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Kupujemy mieszkanie

Marek i Maja chcą kupić mieszkanie.

– Marek, widziałam wczoraj dwie nowe oferty. Myślę, że możemy obejrzeć  

te mieszkania.

– Co to za oferty? 

– Jedno mieszkanie jest na Ursynowie, a drugie na Mokotowie. 

To na Ursynowie jest większe, ma 65 (sześćdziesiąt pięć) metrów,  

trzy pokoje plus kuchnia i łazienka, drugie piętro. Z balkonem i garażem. 

To na Mokotowie jest mniejsze, ma 55 (pięćdziesiąt pięć) metrów,  

też trzy pokoje, kuchnia i łazienka. Jest na trzecim piętrze i ma balkon.  

Nie ma garażu. Mokotów to dla nas lepsza lokalizacja, bliżej do pracy, ale tam jest drożej.

– Aha. A jaka jest cena za metr?

– Mieszkanie na Ursynowie kosztuje dziewięć tysięcy za metr, a to na Mokotowie dziesięć.

– Rozumiem. Oba mieszkania są do remontu?

– Tak. Musimy policzyć wszystkie koszty i pomyśleć.

– I pójść do banku porozmawiać o kredycie hipotecznym.

– Zaraz zadzwonię, żeby umówić się na oglądanie tych mieszkań. Może w najbliższy weekend?

– Dobry pomysł.

Słownictwo: 

Co to za oferty? – potocznie: Jakie to są oferty?

Ursynów – dzielnica Warszawy 

Mokotów – dzielnica Warszawy

lokalizacja – miejsce, gdzie znajduje się mieszkanie, lokal albo sklep

oba – dwa, i pierwsze, i drugie

do remontu – do odnowienia

policzyć koszty – skalkulować, ile pieniędzy trzeba zapłacić 

kredyt hipoteczny – pieniądze, które pożyczam z banku, żeby kupić mieszkanie

umawiać się (umawiam się, umawiasz się) / umówić się (umówię się, umówisz się) – zorganizować spotkanie

najbliższy – tutaj: ten, który będzie najszybciej

dobry pomysł – dobra myśl, EN a good idea

DIALOG, SŁÓWKA
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ĆWICZENIA
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Ćwiczenia

W dialogu znajdziesz przymiotniki (adjectives) i przyimki (adverbs) w stopniu wyższym (comparative).  

Jaki jest ich stopień podstawowy?

1. większe – ..........................................

2. mniejsze – ..........................................

3. lepsza – ..........................................

4. drożej – ..........................................

5. bliżej – ..........................................

Proszę uzupełnić zdania podanymi słowami w odpowiedniej formie.

1. Sprzedam mieszkanie w centrum miasta z .......................................... (balkon).

2. Kupię mieszkanie dwupokojowe z .......................................... (garaż).

3. To mieszkanie jest do .......................................... (remont).

4. Widziałem .......................................... .......................................... (nowa oferta).

5. Szukamy .......................................... (mieszkanie) do kupienia.
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ODPOWIEDZI DO ĆWICZEŃ
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Kupujemy mieszkanie 

Odpowiedzi do ćwiczeń

1. duże, 2. małe, 3. dobra, 4. drogo, 5. blisko.

1. balkonem (narzędnik), 2. garażem (narzędnik), 3. remontu (dopełniacz), 4. nową ofertę (biernik),  

5. mieszkania (dopełniacz).
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