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Arkusz pracy A1 - Funkcje i wyposażenie domu 

Zadania do Lekcji 1. 
Uzupełnione ćwiczenia dołącz do segregatora. 
 

1. Ile pomieszczeń znajduje się w Twoim domu? Wypisz je. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Ułóż podobną tabelkę, aby pokazać, kto używa danego pomieszczenia w Twoim domu. 
 Imiona mieszkańców wypisz pionowo. Nazwy pomieszczeń wypisz poziomo. Symbolem „X” 
 zaznacz pomieszczenia, których używają mieszkańcy. 
 
 Pokój dzienny Kuchnia Łazienka Sypialnia 1 
Mama     
Tata     
Babcia     
Ja     
 

3. W jaki sposób użytkowane są pomieszczenia w Twoim domu? Ułóż podobną tabelkę. Wypisz 
codzienne czynności, jakie wykonuje się w każdym z pomieszczeń w Twoim domu. 
 

Salon Sypialnia Kuchnia Łazienka 
Oglądanie telewizji Odrabianie zadania 

domowego 
Rozmawianie Słuchanie radia 

   Kąpiel 
 

4. Ułóż podobną tabelę, aby pokazać, w jakim czasie wykorzystywane jest każde z pomieszczeń. 
Nazwy pomieszczeń znajdujących się w Twoim domu wypisz pionowo. Poziomo wypisz 
dwugodzinne przedziały czasowe (możesz uwzględnić całą dobę, jeśli chcesz). Symbolem „X” 
oznacz, kiedy poszczególne pomieszczenia są użytkowane. 
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5. Które pomieszczenia są użytkowane przez każdego członka Twojej rodziny? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Które pomieszczenia są użytkowane jedynie przez niektórych członków Twojej rodziny? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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7. Które z pomieszczeń mają najmniejszy, a które największy dostęp do naturalnego światła? 
najmniej:…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
najwięcejj:………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

8. Które z pomieszczeń w Twoim domu jest największe, a które najmniejsze? 
największe …………………………………………………. najmniejsze………………………………………………… 

9. Jakie figury geometryczne są widoczne w elementach architektonicznych, wyposażeniu i 
umeblowaniu? Ułóż podobną tabelkę, aby to zilustrować.  

 
Kwadrat Prostokąt Okrąg/Owal Trójkąt 
Stół okno lampa brodzik prysznicowy 
 drzwi umywalka  
    
 

10. Ułóż podobną tabelkę, aby przedstawić rodzaje tkanin i materiałów wykończeniowych 
użytych w Twoim domu. 

 
Pokój dzienny Sypialnia Kuchnia Łazienka 
len bawełna linoleum płytki ceramiczne 
    
 

Album 
Przeanalizuj Arkusz Informacyjny 1 – Album. Pracę z Albumem rozpocznij od działu poświęconego 
projektowaniu wnętrz. 

1. Rozpocznij zbieranie zdjęć mebli, które Ci się podobają. Przeglądaj gazety, czasopisma, 
katalogi, ulotki i inne źródła. 

2. Zacznij zbierać wzorniki kolorów tapet, tkanin i farb, które Ci się podobają. 
3. Napisz kilka zdań, w których uzasadnisz, dlaczego wybierasz te przykłady. 

 

Słowniczek 
 
W Słowniczku zapisuj nowe wyrazy wraz z ich definicjami. 
 
 


