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LUBIĘ / POBOBA MI SIĘ 
 

LUBIĘ 
 

100%  

 

* Lubię… + infinitive 

Bardzo lubię pływać,  

czytać książki i gotować. 

 

* Lubię (jeść / pić)… (+Acc.) 

Lubię zupę ogórkową. 

Lubię białą kawę. 

 

 
 

PODOBA MI SIĘ 
 

100% - coś jest ładne, atrakcyjne 

 

* komplementy 

(Podoba mi się ta dziewczyna!) 

 

* ubrania 

(Nie podobają mi się te buty. Są 

okropne!!) 

 

* prezenty 

(Dziękuję!! Bardzo mi się podoba 

ten album!) 

 

* akceptuję propozycję/nie 

akceptuję propozycji 

(Nie podoba mi się ten pomysł.) 

 

GENERALNIE 

 

Lubię… (+ Acc.) 

 

 

1. Lubię muzykę klasyczną. 

2. Lubię literaturę historyczną. 

 

3. Lubię sztukę włoską. 

4. Lubię malarstwo 

impresjonistyczne. 

KONKRETNIE 

 

Podoba mi się… (+Nom. sing.) 

Podobają mi się… (+Nom. pl.) 

 

1. Podobał mi się ten koncert. 

2. Bardzo podoba mi się ta 

książka! 

3. Podoba mi się ten pałac. 

4. Podobają mi się obrazy 

Moneta. 

 

 

 Czasem można powiedzieć i tak, i tak: 

Lubię filmy Kieślowskiego. / Podobają mi się filmy Kieślowskiego. 

Lubię muzykę folkową. / Podoba mi się muzyka folkowa. 
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1. Proszę przeczytać tekst i zdecydować, kiedy mówimy: „lubię”, a 

kiedy „podoba mi się”. 

 

 To jest Kasia. Jest bardzo ładną dziewczyną: 

ma blond włosy i niebieskie oczy. Bardzo mi się 

podoba!! Ale niestety nie jest dla mnie miła, 

więc jej nie lubię… 
 

 

 

2. Proszę zdecydować i napisać: „lubię” albo „podoba mi się”. 

UWAGA!! na formy. 

 

0. Twoja koleżanka ma piękną sukienkę. 
Podoba mi się twoja sukienka!! 

 
1. Wczoraj pierwszy raz piłeś/piłaś polską wódkę… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Czytasz książkę Kapuścińskiego „Heban”… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Dostałeś/dostałaś prezent, o którym marzyłeś/marzyłaś… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Codziennie wieczorem słuchasz muzyki klasycznej. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. W zeszłym tygodniu byłeś/byłaś na wystawie i długo oglądałeś 

obraz Wyspiańskiego… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

6.Twoje dżinsy są już bardzo stare, ale nosisz je prawie 

codziennie…. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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7. Ten mężczyzna jest bardzo przystojny!! 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Często na obiad jesz bigos… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. Wczoraj oglądałeś nowy film Andrzeja Wajdy. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. Mieszkasz w Polsce… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Proszę napisać: 

Co lubisz robić? 

0. Lubię uprawiać sport i jeździć samochodem. 

1. ………………..………………………………………………………………………………………… 

2. ………………..………………………………………………………………………………………… 

3. ………………..………………………………………………………………………………………… 

4. ………………..………………………………………………………………………………………… 

5. ………………..………………………………………………………………………………………… 

 

Kogo lubisz?  

 

0. Lubię moją sąsiadkę, mojego nauczyciela i mojego kolegę. 
 

1. ………………..………………………………………………………………………………………… 

2. ………………..………………………………………………………………………………………… 

3. ………………..………………………………………………………………………………………… 

4. ………………..………………………………………………………………………………………… 

5. ………………..………………………………………………………………………………………… 
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Co mi się podoba w Polsce? 

0. Podobają mi się zabytki. 

1. ………………..………………………………………………………………………………………… 

2. ………………..………………………………………………………………………………………… 

3. ………………..………………………………………………………………………………………… 

4. ………………..………………………………………………………………………………………… 

5. ………………..………………………………………………………………………………………… 

 

 Proszę napisać komplementy 

0. (Ala) Podoba mi się twój esej!! 

1. (………..)………………..……………………………………………………………………. 

2. (………..)………………..……………………………………………………………………. 

3. (………..)………………..……………………………………………………………………. 

4. (………..)………………..……………………………………………………………………. 

5. (………..)………………..……………………………………………………………………. 

 

 

Materiały własne: Joanna Główczyńska 
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5. Jako powtórkę proponuję pracę w parach. Studenci losują 

karteczki i mają zdecydować, które wyrażenie powinno być 

użyte: „lubię” czy „podoba mi się”. Oczywiście mogą mówić o 

sobie. 

 

NOWY FILM 

STIVENA 

SPILBEGRGA 

 

 

MUZYKA 

BACHA 

 

ZIELONA 

HERBATA 

 

 

DRAMATY 

SZEKSPIRA 

 

 

POLSKA 

 
 

NOWA 

KSIĄŻKA 

STASIUKA 

TA 

ATRAKCYJNA 

DZIEWCZYNA 

 

 

PIEROGI 
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CZERWONA 

BLUZKA 

 

 

PODRÓŻOWAĆ 

 

OBRAZ 

MATEJKI 

 

 

MOJA 

KOLEŻANKA 

 

 

 

 

 

 

 

 


