
MOWA CIAŁA
ZAŁĄCZNIK 9.3

Gdy John spytał Julie, czy chciałaby pojechać z nim do Norwegii,
ona tylko ………………………… . Była niepewna, co do opuszczania
swojego kraju.
Studenci byli zaniepokojeni przed egzaminem, ponieważ można było
dostrzec, że niektórzy z nich …………….., podczas gdy inni
……………. .
W chwili, gdy przyznała się do zdradzania go, mogła zobaczyć, że
on …………………. . Był absolutnie wściekły.
James …………………….. i myślał bardzo intensywnie nad tym, co
zrobić dalej. Wiedział, że nie powinien być taki niezdecydowany,
ale ciężko mu było podjąć decyzję.
Posprzątaj swój pokój w tej chwili! I nie waż się ………………………
na mnie! Wiem, że jesteś zły, ale takie jest życie!
Mary usiadła i ……….. . Było oczywiste, że była niechętna słuchać, o
czym mówił Mike.
Podejrzany nie mógł być prawdomówny. Gdy zadano mu pytanie
dotyczące morderstwa, on ………………………. . Widać było, że
kłamał. 
Gdy nowy nauczyciel wszedł do klasy, ze swoim ………… i głową
spuszczoną w dół, wszyscy uczniowie dostrzegli, że był on bardzo
nieśmiałą osobą. Wyglądał tak, jakby brakowało mu pewności
siebie. 
Marvin wiedział, że wygrał spór. Siedział z głową uniesioną do góry;
na jego twarzy pojawił się krzywy uśmiech, gdy przyjął ……………… i
właśnie wtedy wszyscy zrozumieli, że wygrał sprawę. Zawsze był
bardzo pewny swoich umiejętności, ale bez wątpienia miał rację. 
Janine jest bardzo pewna siebie. Na każdym spotkaniu stała z(e)
…………………., co na początku wydawało mi się trochę aroganckie. 
Spojrzałem na jego wyczekującą minę, a gdy zaczął ……………..,
wiedziałem, że właśnie zawarł umowę swojego życia.

MOWA CIAŁA – ZAŁĄCZNIK 9.3 (WERSJA A) 
– DLA BARDZIEJ ZAAWANSOWANYCH UCZNIÓW
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Gdy John spytał Julie, czy chciałaby pojechać z nim do Norwegii,
ona tylko ………………………… . Była …………., co do opuszczania
swojego kraju.
Studenci byli ………………………. przed egzaminem, ponieważ można
było dostrzec, że niektórzy z nich …………….., podczas gdy inni
……………. .
W chwili, gdy przyznała się do zdradzania go, mogła zobaczyć, że
on …………………. . Był absolutnie………….. .
James …………………….. i myślał bardzo intensywnie nad tym, co
zrobić dalej. Wiedział, że nie powinien być taki ………….., ale ciężko
mu było podjąć decyzję.
Posprzątaj swój pokój w tej chwili! I nie waż się ………………………
na mnie! Wiem, że jesteś …………., ale takie jest życie!
Mary usiadła i ……….. . Było oczywiste, że była ………………………
słuchać, o czym mówił Mike.
Podejrzany nie mógł być ……………. . Gdy zadano mu pytanie
dotyczące morderstwa, on ………………………. . Widać było, że
kłamał. 
Gdy nowy nauczyciel wszedł do klasy, ze swoim ………… i głową
spuszczoną w dół, wszyscy uczniowie dostrzegli, że był on bardzo
…………... osobą. Wyglądał tak, jakby brakowało mu pewności
siebie. 
Marvin wiedział, że wygrał spór. Siedział z głową uniesioną do góry;
na jego twarzy pojawił się krzywy uśmiech, gdy przyjął ……………… i
właśnie wtedy wszyscy zrozumieli, że wygrał sprawę. Zawsze był
bardzo ……………. swoich umiejętności, ale bez wątpienia miał
rację. 
Janine jest bardzo ………….. . Na każdym spotkaniu stała z(e)
…………………., co na początku wydawało mi się trochę aroganckie. 
Spojrzałem na jego ………… minę, a gdy zaczął ……………..,
wiedziałem, że właśnie zawarł umowę swojego życia. 

MOWA CIAŁA – HANDOUT 9.3 (WERSJA A) 
– DLA BARDZIEJ ZAAWANSOWANYCH UCZNIÓW

zaniepokojony      pewny siebie         zły                  pewny        
 wyczekujący         wściekły                niepewny       niezdecydowany                        
nieśmiały               prawdomówny      niechętny
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