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Poznałam kogoś

– Halo, Aśka? Tu Lena. Dzwonię z mojego drugiego numeru.

– O, hej! Dawno się nie odzywałaś. Co u ciebie? Jak urlop? Już z powrotem?

– Tak, wróciliśmy wczoraj wieczorem. Sycylia jest taka piękna…

– Wróciliśmy? My?

– Ano właśnie po to dzwonię. Chcę ci się pochwalić. Poznałam kogoś.

– Oooo! Kiedy? I już razem wyjechaliście? Nic nie mówiłaś.

– Wolałam zachować to w tajemnicy. Wszystko działo się tak szybko… 

Jeszcze wygadałabyś się mojej mamie, a wiesz jaka ona jest wścibska, 

zwłaszcza jeśli chodzi o facetów.

– No to mów! Kto to jest? Jak się poznaliście?

– Ma na imię Daniel i  jest architektem. Jest wysoki, przystojny, ma ciemne włosy i zielone oczy. 

Niedawno przeprowadził się do Warszawy i nie ma jeszcze zbyt wielu znajomych. 

– To gdzie znalazłaś tego przystojniaka?

– Poznaliśmy się przez internet. 

– Nie wiedziałam, że umawiasz się przez net!

– Wiesz, po rozstaniu z Rafałem miałam kryzys, chciałam poprawić sobie samoocenę i umówiłam się kilka razy, ale 

to była pomyłka, aż w końcu trafiłam na Daniela…

– Oj, widzę, że zakochałaś się po uszy. 

– No. Mamy wspólne zainteresowania i moglibyśmy gadać o nich godzinami. Poza tym Daniel z taką pasją mówi o swojej 

pracy, że aż mu zazdroszczę! Ale chętnie też słucha o mojej. Dwa tygodnie temu wpadliśmy na pomysł, żeby gdzieś 

wyjechać. Znaleźliśmy tanie bilety na Sycylię i po prostu tam polecieliśmy. Było cudownie! Nawet nie wiem, kiedy 

minął mi ten tydzień.

– Nieźle. To co, pewnie teraz jesteś zajęta i nieprędko się zobaczymy?

– Faktycznie, spędzam z Danielem prawie każdy wieczór, ale wiesz, chciałabym, żebyś go poznała. Może pójdziemy 

na kawę w ten weekend?

– Chętnie! A kiedy zamierzasz powiedzieć rodzicom? Jak się dowiedzą, pewnie od razu zaczną cię o niego dokładnie 

wypytywać.

– Ech, właśnie tego się boję. Wiesz, jacy oni są. Wolałabym im na razie nie mówić. Poza tym jest jeszcze jeden mały 

problem…

– No, dawaj!

– Daniel jest rozwodnikiem i ma dwoje dzieci…

– O kurczę!

Słownictwo:

odzywać się / odezwać się (do + D.) – tutaj: dać znać, poinformować, co słychać

ano właśnie – dokładnie  

chwalić się / pochwalić się (komuś C. czymś N.) – powiedzieć komuś o czymś, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni

zachowywać / zachować w tajemnicy – zataić, nie mówić, utrzymać w sekrecie

wygadać  się (komuś C.) – potocznie: zdradzić, ujawnić, powiedzieć sekret, zwykle przypadkiem

wścibski – taki, który bardzo interesuje się sprawami innych i o nie pyta 
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jeśli chodzi o (+ B.) – mówiąc o

facet – potocznie: mężczyzna

zbyt – za bardzo

przystojniak – potocznie: przystojny mężczyzna

rozstanie – zakończenie związku

samoocena –  to, jak siebie widzimy, podejście do siebie

pomyłka – błąd

trafiać / trafić na (+ B.) – znaleźć przypadkiem, bez planowania

zakochiwać się / zakochać się w kimś (+ Msc.) po uszy – zacząć kochać bardzo mocno

zazdrościć – chcieć mieć coś, co ma ktoś inny, żałować, że się tego nie ma

wpadać / wpaść na pomysł – mieć pomysł, wymyślić coś

cudownie – wspaniale, fantastycznie

mijać / minąć – (o czasie) przejść

nieźle – potocznie: całkiem dobrze

to co? – potocznie: więc jak?

nieprędko – nie szybko

zamierzać – planować

dowiadywać się / dowiedzieć się – dostać informacje

wypytywać / wypytać (kogoś B. o coś B.) – zadawać wiele pytań

rozwodnik – mężczyzna, który się rozwiódł (formalnie zakończył związek małżeński); kobieta to rozwódka

o kurczę – potocznie: ojej, och, ale informacja

Ćwiczenia

Proszę wybrać właściwe słowo.

1. 1. Monika .......................................... Ani wysokich zarobków i dużego mieszkania w centrum miasta. 

 a) chwali  

 b) zazdrości 

 c) wypytuje

2. Nie .......................................... tak długo! Nie miałam pojęcia, że ma problemy zdrowotne. 

 a) chwaliła się 

 b) dowiadywała się 

 c) odzywała się

3. Co .......................................... zrobić z domem, który dostaliście w spadku? 

 a) zostawiacie 

 b) zamierzacie 

 c) zostajecie

4. Przepraszam, to moja .......................................... , poprawię te dokumenty na jutro. 

 a) pomyłka 

 b) poprawka 

 c) błąd 
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5. Bartek jest strasznie .......................................... – ciągle wypytuje swoją siostrę o jej nowego chłopaka. 

 a) zakochany 

 b) wścibski 

 c) przystojny

Proszę napisać zdania z podanych elementów, odmieniając pogrubione słowa.

1. się / Monika / w / po / zakochałem / uszy 

……………………………………………………………………………………………...................................................................................…….

2. o / trafiłam / na / pracy / świetny artykuł / zdalnej  

……………………………………………………………………………………………...................................................................................…….

3. ocenami / pochwaliła / rodzice / dobrymi / się / Mira 

……………………………………………………………………………………………...................................................................................…….

4. ma / wygadała / mąż, / niespodziankę / Bogusia / się / że 

……………………………………………………………………………………………...................................................................................…….

5. na / plany / dziadkowie / przyszłość / ja / o / moi / wypytują 

……………………………………………………………………………………………...................................................................................…….
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Poznałam kogoś 

Odpowiedzi do ćwiczeń

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

 

1. Zakochałem się w Monice (miejscownik) po uszy.  

2. Trafiłam na świetny artykuł (biernik) o pracy zdalnej.  

3. Mira pochwaliła się rodzicom (celownik) dobrymi ocenami.  

4. Bogusia wygadała się mężowi (celownik), że ma niespodziankę.  

5. Moi dziadkowie wypytują mnie (biernik) o plany na przyszłość.
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