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Gdzie lepiej mieszkać?
– Cześć, co robisz?
– Hej! Czytam różne artykuły i blogi o Wrocławiu.
– Po co? Planujesz jakiś wypad do Wrocławia? Jeśli chcesz, mogę ci polecić
kilka fajnych miejsc.
– Nie, dzięki, nie jadę na wycieczkę. Dostałam propozycję pracy we Wrocławiu i nie
wiem, czy warto wyprowadzić się z Warszawy, zostawić starą pracę, znajomych
i zacząć wszystko od zera w nowym mieście. Nigdy tam nie byłam.
Nowa praca wydaje się ciekawa, oferują mi dobre zarobki, ale wiesz, praca to nie
wszystko. Chciałabym się dowiedzieć, jak wygląda życie we Wrocławiu, czy
jest drogo, czy są korki, czy można tam spędzać czas tak samo przyjemnie jak
w Warszawie, wiesz, tego typu rzeczy.
– Oczywiście, przecież Wrocław to duże miasto, jedno z największych w Polsce. Jest taniej niż w Warszawie,
spokojniej i żyje się wolniej niż w stolicy. Jest mniej ludzi i mniej samochodów, chociaż jest sporo turystów. Jest
też dużo ciekawych imprez kulturalnych, nie wiem, czy więcej niż w Warszawie, ale na pewno można tam ciekawie
spędzać czas. No i jest bliżej gór.
– Ale dalej od Bałtyku. A ja uwielbiam Bałtyk i jego piękne plaże. Zakochałam się w Polsce, kiedy po raz pierwszy
pojechałam nad wasze morze.
– Coś za coś. To trudna decyzja, tym bardziej, ze nie znasz nikogo we Wrocławiu.
– No właśnie. Tutaj mam dużo znajomych, zawsze w weekendy wychodzimy gdzieś razem. W Warszawie mam
swoje ulubione parki, restauracje, sklepy... Ale praca we Wrocławiu daje mi więcej możliwości rozwoju, to ciekawe
stanowisko. Będę więcej zarabiać i częściej jeździć za granicę.
– Słuchaj, a może po prostu pojedziesz tam i sama zobaczysz, czy podoba ci się miasto? W ten sposób będzie ci łatwiej
podjąć decyzję. Mam znajomych we Wrocławiu i oni na pewno chętnie pokażą ci miasto i opowiedzą o jego wadach
i zaletach. Co ty na to?
– Dzięki za propozycję, świetny pomysł.

Słownictwo
wypad – krótki wyjazd, krótka podróż
wyprowadzać się / wyprowadzić się – znaleźć mieszkanie
w innym miejscu i zostawić stare
zaczynać / zacząć wszystko od zera – zacząć wszystko
od nowa, w nowym środowisku
wydaje się – sprawia wrażenie, że jest
przecież – używamy tego słowa, gdy chcemy coś
zaakcentować, podkreślić
zakochiwać się / zakochać się w kimś / czymś (+ Msc.)
– zacząć kochać, uwielbiać

coś za coś – jest i plus, i minus; coś rekompensuje coś
innego
rozwój – poszerzanie swoich umiejętności, kompetencji,
wiedzy
stanowisko – funkcja w pracy
pokazywać / pokazać – zademonstrować
wada – minus, coś negatywnego
zaleta – plus, coś pozytywnego
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Ćwiczenia
1 Proszę powtórzyć za lektorem.
często – częściej – najczęściej
dużo – więcej – najwięcej
tanio – taniej – najtaniej
mało – mniej – najmniej
blisko – bliżej – najbliżej
daleko – dalej – najdalej
bardzo – bardziej – najbardziej
łatwo – łatwiej – najłatwiej
2 Proszę posłuchać.
Chodzę do kina niezbyt często – raz w miesiącu. Moja siostra chodzi częściej – 2 (dwa) razy w miesiącu. Jej chłopak jest
prawdziwym kinomanem i chodzi do kina najczęściej – minimum raz w tygodniu.
Nie zarabiam dużo, tylko 2 (dwa) tysiące złotych. Mój kolega zarabia więcej – 3 (trzy) tysiące. Nasz szef zarabia najwięcej,
ale nikt nie wie ile – to tajemnica.
W małych sklepach osiedlowych nie jest tanio. W supermarketach jest taniej. Najtaniej jest w takich sklepach jak
Biedronka czy Lidl.
Wczoraj pracowałam mało – 5 (pięć) godzin, ale dzisiaj pracowałam jeszcze mniej – tylko 3 (trzy) godziny. Najmniej
pracuje mój chłopak – jest jeszcze studentem.
Mieszkam blisko centrum, ale moja znajoma Ewa mieszka jeszcze bliżej – 5 (pięć) minut pieszo do Rynku. Najbliżej,
bo na samym Rynku, mieszka moja koleżanka Renata.
Mój brat mieszka daleko od rodziców, ale ja mieszkam jeszcze dalej – prawie 500 (pięćset) kilometrów!
Dlatego rzadko ich widuję. Najdalej mieszka nasza siostra – rok temu wyemigrowała do Norwegii.
Jestem z Francji. Bardzo lubię kuchnię francuską, ale jeszcze bardziej lubię kuchnię włoską. Z kuchni włoskiej najbardziej
lubię pizzę.
Komu jest łatwo nauczyć się polskiego? Mówi się, że łatwiej jest nauczyć się polskiego, jeśli zna się jakiś inny język
słowiański. Najłatwiej jest chyba tym, którzy mają polskie korzenie.

PODKAST HELLO POLISH!

A2
POZIOM

3 Proszę zastąpić podane w nawiasach przysłówki antonimami w stopniu wyższym.
1.
2.
3.
4.
5.

Dziś mam (mniej) ….................. zajęć niż wczoraj.
Jesteśmy coraz (dalej) ….................. .
W tym mieście jest zdecydowanie (drożej) ….................. niż w naszym.
Z czasem będzie (trudniej) ….................. , zobaczycie.
Powinnaś (rzadziej) ….................. wychodzić z domu.

Proszę uzupełnić zdania właściwymi formami.
4 1. We (Wrocław) ….................. jest więcej interesujących miejsc.
2. Boję się zaczynać wszystko od (zero) ….................. .
3. Planujemy (wypad) ….................. nad morze.
4. Ta praca daje dużo możliwości (rozwój) ….................. .
5. Muszę podjąć (decyzja) ….................. jeszcze dziś.
6. Teraz częściej jeździmy za (granica) ….................. .
7. Kraków jest bliżej (góry) ….................. .
8. Zwykle robimy zakupy w (supermarkety) ….................. , bo jest taniej.
9. Zarabia 3 (tysiące) ….................. złotych.
10. Teraz mieszkam dalej od (rodzice) ….................. i dlatego widujemy się rzadziej.

