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Bierzemy ślub

– Kama, mam ci coś do powiedzenia!

– Dawaj!

– Emil mi się oświadczył!

– To wspaniale! Moje gratulacje. No wreszcie! Tyle czasu na to czekałaś. Opowiadaj!

– Było naprawdę romantycznie… Wiesz, byliśmy w weekend w Krakowie. 

Niby spontaniczny wyjazd, a okazało się, że on to wszystko zaplanował, 

i to w najdrobniejszych szczegółach…

– Haha, oczywiście niczego się nie domyśliłaś?

– Nie miałam zielonego pojęcia, że zrobi to teraz. Wiesz, po cichu liczyłam, że 

zaręczymy się w te wakacje, bo już od paru miesięcy sporo rozmawiamy o planach na przyszłość… Ale to naprawdę 

był spontaniczny wypad! Przynajmniej tak myślałam, dopóki nie poszliśmy na kolację do jednej z najdroższych 

restauracji w Krakowie. Przed kolacją znalazłam na łóżku nową sukienkę. Wyślę ci potem fotkę, to zobaczysz.

– Dobra, ale co było dalej?

– No więc poszliśmy do luksusowej i strasznie drogiej knajpy. Kolacja przy świecach, te sprawy. Jedzenie  

– niebo w gębie! Ale słuchaj, nagle podszedł do nas kelner w smokingu, z butelką szampana w ręce i bukietem róż, 

było ich chyba ze sto. Nie uwierzysz, kto to był!

– Kto??

– Filip, najlepszy przyjaciel Emila.

– Ha, świetny pomysł.

– Byłam w szoku, zapytałam, co on tu robi, a on na to: „Kwiaty i szampan dla państwa”, po czym puścił do mnie 

oczko i zniknął.

– Wtedy już się chyba zorientowałaś, o co chodzi?

– Coś ty! Byłam za bardzo zdziwiona zachowaniem Filipa. No i wtedy to się stało! Emil uklęknął przede mną, wyciągnął 

pierścionek i zapytał, czy zostanę jego żoną… Wszyscy goście w restauracji zaczęli klaskać, a ja popłakałam się  

ze szczęścia.

– No to czekam, aż przyjdziesz do mnie pochwalić się pierścionkiem!

Słownictwo

brać / wziąć ślub – wychodzić za mąż (o kobiecie) lub żenić 

się (o mężczyźnie)

oświadczać się / oświadczyć się komuś (+ C.) – poprosić 

o rękę; sytuacja, w której mężczyzna pyta kobietę, czy 

zostanie jego żoną

moje gratulacje – gratuluję

niby – teoretycznie

spontaniczny – bez planu

okazało się, że… – rezultat był taki, że…

w najdrobniejszych szczegółach – ze wszystkimi detalami

domyślać się / domyślić się – odkryć coś w myślach, 

wydedukować, wywnioskować

nie mieć zielonego pojęcia – kompletnie, zupełnie nie 

wiedzieć

po cichu – w sekrecie, w tajemnicy

liczyć – tutaj: mieć nadzieję

zaręczyć się – sytuacja, w której kobieta przyjmuje 

oświadczyny (propozycję małżeństwa) mężczyzny i dostaje 

od niego pierścionek zaręczynowy

wypad – krótki wyjazd, krótka podróż, wycieczka

fotka – potocznie: zdjęcie

niebo w gębie – coś pysznego, bardzo smacznego

smoking – męski strój, bardziej elegancki od garnituru

w szoku – bardzo zdziwiony, zaskoczony 
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puszczać / puścić do kogoś oczko – mrugnąć okiem 

(porozumiewawczo)

coś ty – tutaj: zdecydowanie nie

zdziwiony czymś (+ N.) – zaskoczony czymś

zachowanie – sposób, w jaki ktoś postępuje, reaguje, 

pokazuje emocje

klękać / uklęknąć – zgiąć nogi i oprzeć kolana o ziemię

wyciągać / wyciągnąć – tutaj: wyjąć

pierścionek – biżuteria noszona na palcu

klaskać – bić brawo

popłakać się ze szczęścia – zacząć płakać z radości

chwalić się / pochwalić się – mówić o czymś lub pokazywać 

coś z dumą

Proszę przekształcić zdania, zastępując pogrubione słowa ich synonimami. Proszę pamiętać o innych zmianach tam, 

gdzie to konieczne.

1. Magda była w szoku, kiedy dowiedziała się, że jej były mąż drugi raz się żeni.

......................................................................................................................................................................................................................................................

2. Jarek poprosił Lidkę o rękę podczas romantycznej kolacji w Krakowie.

......................................................................................................................................................................................................................................................

3. Kiedy państwo młodzi zatańczyli pierwszy taniec, wszyscy długo bili brawo.

......................................................................................................................................................................................................................................................

4. Wiesz, że Paweł bierze ślub już trzeci raz?

......................................................................................................................................................................................................................................................

5. To był romantyczny wypad za miasto.

......................................................................................................................................................................................................................................................

Do podanych sytuacji proszę dopasować odpowiednie reakcje.

1. Zaręczyliśmy się! .....

2. Kiedy Mateusz mi się oświadczył, popłakałam się ze szczęścia. .....

3. Domyślałam się, że Emil poprosi mnie o rękę. .....

4. Pierścionek jest piękny, muszę ci go pokazać. .....

5. Jedzenie na weselu Ani i Marka było pyszne. .....

a) Wyślesz mi fotkę?

b) I miałaś rację.

c)  To normalne, tyle emocji!

d) To prawda – niebo w gębie!

e) To kiedy ślub?

Ćwiczenia
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ODPOWIEDZI DO ĆWICZEŃ

Bierzemy ślub

Odpowiedzi do ćwiczeń

1. Magda była bardzo zdziwiona / zaskoczona, kiedy dowiedziała się, że jej były mąż drugi raz się żeni.

2. Jarek oświadczył się Lidce podczas romantycznej kolacji w Krakowie.

3. Kiedy państwo młodzi zatańczyli pierwszy taniec, wszyscy długo klaskali.

4. Wiesz, że Paweł żeni się już trzeci raz?

5. To był romantyczny wyjazd za miasto. / To była romantyczna wycieczka / romantyczna podróż za miasto.

1. e, 2. c, 3. b, 4. a, 5. d.
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