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Kłótnia małżeńska

Mąż: Kochanie, za 3 (trzy) godziny mamy samolot, pospiesz się, proszę. Nie chcę,   

  żebyśmy się spóźnili. Pamiętasz, jak było ostatnim razem? Ledwo zdążyliśmy.

Żona: Daj mi jeszcze parę minut, chcę się upewnić, że wszystko wzięliśmy. Poza tym  

  muszę sprawdzić, czy zakręciliśmy wodę, wyłączyliśmy gaz, no i czy   

  wszystkie okna są zamknięte. A, i balkon. A tak w ogóle to może mógłbyś mi  

  pomóc? Dlaczego to ja mam się wszystkim zajmować?

Mąż: Przecież sprawdzałaś już kilka razy. Ja też sprawdzałem. Wszystko  

  w porządku. Możemy wreszcie wyjść?

Żona: Poczekaj, parę minut nas nie zbawi, a ja będę spokojniejsza. Najważniejsze: 

  paszport jest, prawo jazdy jest, bilety są, portfel jest, w portfelu karta do   

  bankomatu, pieniądze... A ty niczego nie zapomniałeś?

Mąż: Nie, nie, czy możemy wreszcie wyjść? Pewnie taksówka już na nas czeka. Zaraz zaczną się     

  korki, a ty musisz się tak guzdrać? Zobaczysz, będziemy biec do bramek na lotnisku z wywieszonym językiem.

Żona: Nie przesadzaj. Weźmiesz ode mnie ten plecak? Jest za ciężki, sama go nie podniosę. Wystarczy, że mam torebkę  

  wypchaną twoimi gadżetami. Nawet na wakacjach nie możesz wytrzymać bez swojego smartfona i tych głupich  

  gier?!

Mąż: Proszę cię, nie zaczynaj od początku. Wyjdźmy już, bo jak tak dalej pójdzie, nie będzie żadnych wakacji, jeśli nasz  

  samolot odleci bez nas.

Żona: Już, już, jak zwykle wszystko jest na mojej głowie, bo ty nawet palcem nie kiwniesz! Ok, sprawdzone, możemy 

   iść. Masz klucze? Zamknij drzwi, ja mam obie ręce zajęte.

(Po chwili:)

Żona: Na pewno zamknąłeś?

Mąż: Wiesz co, nie miałbym nic przeciwko, gdybyśmy mieli teraz ciche dni.

DIALOG POTOCZNY, SŁÓWKA

Słownictwo

ledwo – z trudem, mało brakowało, a nie udałoby się

upewniać się / upewnić się – sprawdzić, zweryfikować

przecież – używamy tego słowa, gdy chcemy coś 

zaakcentować, podkreślić

parę minut nas nie zbawi – kilka minut nie zrobi nam 

różnicy, nie pomoże nam

guzdrać się – robić coś powoli, za wolno 

(w znaczeniu negatywnym)

bramka na lotnisku – miejsce, w którym odbywa się 

kontrola osobista pasażerów i bagażu podręcznego

z wywieszonym językiem – w pośpiechu

nie przesadzaj – nie wyolbrzymiaj sytuacji, nie szukaj 

problemu tam, gdzie go nie ma

wypchany – pełny 

nie możesz wytrzymać bez – bardzo ci czegoś brakuje

jak tak dalej pójdzie – jeśli sytuacja się nie zmieni

wszystko jest na mojej głowie – o wszystkim muszę 

myśleć, wszystkim muszę się sam / sama zajmować

nawet palcem nie kiwniesz – nie zrobisz kompletnie nic

nie miałbym nic przeciwko – nie protestowałbym

ciche dni – czas, kiedy para nie rozmawia ze sobą, bo się 

pokłóciła
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Proszę podać formy trybu rozkazującego 2. osoby liczby pojedynczej. 

1. nie (przesadzać)  …........................................... !

2. (poczekać)   …........................................... !

3. nie (zaczynać)  …........................................... !

4. (zamknąć)   …........................................... !

5. (pospieszyć się)  …........................................... !

Proszę połączyć synonimy z kolumn A i B.

A      B

1. nie kiwnąć palcem   a) być na czas

2. guzdrać się    b) muszę to zrobić sam / sama

3. zdążyć    c) robić coś powoli

4. z wywieszonym językiem  d) w pośpiechu

5. coś jest na mojej głowie  e) nic nie zrobić, nie pomóc

Proszę uzupełnić zdania odpowiednimi formami czasu przeszłego.

1. Samolot (odlecieć) …........................................... bez nas.

2. Na pewno (ty, rodzaj męski – zamknąć) …........................................... drzwi?

3. (My, rodzaj męskoosobowy – wziąć) …........................................... kilka walizek.

4. (Ja, rodzaj żeński – zapomnieć) …........................................... o spotkaniu z koleżanką z liceum.

5. Paweł (wyłączyć) …........................................... komputer i poszedł spać.

Proszę uzupełnić zdania właściwymi formami rzeczowników.

1. Zobaczysz, będziemy stać w (korki) …........................................... , jeśli nie wyjdziemy natychmiast.

2. Podczas (wakacje) …........................................... mogłam zapomnieć o codziennych problemach.

3. Zacznijmy wszystko od (początek) …........................................... .

4. W (portfel) …........................................... mam tylko parę złotych.

5. Zakręć (woda) …........................................... przed wyjściem.

Ćwiczenia
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ĆWICZENIA
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Odpowiedzi do ćwiczeń

1. nie przesadzaj, 2. poczekaj, 3. nie zaczynaj, 4. zamknij, 5. pospiesz się

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

1. odleciał, 2. zamknąłeś, 3. Wzięliśmy, 4. Zapomniałam, 5. wyłączył

1. korkach, 2. wakacji, 3. początku, 4. portfelu, 5. wodę
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ODPOWIEDZI DO ĆWICZEŃ


