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 Kiedy się ostatnio wiedzieliśmy, miałam ________ lat.  
Teraz mam _________. 
 
Jestem wyższa niż wtedy./Jestem tego samego wzrostu. 
 
Wyglądam inaczej niż wtedy./Wyglądam prawie tak samo. (opisz, co 
masz na sobie) 
 
Mam inną fryzurę./Czeszę się tak samo. (opisz swoją fryzurę) 
 
Mam wciąż ten sam szeroki/nieśmiały/ciepły uśmiech. 
 
Wtedy, w mojej rodzinie byli __________________________________________ 
________________________________________________________________________ i ja. 
 
Od tamtej pory minęło _______ lat i to spotkanie jest ostatnią rzeczą, 
której się dziś spodziewałam. 
 
Wtedy byliśmy naprawdę blisko.  

Kiedy się ostatnio wiedzieliśmy, miałam ________ lat.  
Teraz mam _________. 
 
Jestem wyższa niż wtedy./Jestem tego samego wzrostu. 
 
Wyglądam inaczej niż wtedy./Wyglądam prawie tak samo. (opisz, co 
masz na sobie) 
 
Mam inną fryzurę./Czeszę się tak samo. (opisz swoją fryzurę) 
 
Mam wciąż ten sam szeroki/nieśmiały/ciepły uśmiech. 
 
Wtedy, w mojej rodzinie byli __________________________________________ 
________________________________________________________________________ i ja. 
 
Od tamtej pory minęło _______ lat i to spotkanie jest ostatnią rzeczą, 
której się dziś spodziewałam. 
 
Wtedy byliśmy naprawdę blisko.  

Kiedy się ostatnio wiedzieliśmy, miałem ________ lat.  
Teraz mam _________. 
 
Jestem wyższy niż wtedy./Jestem tego samego wzrostu. 
 
Wyglądam inaczej niż wtedy./Wyglądam prawie tak samo. (opisz, co 
masz na sobie) 
 
Mam inną fryzurę./Czeszę się tak samo. (opisz swoją fryzurę) 
 
Mam wciąż ten sam szeroki/nieśmiały/ciepły uśmiech. 
 
Wtedy, w mojej rodzinie byli __________________________________________ 
________________________________________________________________________ i ja. 
 
Od tamtej pory minęło _______ lat i to spotkanie jest ostatnią rzeczą, 
której się dziś spodziewałem. 
 
Wtedy byliśmy naprawdę blisko.  

Kiedy się ostatnio wiedzieliśmy, miałem ________ lat.  
Teraz mam _________. 
 
Jestem wyższy niż wtedy./Jestem tego samego wzrostu. 
 
Wyglądam inaczej niż wtedy./Wyglądam prawie tak samo. (opisz, co 
masz na sobie) 
 
Mam inną fryzurę./Czeszę się tak samo. (opisz swoją fryzurę) 
 
Mam wciąż ten sam szeroki/nieśmiały/ciepły uśmiech. 
 
Wtedy, w mojej rodzinie byli __________________________________________ 
________________________________________________________________________ i ja. 
 
Od tamtej pory minęło _______ lat i to spotkanie jest ostatnią rzeczą, 
której się dziś spodziewałem. 
 
Wtedy byliśmy naprawdę blisko.  


