
PODKAST HELLO POLISH!  B1
POZIOM

Jestem Basia, dla znajomych Baśka, i za tydzień kończę 30 

(trzydzieści) lat. W weekend robię trzydziestkę, to znaczy 

imprezę z okazji 30. (trzydziestych) urodzin. W Polsce 

organizowanie trzydziestki jest bardzo popularne, 

podobnie jak innych ważnych urodzin, 

na przykład osiemnastki. Co zwykle 

robimy na trzydziestkę? Najczęściej 

organizujemy imprezę dla znajomych, 

w domu lub w lokalu. Na trzydziestce 

tańczymy, jemy, pijemy i bawimy się cały 

wieczór, często do rana. Jeśli jubilat lub 

jubilatka zaprasza cię na urodziny w lokalu, 

zwykle to on / ona płaci za jedzenie 

(najczęściej przekąski, np. kanapki, ciastka, paluszki). 

Jeśli każdy ma płacić za siebie, organizator powinien 

cię o tym poinformować wcześniej. A co z alkoholem? 

Bardzo często zapraszający płaci częściowo za alkohol 

(daje gościom „karneciki”, które w barze można wymienić 

np. na drinki lub piwo. Ich liczba jest ograniczona. 

Jeśli chcesz napić się więcej, za resztę płacisz sam / sama.

Na trzydzieste urodziny kupujemy jubilatowi lub jubilatce 

prezent. Bardzo często zrzucamy się na niego w kilka osób. 

To znaczy, że zbieramy pieniądze, żeby kupić coś 

razem. Bardzo często kupujemy tort, który wnosimy 

na salę w trakcie imprezy. Oprócz tortu dajemy też 

inny prezent. Jakie prezenty można kupić 

jubilatowi / jubilatce na trzydziestkę? Tak 

naprawdę wszystko! Jeśli kupujesz prezent 

sam / sama, będzie on skromniejszy. Może 

to być książka, płyta, biżuteria albo np. 

kwiaty. Prezent może być też nietypowy, np. 

koszulka z zabawnym tekstem albo kufel 

do piwa z wygrawerowanym napisem. 

Jeśli się zrzuciliśmy i dysponujemy większą 

kwotą, możemy wybrać droższy prezent, np. karnet 

na masaże, dzień w SPA, czytnik e-booków, tablet, bilet 

na koncert albo udział w jakimś kursie, np. kulinarnym lub 

fotograficznym. Oryginalnym prezentem może też być 

na przykład… lot widokowy nad miastem albo lot balonem!

A jak jest w waszych krajach? Czy trzydzieste urodziny 

to też ważne święto?

Moja trzydziestka

TEKST, SŁÓWKA

Słownictwo

dla znajomych Baśka – znajomi mówią na mnie „Baśka”

osiemnastka – osiemnaste urodziny

jubilat / jubilatka – osoba, która ma urodziny

przekąski – jedzenie takie jak kanapki, chipsy, ciastka itd.

paluszki – długie, cienkie kawałki ciasta, upieczone 

i posypane solą, gotowa przekąska

zapraszający – osoba, która zaprasza

częściowo – w części, nie całkowicie

wymieniać / wymienić – dać coś i dostać w zamian coś 

innego

ograniczony – limitowany

zrzucać się / zrzucić się – dać pieniądze na wspólny cel,  

np. żeby kupić razem prezent

zbierać / zebrać – zgromadzić, zmagazynować w jakimś 

celu

wnosić / wnieść – przynieść do konkretnego miejsca, 

przetransportować do środka

w trakcie – podczas

oprócz – bez, z wyjątkiem

skromniejszy – nie tak drogi, np. tańszy, mniejszy

zabawny – śmieszny

kufel – naczynie do picia piwa

wygrawerowany – napisany w twardym materiale 

specjalną techniką

dysponować – mieć do dyspozycji

udział – to, że ktoś uczestniczy (partycypuje) w jakimś 

wydarzeniu

lot widokowy – lot samolotem, podczas którego możemy 

oglądać piękne widoki (panoramę)

www.hellopolish.pl



PODKAST HELLO POLISH!  B1
POZIOM

Wybierz poprawną odpowiedź: a, b lub c. 

1. Trzydziestka to impreza z okazji:

a) imienin.

b) urodzin.

c) ślubu.

2. Ktoś, kto ma urodziny, to:

a) jubilat.

b) solenizant.

c) pan młody.

3. Na imprezie urodzinowej zwykle nie jemy:

a) paluszków i chipsów.

b) dwudaniowego obiadu.

c) kanapek.

4. Jeśli jubilat zaprasza mnie na urodziny, powinienem:

a) dać mu pieniądze.

b) zatańczyć z nim.

c) kupić mu prezent.

5. Jeśli zrzucamy się na prezent:

a) nie powinniśmy kupować nic oryginalnego.

b) kupujemy wspólnie z innymi osobami jakiś większy prezent.

c) powinniśmy kupić jubilatowi coś bardzo taniego.

Proszę połączyć fragmenty zdań z kolumn A i B.

Ćwiczenia

1

2

A

1. W weekend robię trzydziestkę...

2. Na trzydziestce Ewy...

3. Świetnie się bawiłem...

4. Na urodziny kupiliśmy Sebastianowi...

5. Zrzuciliśmy się ze znajomymi...

B 

a) ...na urodzinach Baśki.

b) ...w klubie „Insomnia”.

c) ...tańczyliśmy do rana!

d) ...na prezent dla Rafała.

e) ...bilet na koncert rockowy.

ĆWICZENIA
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Moja trzydziestka

Odpowiedzi do ćwiczeń

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

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

1

2

ODPOWIEDZI DO ĆWICZEŃ
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