukseli.

Poniewai bylo tylko dwa.

dziegcia minut czasu' do odejgcia:poci4gu, pan Czacki stanql

w kolejce i dal bileterowi do spOmdzenia bilet przy wejaciu
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Konduktor w pociuu pokazal panu Czackiemu prze-

na peron.

dzial dia niepal4cych i pan Czacki zajql miejsce przy oknie.
Po przyjeidzie do Brukseli

oddal on walizki do przechowalni

baga2u i poszedl zwiedzae miasto.

Bruksela jest stolicq Belgii i ma obecnie okolo 800 tysiccy mieszkalicow.

Na ulicach ruch jest zawsze duty i widaa

duo samochodow, autobusow, tramwajow, motocykli i nawet rower
row.

Po zwiedzeniu miasta, pan Czacki wzi4l taks6w4 i poje-

chal na dworzec.

Zaczql padat deszcz i kierowca taksowki byl

bardzo zly, bo wycieraczki nie dzialaly i woda zalewala szyb@
samochodu.

Po przyjeidzie na dworzec, pan Czacki kazal numerowemu za-

niest walizki do pociuu, ktory odchodzil do Paryka.

W Pary-

Zu czekali na pana Czackiego palistwo Pulascy, ktOrzy tam mieszkali od wielu lat.
laskich.

Pan Czacki b0zie mieszkal u paristwe Pu-

Pan Czacki cieszyl si@ na my61, 2e pan Pulaski b-

dzie jego przewodnikiem po Pary2u.

LESSON 115

Translation
English - Polish

1. Maria set the table in the shade of the old oak tree.

Then

she brought bread, butter, honey and glasses of sour milk.

2. The Ziolkowskigs hospitality was well known in the whole
neighborhood.
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3. The priest greeted the teacher at the door of the parsonage, then asked him to come in and have lunch with him.
4. While they were eating, the two men talked about the pupil

with whom the teacher had so much trouble.
5. A. truck ran over an old man in front of the mill.

Luckily

two farmers were passing by and they rescued him, but he
spent long weeks in the hospital and nearly died.

6. The boys liked to swim in the river north of the village,
but Mrs. Kowalski did not allow the younger children to
bathe there because the current there was very strong.
7. The freight train did not stop before the semaphore and col -

tided with the express train which was arriving from L6di
8. One could open all the locks on this floor with the same
key.

9. The mailman got off his bicycle and put the letters in the
mailbox.

10. He coughed not because he had caught cold but because he
smoked too muCh.

11. Although he Was very nervous he did quite well at the examination.
LESSON 1:15

Handwork
1. Bvery little boy wants to be a inttitibigt and drive a loco-

motive.

47

2. Zosia started the engine, changed the' gears as the teacher

had taught her and drove away.
3. Zosia didn't notice that her garage was closed.

She drove straight into the door. Her husband ran out of
the house and saw that the radiator and hood of his new
car were bent in.

4. During their vacation the Majewskis spent a week in the ca,
pital of Belgium.

They visited the city and Mrs. Majewski

sent colored postcards to about a hi2ndred friends.

5. During his trip from Gdynia to New York, Mr. Kownacki spent
an hour in his cabin every morning studying English.

livery

day he learned about thirty English words.
6, The weather was fine when Rogalski left the harbor in his
motorboat.

Three miles from shore the sea was rough' and

big waves flooded the windshield.

7. Rogalski chose a cabin on the main deck in the center of
the ship.

There his wife, who WAS afraid of sea sickness,

would not feel the rocking of the ship as much as she would
feel it on the bow or on the stern.

Part II
This part is to be written if tape recorders are not avail...
able to students, It is to be recorded on tape if tape recor.
ders are available.

Describelin no less than 50 words, a trip by train or by
ship.
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LESSON 115

Vocabulary
.

Belgia, f,

Belgium
ticket collector

bileter, m.
bileterzy, nom. pl.
blotnik, m.
blotnikat gen. s.

- fender

dzia/ao, i.
dzialam
dziala

- to work, to operate,
to act, to have ef.
fect

zdziatat, p.
zdzia/am
zdziala

geografia, f.
geografii, gen. s,

- geography

kajuta, f,

. cabin (ship only)

driver's wheel

kierownical f.

konduktor, m.
konduktorzy, nom. pl.

. conductor (train

kotwica, f.

- anchor

lewar, m.
lewaru, gen. se

. jack, lever

maska, f,

-

motorowkal 1.

. motorboat

oddalao sic, i.
oddalam sic
oddala sic

only)

oddalio sic, p,
oddalc sic
oddali sic

.

hood (car only)

to recede, to get
farther away

- locomotive

parowda, m.
parowozu, gen. s.

locker room

przechowalnia, f.

- guide

przewodnik, m*
przewodnicy, nom. pl.

starter

rozrusznikl
fozrusznikal gen. s.

49

stolical f.

.

szyba, f,

windshield, window
pane

wgigtat wgigte

.

wycieraczka, f.
zadrapa6t p.
zadrapio
zadrapie

bent in, inflected
Windshield wiper,
mat

drapaot I.
drapio
drapie

.

zadrapanie

to scratch

. a scratch

zalewa, I. zalaO, p.
zalewam
zalewa

capital (town)

. to streak, to
inundate, to flood

zalejg
zaleje

zapu6c16, p. (silnik)
zapuszczo
zapubci

i.

zapuszcza6,
zapuszczam
zapuszcza
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.

to start (an engine)

LESSON 116
NA LOTNISKU

Kafiski, mlody dziennikarz, zosta/ niedawno przydzielony

do lotnictwa jako korespondent wojenny.

Dotychczas zawsze

mial o czym pisa6, ale od kiedy dostal przydzial do szkoly
lotniczej, prawie

te przestal pisa6.

Chodzil smutny, track powoli nadziejc, to stanie SiQ
kiedy

coA ciekawego,

Kanski

id4c do kasyna na Aniadanie.

"ZnOw nic sic nie bcdzie dzialosu myglal

Usiadl jak zwykle

przy stoliku kolo okna, gdy nagle usly.

szal samolot lec4cy nad kasynem, a przez wiszqcy nad drzwiami
gloAnik komunikat:

"Uwaga, uwagal

dzi do lqdowunia; uwaga:

kowe i strat ogniowa

Uszkodzony samolot podcho.

motliwoAO wybuchu; pogotowie ratun-

natychmiast na lotniskol

sonelu natychmiast opuAci lotnisko!

Powtarzam. ......"

Kafiski nie slyszal dalszych slow.

na stole, wybiegi.
ogniowej.

reszta per.

Zostawiajgc Aniadanie

Uslyszal syreny sanitarek i wozow straty

GloAniki na wszystkich budynkach powtarzaly bez

przerwy rozkaz dla personelu, aby opuAcil lotnisko natychmiast
gdyt samolot wiezie duty ladunek wybuchowy.

Ale Kaliski nie

s/ucha/ rozkazowl dareszcie coA sic dzialoi

Nagle zobaczyl

duly samolot schodz4ty z wielk4 szybkoAci4 ku ziemi.
njakiA nowy, duty samolot odrzutonien pomyilat Kafiski.

W tej chwili zwuwaty/, to samolot nie ma ka, na ktOrych mogby
14dowa6. Samolot zadz41. traci6 szybko66; widao by/o, to pilot

stars sig ratowa6
Kafiski przestel biec,

Ispomnia/ o niebezpieczefistwie i

Samolot wreszcie znalazl sig

stojElc przy hangarze patrzal.

tak niskol te przednia czgi6 kaauba uderzyla o pas startowy.
W tej samej chwili stanal na nosie i caly samolot zacz4/ sig
palio.

"Uwaga, uwagal - krzyczaly glognikir spodziewany wybuch.

Wszyscy opu6ci6 natychmiast lotniskot"
tu podjechaly sanitarki.

KafiSki widzia/ jak z samolotu jeden

Sanitariusze zabrali ich szyb.

za drugim wyskakiwali lotnicy.
ko do sanitarek.
jechaly.

Do pal4cego sig samolo-

Nie zatrzymujac sig ani chwili sanitarki od..

Nie byly dalej nit jakie6 200.300 metrow od samolo-

tu gdy wybuch wstrzasnal calym lotniskiem.
muchem upadl na ziemig.

EAfiski uderzony pod-

Gdy pc, chwili otworzyl oczy, w miejs.

cu gdzie poprzednio stal samolot widzial slap bialego dymu za.
konczony czarnq chmura.

W szpitalu, gdy robiono mu opatrunek,

dowiedzial sig Kafiski, to by/ to samolot Obrony Wybrzeta, kto-

ry mial ze sobq ladunek torped.

Samolot byl ostrzelany przez nieprzyjaciela i nie mogl ani

wyrzuci6 torped ani normalnie ladowa6
Kanski byl nareszcie szczgAliwy.

Napisal diugi artykul

o wypadku lotniczym ktorego byl Awiadkiem i pobiegi na pocztg.
Z rado6cia pisal na dutej kopercie:
nadawca - Andrzej ,Kaliski.

rg dni, a

adresat

Agencja "Awiatt"

WysIa/ listen poleconym.

Minglo pa-

z agencji nie otrzymal ani potwierdzenia odbioru ar.

tykulu, ani nie znalazl w prasie jego Aladu.
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"Mote list nie doszedi"-pomyAlat Kafiski.

Poszedt na pocz-4

zapytal urzcdniczkc o rozmownicc publicznq,

Poszed1.40

budki telefonicznejt podniost stuchawkc i zamowit rozmowy
micdzymiastow4.

Za chwilc rozmawial z dyrektorem Agencji

Swiat."
"Tak jest" -4m6wit dyrektor -"dostaliamy pana artykult
ale - pan sam rozumie

nie motemy informowae nieprzyjacie-

1a jak bardzo jego ogiefi byl skuteczny i le samolot z torpe-

dami straciliAmy na wlasnym lotniskul - Sam pan rozumiet le
nie takie jest zadanie korespondentow wojennych.
artykul jest dobryl

Owszemt

Powiedzialbymtle najlepszy ze wszystkicht

ktbre nam pan przystal. Ale nie molemy go przyj46;
najinniej na raziel ......"

Kafiski bez siowa polokyl sluchawk0 i wybiegl z rozmownicy,

Szedl szybko w kierunku baru oficerskiego kasyna

i jak

gdyby myAl4ct ze mote nareszcie tam stanie sic cofi o czym Agen-

cja Swiat4"bcdzie mogla pisad.

LESSON 116

Translation
English - Polish
1. Malinowski looked .:at the clock and saw that

had time to phone his brother.

he still

He went into one of the

phone booths in the waiting room and dialed the number.
2. The police founO an envelope in the wallet of the mur.,
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dered man.

There was no letter in the envelope.

The name

of the addressee was Wolski. The sender's name Kowalski.

It was dark there,and there

3. Zygmunt went into the bar.

was so much smoke that at first he could not see anything.

After a while he noticed Turowski, a correspondent of the
Gazeta Wieczorna, who was sitting alone at a table smoking
a pipe.

4. Turowski knew he should go back to the office and start
writing his article about the first flight of the new jet
plane.

5. Kowalski moved into the apartment on the first of June.
it consisted of a bedroom, a

The apartment was small:
kitchen and a bathroom.
room but no shower.

There was a bathtub in the bath-

The apartment

was unfurnished, but

Kowalski had his own furniture.

6. When Majewski arrived At the station his train had already
left.

A railroadman told him, that the next train for Ka-.

towice would leave in an hour from platform number four.

7. Zbigniewis father was aprofessor at the Warsaw University.

He spent all his evenings at the laboratory so he was seldom with his family.

8. Tarkowski went to France-to.visit his parents.
and children remained in America.

His wife

Tarkowski phoned his

wife every day; long distance calls were 'expensive but he

had received a lot of money for his novel,

.
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"The Sad Hour.

9. In order to learn and remember Polish words students should
repeat them aloud many times.

LESSON 116

Homework
Write or record,as appropriate,in no less than 75 words the
answers to the following questions:
1. Co trzeba miee i co trzeba zrobi6, teby napisa6 i wysIa6
list?

2. Jak pan wytlumaczy malemu dziecku co trzeba zrobi6, teby
zatelefonowa6 z miasta do domu?

LESSON 116

Vocabulary
adresat, m.
adresaci, nom. pl.

-

agencja, f.

. agency

artykul, m.
artykulu, gen. s.

- article, paragraph

bar, m.
baru, gen. s.

.

budka telefoniczna

- telephone booth

dym, m.
dymu, gen. s.

. smoke

addressee

bar

kasyno (oficerskie, podoficerskie). (officer's, NCO's) club,
mess.
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correspondent

korespondent, m.
korespondenci, nom. plur.

- sender

nadawca, m.
niebezpieczerlstwo, n.

danger

odrzutowy, odrzutowa, odrzutowe

jet (as adj.)

podchodzi6 do lgdowania,
podchodzQ
podchodzi

to make an approach to a
landing

podejA6 do 10owania, p.

podej4
podejdzie
polecio, p.
polecc
poled,

poleca6,
polecam
poleca

i.

. to recommend

. registered letter, spe-

polecony list

cial delivery
. novel

powieg6, f.
powtarza6,
powtarzam
powtarza

i.

. to repeat

powtorzy, p.
powtorz
powtorzy

rozmowa miOzymiastowa

- long distance call

rozmownica publiczna

.

sluchawka, f.

- earphone, receiver

smutny, smutna, smutne

. sad, unhappy

syrena, f.

. siren, hoot

wyrzuci62 p,
wyrzuc
wyrzuci

zakoriczg
zakoficzy

. to throw away (out),
discard, to reject

wyrzucael i.
wyrzucam
wyrzuca

zakoAczy6 (sig) p,

public telephone

zakoficzao (sic}- to finish, to cap, to close,
to end, to conclude (to come
1.
to end)
zakoficzam
zakoficza
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LESSON 117

ZAKUPY W SKLEPIE KONFEKCJI M4SKIEJ I DAMSKIEJ
W 1939 roku, kiedy zacze/a sie wojna polsko-niemiecka,
Wolski by/ strzelcem w 19 pp.

Dziesiee dni po zaczgciu sie

wojny zostal on ranny i wziety do niewoli.
lat spgdzil w obozie jenieckim w Niemczech.

Nastepne pies
Po wojnie pram

cowal on w Niemczech przez kilka lat,a w 1950 roku wyjechal
do Stanow Zjednoczonych.

Wolski przyjechal do Nowego Jorku
Po

dostal tam pracy w magazynie dutego domu towarowego.

trzech miesi4cach szef Wolski ego powiedzial mu, ze jest on

teraz stalym pracownikiem i ma 10% znitki na wszystkich

Nastgpnego dnia Wolski

warach sprzedawanych w tym sklepie.
mial wolne;

zamiast kombinezonu, ktory nosil do pracy, wlo-

tyl stare spodnie i sportow4 kurtkg i poszedl na zakupy do
domu towarowego,w ktorym pracowal..
Tego dnia by/a w tym domu towarowym duta wyprzedat i wie.
le rzeczy moina bylo dostao za po/awg normalnej cent'.

Kiedy

Wolski wszedl do sklepu zobaczyl tlumy kobiet przy ladach z ka..

peluszami, bituteri4 i perfumami.
konfekcji meskiej.

Wolski poszedl do dzialu

Obejrzal tam rotne ubrania i swetry.

Jed-.

no ubranie wtlnianez angielskiego mat erialu bardzo mu Sic
spodobalo, WicC powiedzial sprzedawcy, ze chcia/by je przy..
mierzye.

Kurtka miata jedwabn4 podszewke. Spodnie byly wo.

kie, bo takie byly modne w tym roku.

ubranie

Gdy Wolski przymierzyt

okazalo sic, ze rekawy byly troche za dlugieva ka.

mizelka troche ciasna.

Sprzedawca powiedzial, ze krawiec
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sklepowy zrobi poprawki i ubranie bgdzie gotowe na nastgpny
dzien.

Woiski byl bardzo zadowolony z tego kupna.

Id4c do dzialu obuwia Woiski zauwa2y/ skorzane wiatrowki.

Pomyglal, 2e wiatrowka bylaby doskonalym prezentem dla jego
mlodszego brata, ktory byl kierowc4 cig2arowki w Warszawie.
Woiski mial szczggcie:

za szege dolarow, ze zni2k4 10%, kupil

wiatrowkg, ktora zwykle kosztowala

$15. Kupil j4 tak tanio

tylko dlatego, 2e miala ona mal4 plamg na plecach.

W dziale obuwia Woiski zacz4I ogl4dao rane pabucikil
ktore byly na wyprzeda2y.
dawca:

Po chwili podszedl do niego'sprze-

"Czym mogg panu slutye?"

zapytal.

ze chcialby zobaczye pabuciki numer 9.

Woiski powiedzial,

Sprzedawca przyni6s1

kilka pudelek pabucikow. Przymierzaj4c, Woiski zauwa2y1, ze
sprzedawca przygl4da sig jemu ciekawie.

Niestety, wszystkie

pabuciki byly dia Woiskiego za ciasne.

Kiedy po przymierzeniu

sz6stej pary Woiski powiedzial, 2e i to pabuciki nie

s4

do-

sye szerokie dia niego, sprzedawca popatrzal klientowi prosto
w oczy i krzykn4l:

"Dia was, Woiski, wszystko jest zawsze al.

bo za ciasne albo za szerokie."

Woiski byt tak zdziwiony, ze

dopiero.po kilku sekundgch .zdal sobie sprawg z tegos to sprze-

dawca nietylko krzyczy na ,niego, ale zna jego nazwisko i mewl
do niego po polsku.
cie mnie?

Sprzedawca rozegmial sig:

"Nie poznaje-

Sier2ant Rawicz, pierwsza kotpania dziewigtnastego

pulku piechoty."

Teraz Woiski przypomnial sobie:

Oczywigciel

Teti czlowiek o diugim nosie i czarnych jak wggiel wiosach,

m6g1 bye

tylko

sier2ant

Rawicz,

5 8

ktory

pracowal

to

w magazy-

nie mundurowym

by

dziewiTtnasteg,o pulku piectioty, gdy

on, Wolski

rekrutem.

"Mara wtaAnie przerwc, chodgmy na kawclu powiedzial Rawicz.

Przy kawie Rawicz i Woiski

opowiedzieli

sobie o wszyst.

kimpco stalo sic w ich tyciu w ciqgu ostatnich dwudziestu kilku
lat.

Dowiedziawszy sic, to Woiski chce kupi6 prezenty do wysta.

nia dla matki w Polsce, Rawicz zaprowadza go do dzialu konfek.
cji damskiej.

Tam Woiski kupil dwie spodnice i cztery bluzki,

Wszystkie to rzeczy kosztowalyby

a takte pare chustek do nosa.
w Polsce pic6 razy drotej.

Woiski mial wielkq ochotc kupi6

matce futro na zimc, ale nawet na wyprzedaty futra byly dla
niego za drogie.

Rawicz musia/ wraca4 na swoje pictro, WiQC potegnal sic
z Wolskim.

LESSON 117
Translation
English - Polish

1. According to information received a few minutes ago, Maria

Kowalska was seen by a neighbor

at six a.m.

She was

walking along the river toward the forest.
2. The neighbor,

Mrs. Steckiosaid that Kowalska was wearing

a dark woolen skirt, and a yellow blouse

with

short

sleeves.

Mrs. Stecki is quite sure that Kowalska was carrying a
!mall suitcase and a red jacket or sweater.
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4. Jan Cichocki, the owner of a small restaurant on Mictiewicz
street, stated that a young woman wearing a red leather
windbreaker and carrying a briefcase had come into the res_
taurant at about 8 p.m,

5. The woman ordered vegetable soup, pork chops, fried potatoes,,and carrots.

She also asked the waitress to bring

her a glass of milk.
6. Maria ICowaiska was spending her vacation on her uncle's
farm.

She had come there a week ago from Poznali where she

worked in the toy department of a large department store,

7. Maria's aunt was expecting guests for supper so she bought
two kilograms of veal, three cauliflowers, a pound of but..

ter, a loaf of bread, half a pound of cheese, and a bottle
of fruit juice.

8. Jaworski tried on several pairs of shoes, but they were all
too tight for him.

LPSSON 117

Homework
Write or record,as appropriatetin no less than 75 words,
a composition on the following topics.

czego skiada sig letnie 3 zimaweubranie mgskie i gdzie
moina je kupie?
Jakie rodzaje ubraa pan zna i,. z czego s4 one zrobione?
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LESSON 117
Vocabulary
bluzka, f.

-

blouse

chustka do nosa

-

handkerchief

ciasny, ciasna, ciasne

. tight

m.

.

department,

division.

gen.s.

futro, n.

. fur

kamizelka, f.

. waistcoat., vest

kombinezon, m.
kombinezonu, gen.

. overalls

konfekcja damska

- women's apparel

konfekcja mgska

. men's apparel

kurtka, f.

- coat, jacket

lada, f.

counter.

mgski mgska, mgskie

- men's, man's, virile

obuwie, n,

footwear

podszewka, f.

- lining

polbucik,m.
pdabucikas gen.s.
przymierza6, i.
przymierzam
przymierza
rgkaws m,
rgkawas sen.s

oxford:sboe

przymierzy67 p.
przymierzg
przymierzy

- to.try. oas to fit

- sleeve
.

spodnicas f.

. skirt

sweter, n.
swetra /swet eru/

- sweater
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tium, m.
thimu, gen. se

. crowd

woki, w4ska, welskie

- narrow, strait

w cittgu

- during

waniany, weiniana, weiniaue

.

wiatr6wkal f.

- sports jacket

woolen
windbreaker, car jacket

wyprzedat, f .

sell out, sale, bar.
gain sale, clearance
sale

zadowolony, zadowolona, zadowolone

satisfied, glad

zni2ka, f.

discount, reduction,
reduced price, premium

2egnat(pi(14,i.
2 egnMar (gig)

egna (sir)

pategna6(sielp.
potegnma (sic)
poiegna(sio)
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.

to say good-by, to bid
farewell

LESSON 118

MIESZKANIE JEST WANE
Pafistwo Kowaiscy przyjechali z Polski z wizytg do rodziny

w Kalifornii.

Pani Kowalska chodzila z bratowg po sklepach

z konfekcjg damskg; oglgdata, przymierzata, kupowata, a prze.
de wszyslkim podziwiala.

Kowalski

ze szwagrem swoim, Ravi.

czem rowniet zwiedzat San Francisco, ale nie interesowal sic
skiepami tak jak jego Iona.

Rawicz chciai dowiedzie6 sic od szwagra motliwie najwic
cej o tyciu w Poisce.

Ale szwagier mown niewiele.

gdy jest z tong to mato mowi; bo ona gada i gada..,
Rawicz.

'93)/6 motel

pomyg.

Zaproponowal wicc, teby panie poszly same na zaku.

py, gdy oni wstgpig do kawiarni na jedenastym pictrzeolbrzymiego domu towarowego.

Z kawiarni byl pickny widok na potnocng czcA6 miasta, ort,
zatokc, dwa mosty, a daiej na miasta i wzg6rza w rejonie na
wschod od zatoki.

waiski

Ale i nieobecnoA6 Cony niewiele pomogla. Ka-

czarng kawe

i milczal.

Rawicz czekal dlUgo, at na

koniec zapytal go . co sadzi o San Francisco

Kalifornii, Ames

xyce
"Wy tu wiecie, to tyjecie.31

rozpoczgt Kowalski swo-

je opowiadanie,. z ktorego Rawicz dowiedzial sic w jakich wurun.

,kach Kowalscy spcdzili ostatnie dwadziegcia lat.
,Kowalski byt do wojny adwokatem w niedutym, przemystowym

miasteczku we wschodniej czcgci Polski.
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We wrzegniu 1939 roku

do miasteczka weszty wojska radzieckie.

Iowalski byl ostrotny,

rozamial, ze jako inteligent f oficer rezerwy, kt6ry brat udzial
w wojnielnie mote wraca6 do swego miasteczka.
Lwowie i napisal do Cony list.

Zatrzymal sic we

Odpowiedziala mu, to zabrano im

jut dom z calym umeblowaniem i prawie ca/4 odziet oraz

Mieszkaia wtedy z dzie6mi na przedmidciu, prawie, to jut
bez Arodk6w do tycia. Przyjechala z dzieemi do twowa.
kali w jednym malym pOkoiku u dalektch krewnych.

Zamiesz.

Kowalski dos.

tal pracc pielcgniarza w szpitalu, a jego Iona w sklepit panstwowym,

Tak przetyli lata wojny.

Bylo ciasno, niewygodnie,

czasami brak bylo nawet chieba, ale byia nadzieja, to Wojna sic
skoficzy i wr6c4 normalne warunki,
Skoficzyla sic wojna:

wladze radzieckie kazaly im ewakuo.

wa6 sic na zachod.

Zawielli ich do Uroc/awia. Miasto bylo

bardzo zniszczone.

Z trudnoAci4 dostali pokoik.

mialo picO pokol, a mieszkalo w nim laic& rodzin.

slot °sob doroslych i dwanaAcioro dzieci,

Mieszkante
Razem

dzie.

ICuchnia byla wspol.

nal ..;ienka i ustv tel.
W kuchnA nie bylo kredentUt stotu ani krzesei.
Z lazienk4 i ustcpem tet nie bylo lepiej;

byla wanna, ale

piecyk do ogrzewania wody cieki.

W pokoiku gomalskich bylo jedno /61ko, ale w4skie i bez
materaca.

Poza tym by2o mate biureczko i f6rtepian; krzesel

nie bylo.

W mieszkaniu 'byly piece kialowel,ale czcsto

one

byly uszkodzone, a poiniej, gdy przyszla cictka zima, na)czeA_
ciej nie bylo opalu.
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OczywiAcie, 2e z czasem sig wszystko trochg poprawilo,

ale ten czas wynosil

dziewigO lat; dziewige lat tycia w czte.

ry osoby w jednym pokoiku bez mebli, dziewigo lat Acisku w jed.

nej kuchni dla pigciu rodzin, kolejek przed lazienkm dziewigo
lat stalych awantur mi@dzy lokatorami.
Poiniej Kowaiskim przydzielono maly &leek,

Byl Awie2o

odremontowany, mial dwa pokoje, kuchnig i /azienkg, ale nie
bylo w nim mebli i przez diugi czas kupi6 ich nie bylo moina.

Trzeba sig bylo dlugo stara6, teby wladze umotliwily im kupno
mebli.

Ostatecznie urz4dzili dwie sypialnie; jed114 zajmowala

pani Kowaiska z c6rk4, drug4 pan Kowalski z synem, ale diugo
trzeba bylo czeka6 na meble, czy zas/ony do okien.

Udalo im

sig dostak nawet pare obrazkow na 6ciane i kilka doniczek
z kwiatami,

ale, nigdy

nie potrafili zdobyo dywinu lub chodni-

ka czy chocia2by linoleum do kuchni.

"Co tam pigkne widpki

mioszkanie jest watne,"

zakon-

czyl Kowalski.

LESSON 118
Dranslation
1. While on vacation trips we often buy things which are not

truly necessary to us.

,2. janek went to town for cigarettes, but since he couldn't get
them, he bought a pipe and pipe tdbacco.
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3. Kowalski got a nice room in a hotel with a view of a
beautiful park, but he found the mattress in his bed to
hard.

4. The man was an excellent salesman, but one could easily
recognize that he had never attended any school.
5. ',Your personal data do not agree, and therefore we have

to interrogate you again," said the police officer to the
silent man.

6. The gigantic enemy tank stopped at the end of the street
and started strafing at our advanced positiots,
7. Taking advantage of the absence of my sister.in-law, I told

my brother a joke which she certainly would not have liked.
8. The cherry pie baked by my mother.:in-law r..)uld have been
really delicious, if she had not added salt to it instead
of sugar.

9. I couldn't get anything I needed in that co- operative store.
"We expect new merchandise next

week, was a frequent

an-

swer of the manager.

IASSON 118

Homework
Write or record, s appropriate in no less than 50 wordsta
composition on the following topic:
Umeblowanie i urzgdzenie wszystkich pokoi normalnego jechlorodzinnego mieszkania w Stanach Zjednoczonych.
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LESSON 118
Vocabulary
bratowa, f. (adj.)
bratowej, gene s.

-

sister-in-law

by6 mo2e

-

perhaps, possibly

chodnik, m.
chodnika, gen. s.

- runner, narrow rug

i.

ciec/ciek1146,

-

to leak

cieknq
cieknie
ciekn4//ciekt - past tense

who cares for.

co tam

flowerpot

doniczka

-

dorosly, dorosla, dorosie

- grown up, adult

- masc., nom. pl.

- to chatter, to prattle

pogada6, p.
pogadam
pogada

gada6,
gadam
gada

inteligent, m.

- an educated man, a man
belonging to the "inteligentsia" (educated
class)

kaflowy, kaflowa, kanowe

-

tile (as adj.)

kredens, m.
kredensu, gen. S.

-

cupboard, sideboard

linoleum, n.

-

linoleum

lokator, me
lokatorzy, nom. pl.

-

tenant

materac, m,
materaca, gen. sip

-

mattress

-

to be silent

milczeO,
milczq
milczy

i.

zamileze4, P.
zamilczq
zamilemV
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absence

nieobecno6O, f.

to overhaul, to remodel

odremontowywao,
odremontowujg
odremontowuje

odremontowaO, p.
odremontujg
odremontuje

enormols, huge,
giant (as adj.)

olbrzymi, olbrzymia, olbrzymie
opal, m.
opalu, gen. s.

. fuel

ostatecznie
ostateczny, ostateczna, ostateczne

finally, eventually
- final

pielggniarz, m.
pielggniarze, nom. pl.

. orderly, hospital

attend. ant

to admire

(no perf.)

podziwiao, i.
podziwiam
podziwia

po6ciel f.
poprawia6,
poprawiam
poprawia

poprawie, p.
poprawi
poprawi

1.

i.

.

bedding, bedclothes

.

to improve, to correct

-

to suggest, to
propose

.

to live through, to
survive, to outlive

Acisk, m.
Acisku, gen. s.

-

throng, squeeze

grodki do tycia

- means, livelihood,
subsistence

proponowael
proponujg
proponuje

przeiye, p.
przetyjg
przetyje

zaproponowa6, p.
zaproponujg
z aproponu j e

(here no imperf.)
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LESSON 119

DROBNE ZAKUPY
Amerykaliskie wczasy Kowaiskiego MACZyly sig.
je glownie na wycieczkach po Kalifornii.

Spgdzil

Widzial wiele:

ry, lasy, wybrzeta oceanu, parki, jeziora.

go-

Owszem, to wszyst.

ko pod'obalo mu sic, ale gdy go pytano, czy widzial kiedyg
w tyciu cog podobnie pigknego, odpcyriadal:

plet pigkne" alto:

0, Tatry sq rem-

"W naszej Bialowieskiej Puszczy sq tet

pickne, stare drzewa," lub "Nie znacie naszych jezior mazurs.
kichl

One tet sq ladnet"
Kowaiskiemu podobaly sic nie tylko amerykariskie samocho .

dy, ale przede wszystkim domy i mieszkania.

Zazdrogcil ro-.

dzinom amerykanskim nie aparatOw telewizyjnych i lodOwek, ale

tego, to nie muszqmieszkaO w jednym domu z innymi, obcymi
ludimi, to dzieci majq pokoje dla siebie, te kuchnia sluty
tylko jednej rodzinie.

Kowalski oprOcz jednego sportowego ubrania nie kupil so.
bie niczego.
sklepach,
rams.

Dopiero przed odjazdem zacz4/ chodzio po dutych
ale nie interesowal sig tam tadnymi drogimi towa.

Jego amerykaliscy krewni i znajomi dziwili sic bardzol

gdy Kowalski zatrzymywal sic przy ladzie z towarami drobnymi
i kupowal n.p. nici, agrafki,. igly, szpilkiisznurowadla, Na
nichALGINalski nie skoliczyl swoich zakupow.

przy towarach telaznych, aby kupid jakie6

Zatrzymal

sic

ruby i grubki,

gwoidzie, a nawet narzdzia takie jak obcgi i grubokrt.
Nagle pani Kowalska, ktora tym razem byla z nim w sklepiel zo69

bacz;_a niedute elektryczne ±elazko.

Postanowila je'kupie

i nie pomoglo tlumaczenie Kowalskiego, ie przecie2 w domu

elektrycznogci jeszcze nie maj4 i na wsi nie bgdzie nim mo2na
prasowae.

"Nie manly, ale kiedyg bgdziemy mieli!" odpowiedzia-

la i 2elazko zostalo kupione.
Teraz dopier() Kowalska zauwaZyla, te przez jej i mg2a

zakupy baga2 ich mote bye za cig2ki.

Dlugo musial pan Kowals-

ki tlumaczy6 Zonie, 2e tylko gd.yby mieli leciee samolotem, mu-

sieliby placie dziesige ziotych za kaAdy funt baga2u ponad
50 fun-tow na osobg; plynqc statkiem nie musieli sig tego obawiao.

To uspokoilo panic Kowalsk4 tak, te kupila jeszcze

sznur do wieszania bielizny, zag mg2owi pozwolila kupie sobie
scyzoryk z korkociqgiem i latarkg elektryczn4 z zapasowymi bateriami i 2arowkami.

Mieli oni jeszcze ochotg na parg ladnych ramek, ale ich
nie wzigli, bo sig obawiali, 2e im sig szklo w drodze rozbije.

Natomiast zaopatrzyli sig w zelowki i gumowe obcasy do

naprawy butow.

"No, po powrocie do kraju, przynajmniej przez jakig czas

bgdziemy mieli spok0 z artykulami, ktorych w Polsce najczggciej brakuje," powiedzial Kowalski wychodz4c z domu towarowego.

"Nie rozumiem," przerwal mu jego szwagier, Rawicz -"dlaczego
jest tak zle u was.

PrzecieZ minglo ju2 kilkanagcie lat od
tl

wojny.

W Niemczech Zachodnich tyj4 dzig lepiej nit przed woj-

n4, a w Niemczech Wschodnich, w Czechoslowacji, czy w Polsce
ci4gle jeszcze brak wszystkiego."
70

"Widzisz," tlumaczyl Kowalski, "u nas w Poisce jest produkcja planowana, a tutaj w Stanach jest oparta na inicjatywie prywatnej."

Ale jego krewni, tyjqc od lat w Ameryce w innych warunkach, nie bardzo mogli tych powodow zrozumiee

LESSON 119
Translation
English - Polish

1. The merchant seemed to be very unhappy when he understood
that he had none of the things we asked for

.

neither screws

and nails, nor irons and flashlights.

2. 1 ordered a good dinner, and I waited for the plate of tasty
soup, but first . I gOt coffee.

3. Kowalski preferred veal cutlet to pork chop, which he considered to be too fat for himself..

4. Nowicki found the soil very rich and decided to construct
permanent farm buildings, but unfortunately he was short
of money.

5. He also realized that timber and tools were necessary, and
he knew

they were hard to get.

6. In that strange place somehow it was easier to get a cork
screw in a. store than a screw driver.

7. I bought needles and thread, but I got sick, so I didn't
71

even have time to repair my suit.

8. The telegram was sent for twelve Plying Portress screws
(propellers), but it was

misunderstood

and twelve Pori-

tress crews were sent instead.

9. The soldiers' boots were in a terrible condition, none had
good soles or heels, not even boot laces.

LESSON 119

Homework
Part I

trite or record, as appropriate, the translation of the following sentences:

1. Although the car was very cheap, Rylski didn't buy it from

Kaciliski because he hadn't the cash which Ko6cinski needed.
2. In Europe you can not buy ice ,cream or get a cup of coffee

in a drugstore; there they sell medicine only.
3. To every student learning a foreign language it seems some -.

times that he forgets more than he learns.

4. mIn the evening, after work, I go to a cafe to have a cup of
coffee, a piece of cake, and to read interesting papers,"
said a European tourist.

5. Bolek got his driver's license after 4 weeks of driving lessons, but lost it for 6 months after 2 weeks of driving and
two accidents.
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Part II
Write or record, as appropriates an answer to the following
question:

Jakie narzgdzia pan zna i do czego one slu24?

LESSON 119
Vocabulary
agrafka, f.

brakowao,
brakujg
brakuje

i.

.

zabrakn46, p,
zabrakng
zabraknie

safety pin

. to lack, to be short
of

glownie
glowny, gtowna, glowne

-

mainly
main
nail

gwoidi, m,
gwoidzia, gen, S.
igla, f.

. needle

inicjatywa, f

.

korkocia,g, moo

. cork screw

initiative

korkociuu, gen, s.
. searchlight, torch,

latarka, f.

a small lantern

natomiast

. on the other hand,
instead, rather,

. thread

nit, f,

heel (part of a shoe

obcas, in,

obcasa,' gen. s.

oparty, oparta, oparte (na
prasowat,
prasujg
prasuje

only)

loc,)

. based (on)
. to press, to iron

wyprasowat 9 p,
wyprasujg
wyprasuje

7.3

ramka, f.

40 small picture frame

scyzoryk, m.
scyzoryka, gen, s.

. penknife
w glass, glassware

n.

sznur, m.
sznura, gen. s.

. rope

sznurowadlo, n.

.

shoelace, bootlace

szpilka f.

.

pin

Aruba, f.

4. screw, ship propeller

Arubokrgt, m.
Arubokrgta, gen. s.

.

zapasowy, zapasowa zepasowe

m Spare, in store, in
reserve

zat

. but, however

zazdroAciO, i.
zazdroszczg
lazdroAci

pozazdtaciO, p.
pozazdroszczg

Screwdriver

to envy,

to be jealous

pozazdrogci

zelowka, f.

.

sole

tarowta, f.

-

bulb (electric)

telazko, n,

iron (flatiron only)
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LESSON 120
LOSY DWOCH

IN2YNIEROW

Stanislaw Janicki i Adam Knieja poznali sie w szkole, kiedy obaj mieli po 13 lat.

Po pieciu latach razem zdali mature,

razem zapisali sie na politechnikg.
W czerwcu 1939 roku obydwaj zostali intynie'rami.

mlodzi, zdolni ludzie pracy otrzymali bez trudnoLci.

jako

Byli pel-

ni entuzjazmu i chcieli swojq pracy przyczyni6 sie do rozbudowy polskiego przemyslu i da6 zatrudnienie wielu bezrobotnym.
Wojna rozdzielila ich.
a0.

a nastgpnie w Anglii.

Janicki znalazl sig we Prancji,

W latach 1941 -43

po skoficzeniu kursu dla

a

pilotow latal na bombowcach, pe4niej bedqc cleft° ranny spgdzil
blisko rok w szpitalu, po czym zostal zwolniony z wojska i wyznaczony do pracy w odbudowie przemyslu angielskiego.

Janicki z innymi intynierami bra/ udzial w odbudowie zniszczonych hut, cegielni i tartakow.

Pod koniec wojny zostal on

zastgpcq kierownika zakfadow wl6kienniczych w peanocnej Szkocji.

Ta cze66 Szkocji ma malo bogactw naturalnych, a ludno56 jej jest
glownie zatrudniona przy hodowli owiec.

Poniewat Janicki nie chcial po wojnie wroci6 do Polski, za-

cz41 on pracowa6 dla swojej nowej ojczyzny, Szkocji. Tam sie oten!,1. Byl szczeLliwy i zadowolony z pracy majqc przy sobie wlasn4

rodzine, czasami tylko przypominal sobie Polske, rodzic6w, przyjaci61.

MyAlal o swoim starym przyjacielu Kniei.

jgcia, co sie z nim stalo.
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Nie mial po.

PaAstwo Janiccy rzadko wyjetdtali z domut chyba do najI

bliszego miasta na zakupy.

Po latach dopiero zdecydowali sig

na dalsz4 podrot do Brukseli na Awiatow4 wystawg.

Tam niespo-

dziewanie Janicki spotkai swego starego szkolnego kolegg Kniejg.

Spotkanie ich bylo bardzo serdeczne.

Katdy z nich mial

masg rotnych interesujqcych historii do opowiadania.

Nic wigc

dziwnego, te spgdzili oni duto czasu opowiadaj4c sobie Wzajem-

nie,co sig z nimi dzialo w ciuu wojny jak rowniet, co od czava

su wojny robili.

Adam Knieja, jak sig okazalo, nie mial szczOcia i nie
mOgI wyjechae z kraju podczas wojny.

ProbowaI on prztjge przez

granicg do Wggier, ale mu sig nie udalo, bo wggierska strat
graniczna go zlapala.

Wymygli-I on wtedy historig, to zab14-

dzil, szukajgc drogi do szybu naftowego, bo slyszal, to potrzebuj4 tam mechanika.

Po sprawdzeniu tej informacji przez

strat okazalo sig, te Knieja mial szczOcie, bo rzeczyWiAcie
w jednej kopalni poszukiwano mechanika.

Knieja zostal zwol0A

niony z aresztu i otrzymal prang w szybie naftowym.

.a

Parg dni poiniej Knieja dowiedzial sig, to migdzy ro4

botnikami jest kilku takich samych jak on bylych intynierow,
rr

a take kilku zawodowych oficerow.

Knieja powoli zorganizo-

wal grupg robotnikow, kt6ra pomagala .innym Polakom przechodzio

przez granicg bez paszportow.

Byl on w stalej 14cznoici z prze-

mytnikami tego odcinka granicznegot ktorzy dostarczait mu inf or-
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macji omarszrutach patroli granicznych.

Niestety w zimie 1943

roku Knieja zostal zaaresztowany przezNiemcow i wywieziony do
obozu pracy przymusowej, .gdzie z powodu

cigtkich warunkow pra-

cy i giodu zachorowal.

W marcu 1945 roku po zajgciu obozu przez wojska amerykaAskie, zostal on zwolniony ze szpitala.

Bgd4c w czgLci Niemiec

pod okupacjq wojsk amerykafiskich mial on wolny wybor, czy wra-

ca6 do krajutczy nit.

Wobec tego, ze nie mial on bliAszej ro-

dziny w Poisce wybral on wolnog i zostal w Niemczech Zachodnich.
Dosy6 szybko, nauczyl sig jgzyka niemieckiego, tak ze mogi

pracowa6 w swoim zawodzie.

Potrzebowano w tym czasie duto inty-

nier6w przy odbudowie zniszczonego przez wojng niemieckiego cictkiego przemyslu.

Knieja pomagal w odbudowie tego wszystkiego,

co jego kolega szkolny janicki poprzednio zniszczyl nalotami samolotow bombowych.

W koficu jednak obydwaj przyjaciele spotka..

ii sig znowu zwiedzajqc Swiatowq Wystawg w Brukseli.

LESSON 120

Translation
English . Polish
1. The brickkiln which is situated across the bridge near the

sawmill was not destroyed during the war and employs part
of the population of that growing city.
2. Knieja was never in Scotland beforelsohe had no idea what

difficulties he would have in finding employment in the tex77

tile industry.

3. Students lost enthusiasm wh., they learned how many books
they had to read in order to pass the final junior college
examination.

4. Many engineers

who contributed to the development of the

industry and to the wealth of the country graduated from
,

the Warsaw Institute of Technology.

5. Janicki sells American make cars and must attend (take) English language courses because he often gets letters from the
U.S.A.

6. Miss Zosia took private lessons to learn to drive a car. Unfortunately she didn't pass her examination and still has
no driver's license.

7. Grzybowski's drugstore

has many clients because the pri-

ces there are lower than in other drugstores.
8. Basin attends an elementary school in Lublin.

This is the

same school which her mother attended thirty years ago.

9. Corporal Nalepa was very angry this morning, because yesterday he missed the train and was late for his date.

His girl.

friend went with a sergeant to a cafe for a cup of coffee.

LESSON 120

Homework
Write or record, as appropriate in no 'less than 75 words
answers to the following questions:

1. Co produkuje sig w cegielni, tartaku i mlynie?
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2, jakie kopalnie pan zna?
3. Gdzie wedlug pana jest latwo zablqdziO?

LESSON 120
Vocabulary

bogactwo, n,

-

wealth, richness

bogactwa naturalne

-

natural resources

cegielnia, f.

brickl :iln

chyba

-

(here) except

entuzjazm, me
entuzjazmu, gen. s

-

enthusiasm

hodowla, f,

.

breeding, rearing,
stud

fate, lot, destiny

los, m,
losu, gen. s.

masa, f,

. a lot, large quantity,
mass

matura, f.

-

naftowy, naftowa, faftowe

- oil (as adj.), kero-

in the continental
European education
system, a final examination at the completion of education considered eanal to the
American junior college
sene

nie mien pojccia (o+loc.)

to have no idea (about)

ni espodzi ewani e

niespodziewany, niespodziewana,

-

unexpectedly, unawares

-

unexpected

-

fatherland

ni espodzi ewan e

ojczyzna, f.
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pojgcie, n.

.

notion, concept

politechnika, f.

-

institute of technology

przemysl, m.
przemyslu, gen. s.

inthtstry

.

to contribute (to)

rozbudowa,

-

development, expansion

rozdzieli6 (sig), p,
rozdzielg
rozdzieli

-

to separate, to divide,
(to part),(to be divided)

-

cordial, affectionate,
hearty

-

affectionately, cordially,
heartily

Szkocja, f.

-

Scotland

szyb, m.
szybu, gen. S.

-

pit, shaft

przyczyni6 sip (+do), p.
przyczynig sig
przyczyni sig

przyczynia6 sig (do), i.
przyczyniam sig
przyczynia sig

rozdziela6 (sig), p.
rozdzielam
rozdziela

serdeczny, serdecznal serdeczne
serdecznie

Or

A Pi

wiftienniczy, wiftiennicza,
wiftiennicze

textile (as adj.)
a
a

wymyAlie, p.
wymyAlg
wymyAli

wymyfilao,

zapisa6 sig ? p.
zapiszg Si g

zapisze sig
zab1qdzi6, p.
zabl4dzg
zabl4dzi

wymyglem
wymyAla

i.

- to invent, to devise,
to imagine

zapisywa6 sic,
zapisujg sig
zapisuje sig
b14dzi4,i.
bl4dzg
bl4dzi

to matriculate, to register, to enlist, to enroll
.
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to lose one's way, to go
astray

44

zatrudnie2 p.
zatrudni
zatrudni

zatrudniae, i.
zatrudniarn

zatrudnia

to employ, to occupy,
to keep busy

zdaa, p.
zdam
zda

to pass (an examination),

zdawae,
zda j.
zdaje

tc take (an examination)
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LESSON 121

"ZWIEDZANIB WYSTAWY AIATOWEJ
W BRUKSELI

Janicki i Knieja dopiero okolo poludnia dnia nastgpnego
zaczgli wspolne zwiedzanie Wystawy gwiatowej.

Tak Janicki

jak i Knieja oprocz jgzyka p,lskieio znali bardzo dobrze jgzyk francuski, angielski i niemieckil a Knieja znal, nawet dosy6 dobrze, jgzyk rosyjski.

Nie mieli wigc Zadnych trudnogci

w znalezieniu rO2nych pawilonow lub w czytaniu r62nych napisow,
informacji i zrozumieniu ich.
sig tymi samymi rzeczami.

Jako intynierowie interesowali

Przede wszystkim interesowalo ich

to wszystko, co bylo nowe na polu techniki.

Obydwaj inZyniero-

wie zdawali sobie sprawg z tego, ±e jeZeli chodzi o technikg,
to na wystawie bgdzie duke wspolzawodnictwo migdr-7 Stanami Zjed-

noczonymi i Zachodniq Europ4 z jednej strony, a Rosj4 i krajami Europy Wschodniej z drugiej strony.

PoniewaZ wszystkie gazety angie1skie, francuskie i niemieckie opisywaly bardzo dokladnie pawilon amerykanski, oby-

dwaj panowie postanowili rozpocz46 zwiedzanie od pawilonu Sta-

n& Zjednoczonych.

Pawilon ten byl naprawdg pigkny i byl naj-

lepszym przykladem nowoczesnej architektury amerykafiskiej.

Knieja, ktOry urodzil sig na wsi Jako syn wIaLciciela duZego gospodarstwa, zaproponowal, teby zaczqo zwiedzanie pawilonu od dzialu przemyslu spolywczego.

intynierowie ogl4dali to tak maszyny
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Z ciekawokiq obydwaj
jak

i

wyroby tego prze-

myslu.
..4

Byly tam mc4ele kompletnie urzqdzonej cukrowni, gorzelni,
a nawet browaru.

..,

Na polkach nowoczegnie urzgdzonego sklepu

spo2ywczego mogli oni oglqda6 r62nego rodzaju wyroby spo2ywcze w puszkach, konserwy jarzynowe, owocowe i t.p.

Poniewa2 Janickiego interesowal szczegOlnie dzial przemyslu maszynowego, postanowilioni go zwiedzie.

Zeraz

przy

wejgciu na teren tego dzialu zatrzymali sig przy wielkiej mapie przedstawiajqcej bogactwa naturalne Stanow Zjednoczonych
i ich rozmieszczenie.

Nie stali to diugo, gdy2 obaj in2ynie-

P

rowie pamigtali doskonale jeszcze z czasem szkolnych gdzie
w Stanach Zjednoczonych znajdujq sig pokiady wggla, gdzie sq
..v

. ..

0n
0A

irOdla ropy naftowej, lub pokiady rudy 2elaza, miedzi i cynku.

Janicki, ktory zwiedzil prawie cale Stany Zjednoczonelopowie-

dziai Kniei o nowoczegnie urzqdzonych kopalniach wggla w Pen-sylwanii i o polach ropy naftowej w Texas i na wybrze2u Kalifornii.

Nastgpnie in2ynierowie zatrzymali sig dlu2ej przy wykresach przedstawiajqcych produkcjg stall w Stanach w ostatnich
dziesigciu latach.

Paten' przeszli do dzialu, w ktorym znajdo-

wal sig model nowoczesnej stalowni, huty 2elaza z wielkimi piecami oraz model du2ej stoczni.

W dziale wyrobow przemyslu ma-

szynowego obydwaj in2ynierowie najwigcej interesowali sig ro2.1,

,aa

(

nego rodzaju obrabiarkami metali.

Z dzialu przemyslu maszynowego obydwaj panowie przeszli

i '

do dzialu przemyslu lekkiego.
w«

l',i,

83

Tu chyba bylo najwigcej zwiedza-

jqcych. Szczegolnie wiele bylo tukobiet ogl4daj4cych odkurzacze, telewizory, elektryczne i gazowe piece kuchenne,elektryczne pralki, male i dute lodowki, i t.p.

Prawie wSzyscy ze zwie

dzaj4cych byli zd3nia, ze w tej dziedzin4.e amerykaaska produk-

cja stoi na pierwszym miejscu na Awiecie.

Knieja chola' jeszcze obejrzee dzial mebli, ale janicki,
dia ktorego od czasu pobytu w szpitalu

diugie chodzenie bylo

mgczqce, prosil go by skonczyC. zwiedzanie tego dnia.

"Co za

dill() to niezdrowo,"powiedzial on Kniei.

LESSON 121
Translation
English - Polish

1. Kowalski's brother-in-law brought two tons of beets to the
sugar factory and received a very good price for them.
2. The Roberts'
Mrs. Robert's

could buy beer very cheaply because one of
relatives was the owner of a large brewery:

3. In southwestern Poland there are large deposits of iron,
ore and rich coal seams.

4. We heard that the American graduate engineer was very interested in the ships which we were building for Russia in
our shipyard.

84.

5. It was too late to work any more.

I took a shower, shaved

and changed into a fresh sport shirt.

6. Thop0 the child is given over to your care as soon as he
arrives in this country, you can't adopt him right away.

7. Today he brought by truck five times as much sand as yesterday.

I checked it thoroughly and signed the receipt.

8. My relative who is a bookkeeper in a state distillery sent

me for my birthday a nice leather brief case.
9. I heard from Mr. Adamski who is an engineer in the canned
food Factory in Bialystok that you are a specialist in
the field of steelworks construction.

LESSON

121

Homework
Write or record,as appropriate,,in no less than 50 words
answers to the following items:

1. Proszg dao kilka przykladow na to, kiedy sig,powie:
du±o to niezdrowo.

2. Co produkuje sig w gorzelni a co w cukrowni?
3. Jakie bogactwa naturalne majq Stany Zjednoczone?

Vocabulary
browar, m.
browaru, gen. s.

.
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brewery

Co za

co za du2o,to niezdrowo

- it is +oo much of a

cukrownia, f.

. sugar factory

good thing. You must
not overdo it

zinc

cynk, m.
cynku, gen, s

Ma
C

dziedzinas f,

- field, area

gorzelnia, f.

distill pry
- and the like

t.p. (i temu podobne)
konserwa, f.

. canned food, preserve

metal, m.

- metal

metalu, gen. s
miedi, f.

. copper

model, m.
modelu, gen. s.

- model, pattern

napis, m,
napisu, gen. S.

- inscription, sign

tool machine, lathe
machine

obrabiarka, f.
..

- vacuum cleaner

odkurzacz, m.
odkurzacza, gen. s.

IN

pawilon, m.
pawilonul gen. s.

.

pavilion, exhibition
building

pokiad, m.
pokIadu, gen. s.

-

deposits deck, seam

przemysl maszynowy

- machine industry,

S
4-

heavy industry
puszka, f.

. can, tin box

ropa naftowa

- crude oil

ruda, f.

- ore

stal, f.

. steel

steelworks

stalownia, f.
86

r

ft

stocznia, f.

- shipyard

technika, f.

.' technique, technics

telewizor, m.
telewizora, gen. s.

-

television set

wspolzawodnictwo, n.

-

competition

wykres, m.
wykresu, gen. s.

chart, diagram, graph

2elazo, n.

- iron

o0
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LESSON 122

PRZE2YCIA AGENTA WYWIADU NINIECKIWO
In4nier Wagner byl specjalist4 w budowie silnikow samolotuwych.

Byl to inteligentny czlowiek, ktOrego zainteresowa-

nia byly szerokie.

Pisa' on nowele a nawet powiegci, ktore by.

Iy wydawane w r62nych pismach literackich, nieile malowal i co

w4cej znal bardzo dobrze jczyk francuski i rosyjski.

Przyja-

cioimi jego byli przewatnie pisarze, poeci, Muzycy i artygci
malarze.

By! zonaty. Panstwo Wagner mieszkali w Berlinie.

Inkynier byl bardzo lub4-ay przez wszystkich kolegow mimo
tego, ze nie bardzo podobaly sic im jego pogiqdy polityczne.
Wagner nie lubi i

panuj4cego retymutt. zn. hitlerowskiego Naro.

dowego Socjalizmu.

Nie ukrywal on tego.

Niektorzy z jego blis.

kich przyjaci61 mowili micdzy sob4, te intynier nie tylko jest
wrogiem hitieryzmu ale nawet, 2e jest komunist4.

Nic WicC nie

byto w tym dziwnego, te po pewnym czasie Wagner znalazI sic
w malej grupie ludzi zbierajitcych sic zwykle w pednych godzi.

nach gdzieg za miastem i rozmawiaj4cych o rzeczacht ktore bardzo interesowalyby hitlerowskie Gestapo.

Byla to komorka taj.

nej komunistycznej organizacji.

InAynier i jego tona wkrotce zostali czlopkami tej kom6r-

ki. Mieli oni duo szczOcia. Gestapo
duP dogwiadczenie
moglo

jakog

wykry6

w

likwidowanu
tej

komorki.

dzialalnogei daj4cej Wagnerowi
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ktore mialo

tajnych

bardzo

organizacyj,

Po kilku miesijcach

okazjo

do pokazania dutych

nie

zdolnoici w rozwijaniu propagandy komunistycznej i dzialalnogci
wywrotowej, tona jego otrzymala list anonimowy.

jakig nieznany

przyjaciel ostrzegal, te Gestapo jest na gladach komorki.

Na zebraniu, czlonkowie tej kom6rki postanowili natychmiast ucieka6 I to z rodzinami do Czech, do Pragi, gdzie przed
drugq wojn.4 gwiatowa byla centrala tajnej organizacji komunistycznej.

Intynier mial gotowy plan.

Trzema samochodami doja-

d4 oni do granicy czeskiej i to spotkaj4 sie z pewnym przemytnikiem, ktory przeprowadzi ich przez granice.

Wykonanie Lego

planu udalo sic. Dziwnym zbiegiem okolicznogci w tym dniu patrol graniczny odcinka, przez ktory Wagner i towarzysze mieli

przechodzi6 zostal gdzie w drodze zatrzymany z powodu iakiegog
zajAcia granicznego. To ulatwilo calej grupie przekroczenie
granicy.

W Pradze Wagnerowi powiedziano, to mote zosta6 w Czechach,
lub jechae do Moskwy na specjalne wyszkolenie.
dzil sic na wyjazd do Moskwy.

I tak w pare miesiecy poiniej

Wagner znalazi sic z 20214 i c6rk4 w Moskwie.
ku szio Awietnie.

mygl, czy ten

Natychmiast zgo-

Wszystko z pocz4t-

W podejrzliwych mozgach NKWD powstala jednak
memiqcy po rosyjsku intynier nie jest szpie-

giem; a jeteli nie jest szpiegiem to jest on niebezpiecznym
czlowiekiem, bo zbyt samodzielnie myAl4cym.
resztowa6.
nogcio

Za co?

To pytanie nie przedstawialo dla NKWD trud-

Pewnego dnia pani Wagner szla

Moskwy do spoldzielni.

wiec dziwnego, te

jodn4 z glownych ulic

Byl bardzo gorqcy letni dziefi i nic

jakaA staruszka id ca przed

ulicq poczula sig ile.

pani.4

Wagner

Paul Wagner szybko podbieglai by jej po-

46,

89T

Naleiy go wiec zaa-

3

m6c.

Staruszka prosila j4,by jej pomogla wejA6 do najblitszej

bramy domu.

Pani Wagner wprowadzila j4 do brainy, pomogla usiatg

na schodach.

Widz4c, to staruszka czuje sig lepiej, wyszIa

z brainy i poszla dalej.

W godzing poiniej, mAt.jej zostal zaaresztowany w fabryce
i oskartony o szpiegostwo na rzecz Niemiec.

Dow6d:

Iona jego

weszla o godzinie 1O -tej do bramy domu, w ktorym mieszkal urzgd.

nik ambasady niemieckiej.

W opowiadanie pani Wagner o starusz-

ce NI(WD nie chcialo wierzya.

Poniewat Wagner nie podpisal zeznania, to jest szpiegiem,

zostal on skazany na 5 lat pracy przyausowej i pracowal jako
intynier

w obozie pod

Moskw4.

Wagner pracowal tam prawie!cale pig6 lat, at do dnia, gay

pancerne"oddzialy niemieckie zajOy zakiady i ob64w kt6rym on
sig znajdowa/.

dziabSw.

Wagner zglosil sig do dow6dcy niemieckich od.

Ten natychmiast zatelefonowal do gl6wnego-Dow6dztwa

Sil Zbrojnych.w Berlinie.
W kilkanaficie godzin p62niej Wi3. a m Wagner by/Aut w Ber.

linie i meldowal o wykonaniu sw4jego zadania.

Zakiditqtypprze.

tycia jednego z najzdolniejszych szpiejow niemieckithe

LESSON 122
Translation
English . Polish

Part
1. He.was a well known musician,,but the government,ofhis country did not like his

political,
'90

opinions, solidohi&-to. go

a-

1

broad.

2. He hoped he would be able to give concerts in Italy and in
France.

3. We were delighted when we heard that his friends had invited him to speed several. weeks with them in Paris.

4. Anna always gets up at .seven, butthis morning she didn't
wake up "until eight; so .although she. washed and dressed

quickly she was late for school.

5. The man was accused of spying, because he was seen several
times talking to a known communist.

Part II
1. This book describes what a teacher does, what the salaries

are in different types of school and gives other valuable
information about the teaching profession.

2. She was a waitress in a small restaurant, but she could
dance a little; she thought maybe she could get on.televi.
sion.

3. You pay $100 to $200.

This covers the

cost, of

the necessa-

ry documents for the child, clothes, medical examinations
etc.

4. Before leaving the house, this strange thief said good-bye
politely to the man he had just robbed of money and jewelry.
He even gave him .back his gold watch.

0
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LESSON 122
Homework
Write or record ,as appropriate ,in no less than 75 words
answers to the following questions:

1. Jakie sq zadania szpiega?
2. Kto ma latwiejsze zadanie:
szpieg rosyjski w Ameryce?

szpieg amerykafiski w Rosji, czy

Vocabulary

ambasada, f.

embassy

anonimowy, anonimowa, anonimowe

- anonymous

centrala, f.

- center, exchange (tele-.
phone), main office

dogwiadczenie, n.

-

experience, experiment

dzialalnoge, f.

-

activity

-

subversive activity

dzialalnoge wywrotowa
hitlerowski, hitlerowska, hitlerowskie

- Hitler (as adj.), Nazi

(as adj.)

hitleryzm
hitleryzmu, gen. s.

hitlerism

inteligentny, inteligentna, inteligentne
inteligentnie

-

intelligent

-

intelligently

komOrka, f.

- cell, closet,

mozg, m.
mozgut gen. s.

-

muzyk, m.

- musician (man)

nowela, f.

-
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brain

short story

panowaO, i.
panuj
panuje

to be in power, to be predominant, to prevail, to
control, to reign, to rule

zapanowa6, p.
zapanuj
zapanuje

pismo, n.

.

hand writing, writing, periodical, newspaper,scrip.
ture
literary magazine

pismo literackie
propaganda, f.

.

propaganda

podejrzliwy, podejrzliwa, podejrzliwe
poglqd, m.
poglqdu, gen. S.

.

suspicious, mistrustful

.

view, opinion, outlook

polityczny, polityczna, polityczne.. political
politycznie
- politically
experience, survival

przetycie, n.

.

relim/retym2 m.

- regime

reiimu /retymu,

gen. s.

samodzielnie

-

samodzielny, samodzielna, samo.
dzielne
socjalizm, m.
socjalizmu, gen. s.

independently
independent

.

socialism

old woman

staruszka, g.

spying

szpiegostwo2 n.

-

wrogI'm.
wroga, gen. s.

. enemy,

zbieg okolicznaci, m.
zbiegu okolicznoAci, gen. s.

. coincidence

V
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LESSON 123
Translation
. Polish'
Part I

110111-.1.11MINNft

1, The commander of the

third, battalion,who

was killed in the

battle north of Warsaw, was a distant relative of Mr. Ko-

walski.

2. The POW said that before the war he had been a bricklayer.
3. In spite of the storm, the plane for Berlin took off from

the Warsaw airfield punctually at 6.30 a.m.

4. In Poland it snows quite a lot in December and in January.
It rains in the spring and in the fall, but in June and
August the weather is usually nice.
Part II
1. Red Cross teams brought food, medicine and clothing for the
victims of the flood.

2. It had not rained for tour months.

The water level in the

river was so low that one could cross it on foot,

It was

the worst drought in ten years.

3. The detective and I had been talking about an approaching
murder trial when the lawyer phoned him.
4. I went with the detective mainly so that we might continue
our conversation.

5. "Who notified you?" Detedtive Greerson asked the doctor,
"Neighbors", said the doctor.

It seemed that the neigh.

bors had noticed that no smoke emerged from the chimney of

98.

Frank Gutchek's cottage for three days.

LESSON 123

Homework

Write or record, as appropriate, in no less than 75 words,
answers to the following items:
1. Jakie s4 powody suszy i co ona powodu j e?

2. Gdzie w Ameryce s4 trzgsienia ziemi i co one powoduj4?

Voca7Lulary

dike, bank, levee

grobla, f.

harcerz, m.
harcerze, nom. pl.

-

horyzont, m.
horyzontu, gen. s.

boy-scout

horizon
hurricane, tornado

huragan, m.
huraganu, gen. s.

-

koryto, n.

- bed (river), trough

medyczny, medyczna, medyczne

-

medical

napigcie, n.

.

tension, strain,
potential energy

nizinny, nizinna, nizinne

- lowland (as adj.)

obnityo (sig), p.
obni2g
obnity

. to lower, to drop,

obnitao (sic), i.
obnitam
obnita

ofiara, f.

to fall'
.

99

victim, sacrifice

okres, m.
okresu, gen. s.

-

period, space of
time, epoch

posilek, m.
posilkut gen, S.

-

meal

potOny, potOna, potgine

-

powerful, mighty
powerfully, mightily

-

pototnie
pow6di, f.

- tiood

pozdrowiot p,
pozdrowlv
pozdrowi

pozdrawiae, i.
pozdrawiam
pozdrawia

- to greet

poziom, m.
poziomu, gen, s.

. level, standard

przedlekarska pomoc medyczna

-

schronienie, n,

- shelter, refuge,
protection

susza, f,

- drought" dry spell

swe /swoje

- their

telefoniczy, telefoniczna, telefoniczne
telefonicznie

. telephone (as adj.)

udzielae,
udzielam
udziela

i.

udzieli6, p.
udzielc
udzieli

first aid

. by telephme

. to give to confer,
to imparti to grant

ulewny, ulewna, ulewne

- pouring, downpour
(as adj.) showery

w ogole

in general,' general-

ly speaking

i.
wpadam

wpadae,

wpada

wpag6, p.
wpadnv
wpadnie

- to Pall in, to drop
in, to get caught

wratenie, n.

impression

m.
tywiolu, gen. s.

-

100

element (nature only)

LESSON 124
PRZE2YCIA AGENTA- WYWIADU POLSKIEGO

Pawel Jablonski urodzil sic w Katowicach.

Ojciec jego

byl gornikiem w kopalni wcgla, Pawel jednak nie chcial praco.
wet pod ziemiq, wicc kiedy skoticzyl szesnaAcie lat zacz4I pra.

cowaa w stalowni

na Gornym Sl4sku.

Nie wiedzial on, to dro-

ga, ktorq wybral zaprowadzi go do podziemnej pracy.

Jablonski byl inteligentnym chlopcem, pracowal dobrze
i wkrotce zostal wykwalifikowanym robotnikiem.
cia lat otenil sic.

Majqc dwadzieA-

Kilka lat potem mial jut wiasny domek

i dwoje dzieci.

S4siedzi jego bardzo byli zdziwieni, gdy w 1928 roku Jab.4'

lonski powiedzial, to sprzedaje dom i wyjetdta z rodzinq do
Niemiec.

"Pracujgc w niemieckim przemyAle zbrojeniowym mogc
A przeciet pieniqdze to najwat-

wiccej zarobi4 nit w Poisce.

niejsza-rzeczln tlumaczyl Jablonski.

Jablonscy zamieszkali w zachodnich Niemczech, gdzie Pawel
dostal pracy w fabryce broni.

Szef jego byl bardzo z niego za-

dowolony, wicc Pawel awansowal szybko, a po kilku latach zostal

kierownikiem dzialu produkcji luf armatnich. W zwiuku ze
swojq pracy i kierowniczym stanowiskiem, Jablonski mial dosto
do tajnych planow i rysunkow najnowszych dzial przeciwlotni.
czych i przeciwpancernych.

Pewnego wieczoru, w paidzierniku 1939 r., a wicc jut po
rozObczcciu sic drugiej wojny swims Lowe
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dwoch iniynierowipra.

cuj4cych w tej samej fabryce co Jablonski, potrzebowalo pewnego rysunku technicznego, ktory stanowil tajemnicg wojskow4.

Kiedy otworzyli oni skrytkg zauwatyli, ze planow najnowszych
dzial przeciwpancernych nie bylo.
chodzenia.

Natychmiast rozpoczgli do.

Jeden z pracownikow powiedzial, le widzialljak Jab-

lonski przed wyjgciem z biura wyj41 jakieg papiery ze skrytki

*CU

i w1o2y1 do teczki.

Szef wywiadu niemieckiego kazal kilku agentom gledzio Jablonskiego bez przerwy.
w dzien i w nocy.
wartog6 skrytki.

Dom jego rownie2 byl pod obserwacj4

Tajna policja sprawdzala tel codziennie zaBylo to wszystko robione tak sprawnie, le Jab-

lonski niczego sig nie domyglal.

Przez cztery dni nic ze skrytki nie zginglo.

Pi4tego wie-

czoru jednak, kiedy po wyjgciu Jablonskiego z biura otworzono
skrytkg brakowalo siedmiu rysunkow luf dzial przeciwpancernych
i przeciwlotniczych.

Tej samej nocy zameldowano szefowi wywia-

du, le dwoch ludzi przyszlo do Jablonskiego okolo dziesigtej
wieczorem i ze jeszcze u niego s4
W p61 godziny potem policja przyjechala do Jablonskiego.
Kilkunastu policjantow okr42y10 don', a szef wywiadu z kilku

ludimi wszedl do grodka.W pokoju mieszkalnym przy okr4glym
stole siedzial Jablonski i jeszcze dwoch innych ludzi.
stole le2aly zabrane ze skrytki rysunki.

warzysze zostali zaaresztowani.

Na

Jablonski i jego to-

Okazalo sig, ze Pawel JabloA-

Skilkierownik wainego dzialu niemieckiej fabryki zbrojeniowej,
byl od jedenastu lat agentem polskitgo wywiadu.
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Nie dostawal

I

od rz4du polskiego iadnego wynagrodzenia.

Patriotyzm byl jedy-

n4 jego pobudkq.

Obaj zaaresztowani znim ludzie byli agentami polskiego wy-

wiadu, ktorzy-odmiesi4ca

a wigc od kiedy Niemcy zajgly Polskg,

otrzymywaly rozkazy od dowodztwa Polskiej Armii Podziemnej. Miedokumenty wystawione na cudze nazwiska.

li

Dalsze dochodzenia policji niemieckiej wykazaly, 2e sig
szpiegowska zorganizowana przez jabionskiego dostarczyla ju2
przedtem rz4dowi polskiemu wielu mikrofilmow

Acigle tajnych

niemieckich rysunkow technicznych.

Jablonski i jego towarzysze zostali rozstrzelani, ale praca wywiadu polskiego, kierowana przez dowodztwo Armii Podziem-

nej przy wspolpracy wywiadu angielskiegoltrwala przez caly czas
wojny.

Anglia i Stany Zjednoczone otrzymywaly dzigki temu wie-

le watnych informacji.

Niestety zdarzaly sig rownie2 i wpadki,

bo kontrwywiad niemiecki pracowal sprawnie.

LESSON 124

Translation
English - Polish
1. The content`; of the wooden box which Kaweckils grandfather

had found on the beach turned out to be very valuable.
2. Kawecki phoned a man who worked for counter intelligence,

and told him that a man whom he suspected of being a spy
occupied an executive position in the war industry.
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3. Enemy troops occupied the whole northern coast and in that
way cut off our only access to the sea.

4. Zosia was learning to swim in secret,

.

Her parents did not

want to allow her to go into the river because they thought
that she would either drown or catch cold.

5. Although the investigation brought no proof against the man,
the police kept him under observation.
Part II

1. "You and I will be getting new orders from our governments

tonight, and then we will find out," said one delegate to
the other.

2. "We are the victims of the past thousand years of history,
which neither of us can change.

It makes no difference what

you or I want to do."

3. Mrs. Jablonski put on a robe and led the bandit to an adjoining room where she awakened her husband by saying:

"Piotr,

this is a thief, he wants your money."
4. Jablonski sat up.

"He can have my money," he said.

switched on a bedside lamp, saw the thief:

He

a man in an old

overcoat with a handkerchief tied so as to hide his face.
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LESSON 124

Homework
Write or record in no less than 75 words answers to the
following:
1. Jakie sq zadania wywiadu?
2. Jakie sq zadania kontrwywiadu?

Vocabulary

1.

-

to be promoted, to promote

cudzy, cudza, cudze

-

other's, other people's,

dochodzenie, n.

-

inquiry, investigation

amansowa6,
awaasujc
awaasuje

zaawansowao, p.
zaawansujc
zaawansuje

access

dostp, m.
dostcpu, gen. s.

jedyny, jedyna, jedyne

-

the only, unique

kierownicze stanowisko

-

executive position,
supervisory position

kontrwywiad, m,
kontrwywiadu, gen. s.

-

counter intelligence

mikrofilm, m.
mikrofilmu, gen. s

- microfilm

obserwacja$

-

patriotyzm, m.
patriotyzmu, gen. s

-

pobudka, f.

-

motive, incentive, impulse, first call

podziemny, podziemna, podziemne

-

underground (as adj.)
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surveillance, observation
patriotism

-

to execute by a firing
squad, to shoot

skrytka, f.

-

safe

sprawnie

-

efficiently

-

efficient

rozstrzela6, p.
rozstrzelam
rozstrzela

rozstrzeliwa6, i.
rozstrzeliumjg
rozstrzeliwuje

sprawny

to constitute

stanowi6, i. (no perf.)
stanowig
stanowi
$

Silesia -(province of
Poland)

SlAsk
Sloka, gen. s.

- secret, mystery, secrecy
mishap, slip, compromise of security

tajemnica, f.

wpadka, f.

inside

w Arodku
do Arodka
wynagrodzenie, n.

wykaza6, p.
wykaig
wyka2e

wykazywat, i.
wykazujg
wykazuje

-

inside, in

-

salary, remuneration
compensation, indemnification

-

to prove, to show, to
demonstrate
to issue (in)

wystawiao, i . (na.+ acc.)
wystawiam
wystawia
wystawiO, p. (na + acc.)
wystawi
wystawi
zawartoAO, f.

-

contents

zbrojeniowy, zbrojeniowa, zbrojeniowe - armament .(as adj.)
war (as adj.)
zwi4zek, m.
zwigzku, gen. s.

-

I
1
I
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connection, bond, confederation, association

VOCABULARY

TO LESSONS

109-124

A
adresat, m. - addressee,
L. 116
agencja, f. - agency, L.116
agrafka, f. . safety pin,
L. 119
akrobata, m.
acrobat, L.114
akt, m.
act, document,
L. 113
ambasada, f.
embassy, L.122
anonimowy
anonymous, L. 122
aptekarz, m. . pharmacist,
druggist, L. 111
architekt,. m. - architect,
L. 111
architektura - architecture,
L. 111
arena, f. . arena, L. 114
artykul, m. . article, L.116
awansowao, i., zaawansowaelp.to be promoted, to promote,
L. 124
oa

B

bajeczka, f. - diminutive
from bajka - fairy tale,
L. 114
bar, m.
bar, L. 116
Belgia, f.
Belgium, L. 115
bieg, m.
race, run, gear,
course, L. 110
bigos, m. - Polish dish of cabbage and meat? L. 109
bileter, m.
ticket collector,
L. 115
bluzka, f.
blouse, L. 117
bl4dzie, i. , zabl4dzie, p. to lose one's way, to go
astray, L. 120
blotnik, m. . fender, L.115
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boczek, m. . bacon, L. 114
bogactwa naturalne - natural resources, L. 120
bogactwo, n.
wealth,
richness, L. 120
brakowae,
zabrakowaeo.
to lack, to be short of,
L. 119
bratowa, f.
sister-in-law,
L. 118
browar, m.
brewery, L. 121
budka telefoniczna - tele*
phone booth, L. 116
bye mo2e - perhaps, possibly,
L. 118
byly - former, L. 110
C
cebula, f.
onion, L. 109
cegielnia, f.
brickkiln
L. 120
centrala, f. - center, exchange (telephone)', main
office, L. 122
chodnik, m.
runner, narrow
rug, L. 118
chustka do nosa
handkerchief, L. 117
chyba - (here) except
ciasny
tight, L. 117
ciec/cieknqe - to leak, L.118
cieknqe/ciec - to leak, L.118
cien, m. - shadows shade 2
L. 112
co tam - who cares for...,
L. 118
co za duAolto niezdrowo - it
is too much of a good thing.
You must not overdo it,
L. 121

cudzy
other's, other people's,
foreign, L. 124
cukrownia, f. - sugar factory,
L. 121
cynk, m. - zinc, L. 121
cyrk, m. . circus, L. 114
czerwieniO sic, i. (+z+gen.),
zaczerwieni sic, p. (+z+gen.),
- to bleed (with, from>, L,109

D
danie, n. . course, L. 109
dqb, m. - oak, L. 112
inquiry,
dochodzenie, n.
L. 124
doniczka, f. . flower pot, L.118
dorosly . grown up, L. 118
dostcp, m. . access, L. 124
do6wiadczenie, n. - experience,
L. 322
drapa6, 1., zadrapao, p.
to
scratch, L. 115
dym, m.
smoke, L. 116
dzial, m.
department, division,
L. 117
dziala6,
zdzialae, p. - to
work, to act, to operate, to
have effect, L. 115
dzialalnog, f, . activity,
L. 122
dziedzina, f. - field area,
L. 121
dziki . wild, L. 114

gadao, i.4 pogadac, p. to chatter, to prattle,
L. 118
geography,
geografia, f.
L. 115
gimnastyczny - gymnastic,
calisthenic (as adj.),
L. 110
glano - aloud, loudly,
L. 113
gioAny - loud, famous,L.113
glownie - mainly, L. 119
giowny . main, L. 119
distillery,
gorzelnia, f.
L. 121
goLcinno6O, f. - hospitality
L. 112
gralf..gamelacting, L. 111
grobla, f. - dike, bank,
L. 123
gruilica, f. - tuberculosis
(T.B.), L. 110
grzyb, m.
mushroom, L. 109
star, L. 113
gwiazda, f.
gwadi, m.
nail, L. 119

i.,

handel, m.
trade, L.. 109
harcerski
boy or girl
scout (as adj.), L. 110
harcerz, m. - boy scout,
L. 123
historia, f. . history,
story, L. 113
3
historyk, m. - historian,
L. 111
ekran, m. . screen (motion picture hitlerowski - Hitler (as
only, L. 113
adj.), L. 122
emerytura, f. . retirement, (na
hitleryzm, m .
Hitlerism,
emeryturze)
(retired), L.111
L. 122
entuzjazm, m.
enthusiasm, L.120 hodowla, f. - breeding,
rearing, s tud
horyzont, m. - horizon,
L. 123
huragan, m. . hurricane,
fizyczny
physical,- L. 110
tornado, L . 123
futro, n.
fur, L. 117
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igla2 f. - needle, L. 119
im (wczeAniej), tym (lepiej)
- the (earlier), the (better),
L. 110
inaczej - differently, L. 113
inicjatywa, f. - initiative,
L. 119
inteligent . an educated man!
L. 118
inteligentny . intelligent,.
L. 122
inteligentnie . intelligently,
L. 122
i t.p. - and
temu podobne
the like, L. 121

jedyny - the only,unique, L.124
K

-

11.

;

kaflowy . tile (as adj.), L. 118
kayak! canoe, L. 110
kajak, m.
kajuta, f. . cabin (ship only),
L. 115
kamizelka, f. - waistcoat, vest,
L. 117
kasyno (oficerskie, podoficers(officer's, NCO's) club,
kie)
gambling house, L. 116
mess,
kawaler, m. . bachelor, L. 111
kierownica, f. . driver's wheel,
L. 115
kierownicze stanowisko . executive (supervisory) position,L.
124
klatka, f. . cage, L. 114
noodle, L. 119
kluska, f.
overalls,L.117
kombinezon, m.
cell, closet,
komorka, f.
L. 122
kompot, m. - fruit salad, fruit
preserves, compote, L. 109
koncert, m. - concert, L. 113
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konduktor, m. - conductor
(train only), L. 115
konfekcja damska - women's
apparel, L. 117
konfekcja inska - men's apparel, L. 117
jam, L. 109
konfitura, f.
konserwa, f. . canned food,
preserve, L. 121
kontrwywiad, m. - counter
intelligence, L. 124
correkorespondent, m.
spondent, L. 116
korkociox, m. - cork screw,
L. 119
. bed (river),
koryto,
trough, L. 123
costume,
kostium, m.
women's suit, L. 110
kostium kapielawy, m. bathing suit, L. 110
kotwica, f. - anchor, L.115
kredens, m. - cupboard,
sideboard, L. 118
krokodyl, m. - crocodile,
L. 114
kryty . covered, indoor,
L . 110
kulisy (plur.) - side scenes
L. 113
kurtka, f. - coat, jacket,
L. 117
kwaAny . sour, L. 112

L
lada, f. - counter, L. 117
latarka, f. - searchlight,
torch, a small lantern,
L. 119
letni - summer (as adj.),
lukewarm, L. 110
lion, L. 114
lew, m.
jack, lever,
lewar/ m.
L. 115

linoleum, n. . linoleum, L. 118
Jody, pl. . ice cream, L. 109
tenant, L. 118
lokator, m.
fate, lot, destiny,
los, m.
L. 120

M

naftowy - oil (as adj.),
kerosene (as adj.),.L.120
nakrccao, i. nakrccie, p. to dial, to wind up,
nakrccic film - to shoot
a film, L. 113
nakrcciO, p. nakrccae, 1. .
to dial, to wind up, L.113
napigcie - tension, strain
potential energy, L. 123
napis, m. - inscription,
sign, L, 121
narciarz, m. - skier, L. 110
natomiast - on the other
hand, instead, rather,
L. 119
nib, f. - thread, L. 119
niebezpieczefistwo - danger,
L. 116
sky, L. 112
niebo, n.
niediwiedi, m. - bear, L.114
nie miee pojccia (o) . to
have no idea (about), L.120
nieobecnofie, f. . absence,
L. 118
unexniespodziewanie
pectedly, unaware, L, 120
niespodziewany - unexpected,
L. 120
nizinny - lowland (as adj.),
L. 123
nowela - short story, L. 122

masa, f. - a lot, large quantity, mass, L. 120
hood (car only),
maska, f.
L. 115
maszynista, m. - engineer (lo.
comotive only), L. 111
materac m. . mattress, L.118
matura, f. . final, junior college examination, certificate
of completed junior college
education, L. 120
mechanik, m. . mechanic (work.
man), L. L. 111
medyczny - medical, L. 123
metal, m. . metal, L. 121
mcski - man's, mans, virile
L. 117
copper, L. 121
miedi, f.
mikrofilm, m. . microfilm,
L. 124
to
milcze6, i.zamilcze6, p.
be silent, to shut up,L.118
mistrz, m. - champion, master,
maestro, L. 110
0
mill, L. 112
mlyn, m.
moc, f. . (explosive) yield,
obawiae sic, i. (+gen,)
power, L. 144
to be afraid (of), (for),
model,.m. . model, pattern, L. 121
L. 110
motorboat, L. 115
motorowka, f.
obcas, m. - heel (as part
mozg, m.
brain, L. 122
of a shoe only), L. 119
musician (man), L. 122
muzyk, m.
obni2a4 (sic), i. obnimuzyka.- music, L. 113
to lower,
myli6 sic; 1. omyliel sic, P. IY6 (sic), p.
to drop, to fall, L. 123
to be mistaken, L. 114
obni2y6 (sic), p. otdni.
*3.6 (sic), i. . to lower,
to drop, to fall, L. 123
N
obrabiarka, f. - tool machines L. 121
nadawca, m. - sender, L 116
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obserwacja - surveillance,
orzech, m. - nut, L. 114
observation, L. 124
osiol, m. - donkey, ass, L.114
obuwie - footwear, L. 117
osobny - separate, L. 112
odbudowa, f. - reconstruction, ostatecznie - finally, evenL. 111
tually, L. 118
odbudowae, p. odbudowywat, i. ostateczny - final, L. 118
to rebuild, L. 111
odbudowywae, i. odbudowae, p.to rebuild, L. 111
P
oddalae sic, i. oddalie si@lp.
to recede, to get farther
pagOrek m. - hill, hillock,
away? L. 115
L. 110
oddalic sic, p. oddalae sicli. panowae, i. zapanowah", p. - to recede, to get farther
to be in power, to be preaway, L. 115
dominent, to prevail, to
odkurzacz - vacuum cleaner,
control, to reign, to rule,
L. 121
L. 122
odremontowae, p. odremontowy- parowoz, m. - locomotive,
wae, i. . to overhaul, to reL. 115
model, L. 118
patriotyzm, m. - patriotism,
odremontowywa6, i. odremontoL. 124
wae, p. - to overhaul, to re- pawilon, m. - pavilion, exhibimodel, L. 118
tion, building, L. 121
odrzutowy - jet (as adj.),
pielcgniarz, m. - orderly,
L. 116
hospital attendant, L. 118
od2ywianie, n. . nourishment,
pisarz, m. - writer, L. 111
nutrition, L. 109
pismol n. - handwriting,
ofiara - victim, sacrifice,
writing, periodical, newsL. 123
paper, scripture, L. 122
ogOrek, m. - cucumber, L. 109
pismo literackie.- literary
ojczyzna - fatherland, L. 120
magazine, L. 122
oklaski (plur.) . applause,
plebania - parsonage L. 112
L. 113
plywacki . swimming, L. 110
okolica, f. - vicinity, country plywalnia, f. - swimming pool,
side, neighborhood, L. 112
L. 110
okres, m. . period, space of
pobudka, f. - motive, incentive,
time, epoch, L. 123
impulse, L. 124
olbrzymi - enormous, huge,
podchodzic, i. do lqdowania,
giant (as adj.), immensej..118 podejge, p. do lqdowania o math (nie) - nearly, L. 112
to make an approach to landomylie sic, p. mylio sic, i. ing, L. 116
to be mistaken, L. 114
podejse, p. do lqdowania, podopal, m. - fuel, L. 118
chodzio, i. do lqdowania °party (na+1oc.) - based (on) to make an approach to landL. 119
ing, L. 116
opera, f. - opera, opera house, podro2owae (no perf.) - to
L. 113
travel, L. 114
orkiestra, f. - orchestra,
podszewka - lining, L. 117
L. 114
podworze, n. - yard (not a
measure), L. 112
.
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podziemny - underground (as
adj.), L. 124
podziwiaO, i.. (no perf.) - to
admire, L. 118
poeta,,m. - poet, L. 111
pogadac, p. gadak, i. - to
chatter, to prattle, L. 118
poglad, m. - view, opinion,
outlook, L. 122
pojccie, n. - notion, concept,
idea, L. 120
pokiad, m. - seam, deposit,
L. 121
polecat, i.
polecie, p. - to
recommend, L. 116
polecie, p. polecat, 1. - to
recommend, L. 116
polecony list - registered
letter, L. 116
polOwica, f. - loin (of beef
or pork), L. 119
politechnika - institute of
technology, L. 120
polityczny - political, L. 122
politycznie - politically,
L. 122
hunting, hunt,
polowanie, n.
L. 114
pomidor, m. - tomato, L. 119
poprawiaO, i. poprawi6, p. to improve, L. 118
poprawie, p. poprawiaO, i. to improve, L. 1i8
pogciel,
- bedding, bedclothes, L. 118
pogpieszny pociqg - express
train, L. 112
potOny - powerful, mighty,
L. 123
potOnie - powerfully,
mightily, L. 123
potok, m. - creek, L. 112
potrawa, f. - dish (as food
only), L. 119
powieg6, f. - novel, L. 116
powoli - slowly, L. 116
pow6di, f. - flood, L. 123
weekday, everyday,
powszedni
L. 114

112

t.

powtarza6, i. powtorzy6, p.
- to repeat, L. 116
powtorzyO, p. powtarza6, i.
- to repeat, L. 116
pozazdrogcie, p. zazdrogci6,i.
- to envy, to be jealous,
L. 119
pozdrawia6, i. pozdrowietp. to greet, L. 123
pozdrowie, p. pozdrawia6, i.
- to greet, L. 123
level, standard,
poziom, m.
L. 123
po2egnaO, sig, p. 2egnaO sigli.
- to say good-bye, to bid
farewell, L. 117
polbucik (Oxford) shoe, L. 117
prasowaO, i. wyprasowa6 - to
press, to iron, L. 119
prawnik, m. - lawyer (a man
educated in law), L. 111
current, trend,
prqd, m.
L. 112
propaganda, f. - propaganda,
L. 122
proponowa6, i. zaproponowa6,p.
_ to suggest, to propose,
L. 118
przechowalnia, f. - locker room,
L. 113
przedlekarska pomoc medyczna first aid, L. 123
przedstawienie - show, performance, introduction, L. 113
przedszkole, n. - kindergarten,
L. 111
przemysl, m. - industry, L. 120
przemysl maszynowy - machine
industry, heavy industry,
L. 121
przepust, m. - canal (lock),
L. 112
przewodnik, m. - guide, L. 115
prze2ycie, n. - experience,
survival, L. 122
prze2y6, p. (have no imperf.)
- to live through, to outlive, to survive, L. 118

przychodnia, f. - out patient
clinic, L. 111
przyczyniaO sic (+do), i. przyczynio sic (+do), p. - to contribute (to), L. 120
przyczynio sic (+do), p. przyczyniae sic (+do), i. . to
contribute (to), L. 120
przymierzao, i. przymierzyO, p.
to try on, to fit, L. 117
przymierzyO, p. przymierzaO, i.
to try on, to fit, L. 117
przystan, f. - mooring, harbor,
L. 110
przywita6 (sic), p. witao (sic),
to greet, to welcome, L. 122
publicznoge, f. - audience,
the public, L. 113
puszka, f. - can, tin box, L.121
R

ramka, f

frame, L. 119
renta inwalidzka - disability
benefit, L. 111
retim/retym - regime, L. 122
reiyser, m. - stage-manager,
producer, L. 113
rckaw, m.
sleeve, L. 117
ros61, m. - consomme, L. 109
rozbudowa, f. - development
expansion, L. 120
rozdziela6 (sic), i.
rozdzielie-(sic), p.
to separate,
to divide (to part) (to be
divided) - L. 120
rozdzielio (sic), p.
rozdzielao (sic), i. - to separate,
to divide, (to part), (to
be divided), L. 120
rozegmiat sic, p. (i-z+gen.),
gmia6 sic, 1. (+z+gen.) - to
laugh (at), L. 119
rozgIognia - broadcasting station, L. 113
rozmowa micdzymiastowa - long
distance call, L. 116

rozmownica publiczna, f. public telephone, L. 116
rozrusznik, m. - starter,
L. 115
rozstrzerozstrzelao, p.
liwao i. - to execute
by a firing squad, to
shoot, L. 124
rozstrzeliwao i. rozstrzelaO, p. - to execute by
a firing squad, to shoot,
L. 124
remnie - as ... as, equally rowny - equal, even,
smooth, tantamount, L.113
ruda, f. - ore, L. 121
ruina, f. - ruins, L. 112
rzeczoznawca, m. - expert,
L. 111
rzemieglnik, m. - craftsman,
artisan, L. 111
rzebiarz, m. - sculptor,
L. 111

-
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S

sala, f.
hall, ward,
auditorium, L. 110
sala gimnastyczna, f.
gymnasium, L. 118
salata, f. - lettuce, green
salad, L. 109
salatka, f. - salad, L.109
samodzielnie - independently, L. 122
samodzielny - ins. iTendent,
L. 122
scena, f.
stage, L. 113
sghronienie, n. - shelter,
'refuge, protection,L.123
scyzoryk, m.
penknife,
L. 119
semafor, m. - semaphore,
L. 112
serdeczny - affectionate,

cordial, hearty
serdecznie - affectionately,cordially, heartily

roskok w dal - broad jump, L. 110 Amiao sic, i.(+z+gen.),
(+z+gen.)zeAmiac sic, p.
skrytka, f. . safe, L. 124
to laugh, L. 117
slofil m. . elephant, L. 114
gmiech, m. - laughter, L.109
sluchawka, f. . earphone, re.
Amietana, f. - sour cream,
ceiver, L. 116
L. ,09
smutny-- sad, unhappy, L. 116
Apiewak, m. - singer, L. 113
socjalizm, m. - socialism,
Arodki do tycia - means,
L. 122
livelihood, subsistence,
spodnica, f. - skirt , L. 117
L. 118
sprawnie - efficient, L. 124
(w)
Arodku - inside, L. 124
efficiently,L. 124
sprawny
(do) Arodka - inside, in,
stall fo . steel, L. 121
L. 124
steelworks,
stalownia, f.
Aruba,
f. screw, ship propelL. 121
ler, L. 119
stanowi6, i. (no perf.) - to
Arubokrct, m. . screwdriver,
constitute, L. 124
L. 119
staruszka, t. - old woman,L,122
stocznia, f. - shipyard, L. 121 Awietlica, f. - day room,
recreation room, L. 111
stolica, f. - capital, L. 115
studio (undeclinable) - studio,
L. 113
T
style, L. 111
styl, m.
drought, dry spell,
susza, f.
secret,
tajemnica, f.
L. 123
mystery? secrecy, L. 124
sweater, L. 117
sweter, m.
siren, hoot, L.116 taficzy6, i. zataxiczy6, p. syrena f.
to dance, L. 111
szachy (plur. only) . chess,
tartak, m. - saw mill, L.112
L. 111
teatr, m. - theater, L. 113
szczyt, m. - peak, top, summit,
teatr objazdowy - touring
L. 114
company, L. 113
glass, glassware,
szklo n.
technika, f. technique,
L. 119
technics, L. 121
Scotland, L. 120
Szkocja, f.
telefoniczny - telephone (as
rope, L. 119
sznur, m.
adj.) L. 123
sznurowadlo, n. - shoelace,
telefonicznie - by teleL. 119
phone, L. 123
spying, L. 122
szpiegostwo, n.
telewizor,
m. - television
pin, L. 119
szpilka, f.
set? L. 121
szyb, m. - pit shaft, L. 120
szyba, f. . wind shield, window telewizyjny - television (as
adj.), L. 113
pm, L. 115
tlum, m. - crowd, L. 117
tort, m. - layer cake, L.109
t
tresowany - trained, L. 114
S

glok, m. . Silesia, province
of Polamdi-L. 124
sluice, L. 112
Aluza, f.

U
udziela6, i. udzielie, p. to give, to confer, taimpazt
to grant, L. 123

114

i.

cornwspolzawodnictwo, n.
petition, L. 121
wstcp, m. . admission, L.113
w grodku - inside, L. 124
do grodka - inside, in,
L. 124
wybitny - outstanding, L.110
wychowanie, n. - upbringing,
education, breeding, L.110
wycieraczka, f. . wind shield
wiper, mat, L. 115
m.
department,
wqski . narrow, strait, L.117
L. 111
w4w6z, m.
ravine, canyon,
wykaza6, p. wykazywaO, i. L. 112
to prove, to show, to dew ciuu . during, L. 117
monstrate, L. 124
we/niany - woolen, L. 117
wykazywae, 1. wykazaO, p. wgdlinal f. . cold cuts, pork
to prove, to show, to demeat products, L. 109
monstrate, L. 124
wgicty . bent in, inflected,
wykres, m. - chart, diagram,
L. 115
graphs L. 121
wiatrowka, f. . car coat, wind
wymyglac, i. wymygliO, p.
breaker, sports jacket,
to invent, to devise, to
L. 117
imagine, L. 120
widownia, f. - audience, L. 113
wymyglit, p. wymyglaO, i. wiek, m. . age, century, L. 109
to invent, to devise, to
wielblad, m. - camel, L. 114
imagine, L. 120
witao (sic), i. przywitao
salary,
wynagrodzenie, n.
p. - to greet, to welcome,
remuneration,
compensation,
L. 120
indemnification, L. 124
wl6kienniczy - textile (as adj.),
wyprzedat, f. . sell out,
L. 120
sale, bargain sale, clearw ogole . in general, generally
ance sale, L. 117
speaking
wyrzucae, 1, wyrzucie, p.
wpadae, i. wpage, p. . to fall
to throw away (out), to
in, to drop in, to get caught,
discard, to eject, L.116
L. 123
wyrzucie, p. wyrzucaC, 1.
wpadka, f... compromiser of
to throw away (out), to
security, mishap, slip, L.124
discard, to eject, L. 116
wpago, p. wpadae, i. - to fall
in, to drop in, to get caught, wystawiaas i. (na+acc.)
wystawic p. (na+acc.)
L. 123
to issue (in), L. 124
wprawia6 sic, 1. (+w+loc.), wprawystawie, p. (na+acc.) ,
wie sic, p. (+w+loc.) . to
wystawiaO,
(na-acc.)
practice, L. 110
to issue (in)., L. 124
wprawie sic, p. wprawiao sic, i.
wytwornia,
f.- atelier, pro(4N+loc.), L. 110
duction, plant, L. 113
wratenie, n.
impression, L.123
wrog, m. . enemy, foe, L. 122

udzieliO, p. udzielak,
to give, to confer, to im.
part, to grant, L. 123
ulewny - pouring, downpour
(as adj.), showery, L. 123
healtk resort,
uzdrowisko, n.
L. 110

115

zaawansowat, p. awansowa6, i.
to be promoted, to promote,
L. 124
zab14dzi6, p. blAdzi6, i. to lose one's way, to go
astray, L. 120
zabrakn46, p. brakowa6, i. to lack, to be short of, L.119
zaczerwieni6.sig, p. (+z+gen.),
czerwieni6. sig, i. (+z+gen.)
to blush (with, from), L. 109
zadowolony - satisfied, glad,
L. 117
zadrapa6, p. drapa6, i. - to
L. 115
scratch,
zadrapanie, f. - a scratch,
L. 115
snack, smorgasbord
zakoka f.
L. 109
zakoficza6 (sig) i. zakoficzy6
(sig), p.
to finish, to cap,

to end, to closes to conclude,
(to come to an end), L. 116
zakoficzy6 (sic), p.
zakoficza6
(sig)
. to end, to finish,

to closes to cap, to conclude (to come to an end),
L. 116
zala6, p. zalewa6,
- to
streak, to inundate, ,t0flood,
L. 115
zalewa6, i. zala6, p. - to
streak, to inundate, to flood,
L. 115
zamek (zamek) - castle (lock),
L. 112
zamilcze6 p. milcze6, i. to be silent, to shut up,L.118
zapanowa6, p. panowa6, i. - to
be in power, to be predominent
to prevail, to control, to
reign, to rule, L. 122
zapasowy
spare, in store, in

reserve L. 119
zapisa6 sic, p. zapisywa6 sig
to matriculate, to register,
to enlist, to enroll, L. 120

116

zapisywa6 sic, i. zapisa6 sig, p. - to matriculate, to register, to
enlist,
to enroll,
L. 120
proponozaproponowa6, p.
wa6i i. - to suggest, to
proposes L. 118
zapuszczac, i. zapuAciel p.
to start (an engine),
L. 115
zaptthci6, p.

zapuszcza6 i.

to Start (an engine),
L. 115
zaA - but, however, L. 119
zataficzy6, p.

4
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I

taficzy8, i.

to dance, L. 111
zatrudnia6, i. zatrudni61 p.
to employ, to occupy, to
keep busy, L. 120
zatrudni6, p. zatrudnia6, i.
to employ, to occupy, to
keep busy, L. 120
zawarto66, f. . contents,

I
I

L. 124 1

zazdrogcie, i, pozazdro6cloy p. - to be jealous,
L. 119
zbieg okolicznoAci . coincidence, L. 122
zbrojeniowy . armament (as
adj.), war (as adj.),
L. 124
zda6, p. zdawa6, i. - to
pass (an examination), to
take (an examination),
L. 120
zdziala6, p. dzia/a6, i.
to act, to work, to operate, to h ave effect,
L. 115
zelowka, f. - sole, L. 119
zjazd, m. - descent, convention, L . 110
znad - from above, L. 112
znitka, f.,- discount, reduction, r educed price,
premium, L 117

I

zoologiczny ogrod, m. - zoo,
L. 114
zsiadae, i. zsi4662 P. - to
get down, to alight, to
dismount, L. 112
zsi0o, p. zsiadae, i. - to
get down, to alight, to
dismount, L. 112
zwiqzek, m.
connection,
bond, confederation, association, L. 124
zwyczaj, m.
custom, L. 114
taglowka, f.
sailboat,
L. 110
tal, m. - regret, sorrow,
resentment, L. 114
tal mi kogo
I am sorry for
somebody, I pity, L. 114
tarowka, f. . bulb kelectric),
L. 119
tegna6 sic, i. potegnae sic,
p. . to say good-bye, to
bid farewell, L. 117
Zelazko, n.
iron (flatiron
only), L. 119
telazo, n. . iron, L. 121
216bek, m. . nursery (for
children only), L. 111
turaw2 m. - sweep (well), crane,
L. 112
tywiol, m.
element (nature
only), L. 123
,
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