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Cześć, ale jesteś opalona! Gdzie byłaś?
Dwa tygodnie w Grecji, było fantastycznie!
Z biurem podróży?
Wiesz, że nie cierpię zorganizowanych wycieczek, ale tym razem mój
mąż przekonał mnie do skorzystania z oferty biura. I wiesz co, nie żałuję.
To była taka specjalna oferta, gdzie można było wykupić przelot i hotel,
a sami organizowaliśmy sobie czas wolny.
Byliście na jakiejś wyspie czy zwiedzaliście Grecję kontynentalną?
Polecieliśmy na Kretę. Długo zastanawialiśmy się nad wyborem miejsca.
Ja chciałam zwiedzić Ateny, ale w końcu wybraliśmy Kretę, bo są tam nie
tylko piękne plaże, ale i cudowne zabytki. Było warto. Wynajęliśmy samochód i zwiedzaliśmy wyspę na własną rękę.
A kiedy nie mieliśmy ochoty na zwiedzanie, leżeliśmy na plaży albo kąpaliśmy się w morzu.
A było dużo turystów? Kreta to chyba bardzo popularny kierunek, prawda?
Na szczęście jeszcze nie ma szczytu sezonu, można było odpocząć. Czasem nad Bałtykiem jest więcej ludzi; nie
było tak źle.
A jak pogoda? Pewnie codziennie świeciło słońce i były upały?
Było ciepło, ale nie gorąco, w sam raz.
Ech, zazdroszczę ci. Też chciałabym pojechać na jakieś wakacje, naładować baterie, wiesz, oderwać się od
wszystkiego, ale na razie nie mogę wziąć urlopu. Może uda mi się gdzieś wyjechać w lipcu.
Rozumiem. Jeśli cię to pocieszy, ja w lipcu też będę cały czas w pracy, wykorzystałam już cały urlop.

Słownictwo:
nie cierpieć – kiedy nie cierpię czegoś, to znaczy, że bardzo tego nie lubię, nie znoszę
przekonywać / przekonać – powiedzieć coś tak, że ktoś zmieni zdanie
skorzystanie z oferty – wybranie tej oferty, wykupienie jej; „korzystać” znaczy „używać”
nie żałuję – jestem zadowolony, że coś zrobiłem
zastanawiać się / zastanowić się – myśleć, analizować argumenty za i przeciw, żeby potem podjąć decyzję
cudowny – wspaniały, fantastyczny
na własną rękę – samodzielnie, kiedy sami coś organizujemy
kierunek – tutaj: miejsce, gdzie ludzie lubią jeździć turystycznie
na szczęście – dobrze, że
szczyt – szczyt góry to jej najwyższy punkt, na przykład Rysy to najwyższy szczyt Polski, a najwyższy szczyt
świata to Mount Everest. Szczyt sezonu to czas, kiedy najwięcej ludzi ma wakacje, ceny w hotelach są wyższe i trudniej
jest znaleźć nocleg. Szczyt to też ważne spotkanie przedstawicieli państw.
w sam raz – optymalnie, akurat
naładować baterie – możemy dosłownie naładować baterie w urządzeniu elektronicznym albo, w znaczeniu przenośnym
(metaforycznym), odpocząć, zrelaksować się, żeby potem mieć więcej siły
oderwać się od wszystkiego – zapomnieć o wszystkim, żeby odpocząć
pocieszać / pocieszyć – poprawić komuś humor
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Ćwiczenia
1 Proszę połączyć słowa z kolumn A i B.
A
1.
2.
3.
4.
5.

kąpać się
wynająć
zastanawiać się
oderwać się od
skorzystać z

B
a)
b)
c)
d)
e)

2 Proszę uzupełnić zdania właściwymi formami.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Cały dzień leżeliśmy na (plaża) ….................. .
Sierpień to szczyt (sezon) ….................. i wszędzie jest drogo.
Teraz jestem w (praca) ….................. .
Polecieliśmy na (Kreta) ….................. na 2 tygodnie.
Nad (Bałtyk) ….................. było dużo ludzi.
Być może pojedziemy na (wakacje) ….................. w lipcu.
Skorzystaliśmy z (oferta) ….................. biura podróży.
Na (wyspa) ….................. jest dużo pięknych miejsc.
Wolę zwiedzać na własną (ręka) ….................. .
Naprawdę nie możesz wziąć (urlop) ….................. ?

nad wyborem
w morzu
wszystkiego
oferty
samochód
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Odpowiedzi do ćwiczeń
1 1. b, 2. e, 3. a, 4. c, 5. d
2 1. plaży (miejscownik), 2. sezonu (dopełniacz), 3. pracy (miejscownik), 4. Kretę (biernik), 5. Bałtykiem (narzędnik), 6.
wakacje (biernik), 7. oferty (dopełniacz), 8. wyspie (miejscownik), 9. rękę (biernik), 10. urlopu (dopełniacz)

