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Trzydziestka
Dialog 1
– Baśka, kiedy robisz urodziny, zdecydowałaś już?
– Tak, w najbliższy weekend. Za dwa tygodnie kilka osób nie może przyjść, więc robię
w ten. W sobotę.
– W domu czy w lokalu?
– W lokalu. Nie chcę robić tak dużej imprezy w domu. Wiesz, mieszkam w bloku,
będzie głośno. Nie chcę też potem sprzątać całą niedzielę! Poza tym trzydziestka
to specjalna okazja.
– A który lokal wybrałaś?
– Zdecydowałam się na „Insomnię”. W samym centrum, na Modnej. Tam jest kilka sal, zarezerwowałam jedną
tylko dla nas.
– Świetnie! A ile osób zaprosiłaś?
– 40 (czterdzieści). Wiesz, mam strasznie dużo znajomych.
– Aha. To o której zaczynamy?
– O 20 (ósmej).
– Potrzebujesz pomocy w przygotowaniach?
– Nie, dzięki, jedzenie zamówiłam w lokalu. Będzie też DJ.
– Super. To do soboty!
– Pa!
Dialog 2
– Justyna, pamiętasz, że w sobotę Baśka robi trzydziestkę?
– No pewnie, że pamiętam.
– Dzwonię do ciebie, żeby pogadać o prezencie. Co jej kupujemy? Składamy się z Tomkiem i Pawłem czy kupujemy coś
same?
– Przed chwilą dzwonił do mnie Tomek i powiedział, że 10 (dziesięć) osób robi zrzutkę. Może i my się z nimi zrzucimy?
– Ok. A co chcą kupić?
– Mają głosować. Są dwa pomysły: karnet na masaże albo czytnik e-booków. Baśka uwielbia czytać.
– Oba pomysły mi się podobają, ale chyba wolę czytnik.
– Ja też. Ok, to dzwonię do Tomka.

Słownictwo
trzydziestka – 30. (trzydzieste) urodziny
robić / zrobić urodziny – organizować imprezę
z okazji urodzin
lokal – na przykład bar, restauracja, klub, pub
blok – budynek, gdzie jest dużo mieszkań
wybierać / wybrać – zdecydować się na coś
w samym centrum – dokładnie w centrum

zapraszać / zaprosić – zapytać kogoś, czy chce przyjść (np.
na urodziny)
strasznie – tutaj: bardzo
znajomi – koledzy i koleżanki
przygotowania – to, co robimy wcześniej, gdy coś
organizujemy
pogadać – potocznie: porozmawiać
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składać się / złożyć się – dać pieniądze na wspólny cel,
np. żeby kupić razem prezent
robić / zrobić zrzutkę – składać się
zrzucać się / zrzucić się – składać się, robić zrzutkę
głosować – przedstawić swoje zdanie, swoją opinię, żeby
coś wybrać

karnet na masaże – abonament na kilka sesji u masażysty
czytnik e-booków – urządzenie do czytania książek
elektronicznych, np. Kindle

Ćwiczenia
1 Proszę uzupełnić zdania słowami z ramki.
zaprosiłem / bloku / lokal / zarezerwowałam / robię
1. Za dwa tygodnie ….................. trzydziestkę!
2. Mieszkacie w ….................. czy w domu?
3. Ten ….................. jest teraz bardzo modny.
4. ….................. na urodziny tylko kilka osób.
5. ….................. salę w lokalu.
2 Proszę uzupełnić konstrukcje, wpisując podane słowa w odpowiednich przypadkach.
1. Przykład: zaprosiliśmy Ewę (biernik) na urodziny (biernik)
a) zaproszę ……………… (Edyta) na ……………… (kawa)
b) zaprosiłam ……………… (koleżanka) na ……………… (lody)
c) zapraszamy ……………… (Mariusz) na ……………… (trzydziestka)
2. Przykład: dzwonię do Michała (dopełniacz):
a) zadzwoniłam do ……………… (kuzyn)
b) zadzwoniłyśmy do ……………… (rodzice)
c) zadzwonię do ……………… (Basia)
3. Przykład: zorganizujemy imprezę w lokalu (miejscownik)
a) zrobimy imprezę w ……………… (dom)
b) zorganizujemy przyjęcie w ……………… (modny klub)
c) zrobimy urodziny w ……………… (samo centrum)
4. Przykład: składamy się z Tomkiem (narzędnik)
a) rozmawialiśmy z ……………… (nasza koleżanka Edyta)
b) spotkałam się z ……………… (twoje koleżanki)
c) pogadam o tym z ……………… (jego kolega)
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Trzydziestka
Odpowiedzi do ćwiczeń
1 1. robię, 2. bloku, 3. lokal, 4. Zaprosiłem, 5. Zarezerwowałam
2 1. a) zaproszę Edytę na kawę, b) zaprosiłam koleżankę na lody, c) zapraszamy Mariusza na trzydziestkę; 2. a)
zadzwoniłam do kuzyna, b) zadzwoniłyśmy do rodziców, c) zadzwonię do Basi; 3. a) zrobimy imprezę w domu, b)
zorganizujemy przyjęcie w modnym klubie, c) zrobimy urodziny w samym centrum; 4. a) rozmawialiśmy z naszą
koleżanką Edytą, b) spotkałam się z twoimi koleżankami, c) pogadam o tym z jego kolegą

