
PODKAST HELLO POLISH!  B2
POZIOM

Nie mam kasy!

Słownictwo

jechać na żagle – jechać nad jezioro, żeby popływać 

żaglówką

nic mi nie mów – nie mów mi nic o tym, nawet nie pytaj

no co ty – naprawdę? serio?

kasa – potocznie: pieniądze

jestem spłukany – potocznie: nie mam pieniędzy

stówa – potocznie: 100 złotych

zrujnuje mnie to – potocznie: stracę 

z tego powodu wszystkie pieniądze, zbankrutuję

mieć puste konto – nie mieć nic na koncie w banku, nie 

mieć pieniędzy

premia – dodatkowe pieniądze, wypłacane 

oprócz pensji pracownikowi

kwartał – trzy miesiące

opłacać / opłacić rachunki – zrealizować stałe opłaty,  

np. rachunek za telefon, gaz, wodę, prąd itd.

wydawać / wydać – kupować różne rzeczy

zarabiać / zarobić  – dostawać pieniądze za swoją pracę

zakupoholik (m) / zakupoholiczka (ż) – osoba, która kupuje 

za dużo i za często; jest od tego uzależniona

wydatki – to, na co wydaję pieniądze

oszczędzać / oszczędzić – odkładać część pieniędzy, nie 

wydawać wszystkich pieniędzy

nic mi to nie daje – nie daje mi to nic pozytywnego, żadnej 

korzyści

pieniądze się mnie nie trzymają – łatwo wydaję pieniądze, 

nie umiem kontrolować wydatków

dopingować – motywować

wpisywać / wpisać – pisać w konkretnym miejscu, 

uzupełniać

DIALOG POTOCZNY, TEKST

– Hej Anka, co tam? Jedziesz na żagle z Markiem, Kaśką i Elką? Ja jeszcze myślę.

– Na Mazury? Weź nic mi nie mów! Nie jadę…

– No co ty! Dlaczego? Coś się stało?

– Nie mam kasy… Jestem totalnie spłukana. W tym miesiącu kończę remont kuchni, 

a w zeszłym miałam 3 (trzy) wizyty u dentysty. Wydałam na nie prawie 9 (dziewięć) 

stów! Zrujnuje mnie to wszystko!

– No rozumiem… Wiem, co to znaczy mieć puste konto. Ja jeszcze nie dostałam 

premii za ostatni kwartał. Nie wiem, jak opłacę rachunki w tym miesiącu. I jeszcze 

ten kurs masażu… Poza tym ostatnio się zorientowałam, że wydaję więcej,  

niż zarabiam! Jak to możliwe?

– Hm… Masz kartę kredytową?

– No. I ciągle jej używam. To wygodne. Poza tym chyba jestem zakupoholiczką. Muszę zacząć kontrolować 

wydatki i nauczyć się oszczędzać.

– Ja ostatnio zaczęłam czytać blog o oszczędzaniu pieniędzy, ale nic mi to nie daje. Pieniądze ciągle się mnie nie 

trzymają…

– Słuchaj, a może będziemy się jakoś nawzajem kontrolować i dopingować? Możemy zrobić tabelki w Excelu i wpisywać 

tam wszystkie swoje wydatki, nawet te najdrobniejsze.

– To jest myśl!
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Proszę wybrać czasownik w odpowiednim aspekcie i uzupełnić zdania formami w czasie przyszłym prostym lub 

złożonym.

1. Jeśli Magda kupi tańsze mieszkanie, ……………………………………………… 20 tysięcy złotych. (oszczędzać / oszczędzić)

2. Wydałam na dentystę już 300 zł, a przede mną jeszcze dwie wizyty! Na pewno ……………………………………………… jeszcze  

 kilkaset złotych. (wydawać / wydać)

3. Marcin jest programistą i z pewnością szybko ……………………………………………… na mieszkanie w Warszawie. (zarabiać /  

 zarobić)

4. Te ciągłe wydatki na coraz to nowe zachcianki Kasi niedługo mnie ……………………………………………… ! (rujnować /   

 zrujnować)

5. Tomek i Ela po ślubie postanowili, że ……………………………………………… rachunki ze wspólnego konta. (opłacać / opłacić)

Proszę uzupełnić zdania podanymi wyrazami w odpowiedniej formie.

kasa / stówa / zakupoholik / wydatki / premia

1. Pożyczysz mi dwie ……………………… ? Te meble kosztują 2000 zł, a ja mam 1800.

2. W zeszłym roku podróżowaliśmy po świecie przez kilka miesięcy, ale wcale nie wydaliśmy dużo ……………………… , to był  

 wyjazd niskobudżetowy.

3. Kiedy robiłem remont kuchni, nie sądziłem, że dwukrotnie przekroczę założony limit ……………………… .

4. ……………………… to ludzie, którzy poprawiają sobie humor zakupami.

5. Zarabiam tak mało, że ledwo mi starcza na utrzymanie; na szczęście z ……………………… mogę coś oszczędzić.

Ćwiczenia
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ĆWICZENIA
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ODPOWIEDZI DO ĆWICZEŃ

Nie mam kasy!

Odpowiedzi do ćwiczeń

1. oszczędzi, 2. wydam, 3. zarobi, 4. zrujnują, 5. będą opłacać

1. stówy (biernik), 2. kasy (dopełniacz), 3. wydatków (dopełniacz), 4. Zakupoholicy (mianownik), 5. premii (dopełniacz)
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