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Moduł: Jedzenie  

Zadanie tandemowe nr 2  
 

2.1.  

Proszę zapytać koleżanki i kolegów z Polski, co ich koleżanki i koledzy z 

klasy lubią, a czego nie lubią jeść. 
 

PRZYKŁAD: 

 

Ty:              Jaka jest twoja ulubiona potrawa? 

Kolega:           Moja ulubiona potrawa to pizza./ Najbardziej lubię jeść pizzę./ Najchętniej     

                     jadam pizzę. 

Ty:             Czego nie lubisz jeść? 

Kolega:          Nie lubię jeść mięsa./ Nie jadam warzyw./ Niechętnie jem owoce morza. 
 

 

PRZYDATNE SŁÓWKA I ZWROTY: 

lubię/ uwielbiam 

lubię włoskie jedzenie/ lubię włoską kuchnię … 

chętnie jem/ chętnie jadam 

najchętniej jem/ najchętniej jadam 

moja ulubiona potrawa to … 

niechętnie jem/ niechętnie jadam 

nie lubię/ nie jem 

nie lubię francuskiego jedzenia/ nie lubię francuskiej kuchni 

nigdy nie zjem … 
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2.2. 

Proszę przygotować ranking lubianych i nielubianych potraw koleżanek i 

kolegów. 
 

PRZYKŁAD: 

 
5 NAJPOPULARNIEJSZYCH POTRAW KOLEGÓW I KOLEŻANEK Z POLSKIEJ 

KLASY 

pizza (5) → pięć koleżanek z polskiej klasy lubi jeść pizzę 

hamburgery (4) → czterech kolegów z polskiej klasy lubi hamburgery 

fast food (3) → trzech kolegów z polskiej klasy lubi fast food 

makaron (2) → dwie koleżanki z polskiej klasy jedzą chętnie makaron   

polska kuchnia (2) → dwóch kolegów z polskiej klasy lubi polską kuchnię 

zupa pomidorowa (1) → jeden kolega z polskiej klasy lubi zupę pomidorową 

pieczony kurczak (1) → jedna koleżanka z polskiej klasy lubi pieczonego kurczaka 

 
 

PRZYKŁAD: 

5 NIEPOPULARNYCH POTRAW KOLEGÓW I KOLEŻANEK Z POLSKIEJ KLASY 

pizza (5) → pięć koleżanek z polskiej klasy NIE lubi jeść pizzę 

hamburgery (4) → czterech kolegów z polskiej klasy NIE lubi hamburgerów 

fast food (3) → trzech kolegów z polskiej klasy NIE lubi fast foodów 

makaron (2) → dwie koleżanki z polskiej klasy NIE jedzą chętnie makaronu   

polska kuchnia (2) → dwóch kolegów z polskiej klasy NIE lubi polskiej kuchni 

zupa pomidorowa (1) → jeden kolega z polskiej klasy NIE  lubi zupy pomidorowej 

pieczony kurczak (1) → jedna koleżanka z polskiej klasy NIE lubi pieczonego kurczaka 

 

PRZYDATNE SŁÓWKA I ZWROTY: 

danie wegańskie 

danie wegetariańskie 

fast food 
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frytki 

hamburger 

kotlet schabowy 

kurczak pieczony 

makaron 

mięso 

naleśniki 

pierogi 

pizza 

placki 

ryba 

sałatka 

spaghetti 

zapiekanka 

zupa pomidorowa 

zupa warzywna 

 


