
PODKAST HELLO POLISH!  B2
POZIOM

TEKST

www.hellopolish.pl

Po imprezie

Ewa i Patrycja wynajmują razem mieszkanie. Ostatnio postanowiły zorganizować 

domówkę, czyli imprezę w domu. Zaprosiły na nią dwadzieścioro najbliższych 

znajomych. Organizatorki i goście bawili się znakomicie, ale po imprezie 

mieszkanie nie wygląda najlepiej. Posłuchajcie dialogu.

 – Ewa, musimy posprzątać. Mieszkanie wygląda jak pobojowisko: wszędzie 

walają się jakieś kubki, talerze, a w kuchni na podłodze leży szkło.

 – Nic mi nie mów. Na dywanie w przedpokoju jest jakaś wielka plama, pewnie 

od wina, które rozlał Karol. Na szczęście łazienka jest czysta. Nie zaglądałam 

jeszcze na balkon.

 – A ja tak. Tragedia. Jedna doniczka rozbita, w drugiej masa petów, a w rogu stoi kilka butelek po piwie.  

Gdyby właścicielka to zobaczyła, wyszłaby z siebie i na bank kazałaby nam się wynosić.

 – Wiem. Dobra, zabieramy się do roboty. Ja mogę posprzątać salon: odkurzę i wyrzucę wszystkie śmieci. 

 – Ok, w takim razie ja sprzątnę kuchnię, wytrę blat, umyję podłogę i jeszcze przy okazji zetrę kurz z półek  

i zrobię porządek w szafkach.

 – A co robimy z korytarzem i balkonem? Za dwie godziny muszę być na uczelni, w ten weekend mam zjazd. 

Niepotrzebnie organizowałyśmy tę imprezę. 

 – O nic się nie martw. Ja mam dziś wolne, mogę posprzątać i korytarz, i balkon. A ty na spokojnie przygotuj się 

do zajęć.

 – Nie wiem, jak mam ci dziękować. Na dodatek jeszcze tak strasznie boli mnie głowa.

 – Na to już nic nie poradzę. Mogłaś wczoraj tyle nie pić.

 – Wcale dużo nie wypiłam, tylko jednego drinka i kieliszek wina. Po prostu za mało spałam.

 – To na pewno. Jeszcze mi się przypomniało: kupiłaś w czwartek w Rossmanie płyn do mycia podłóg? 

 – Tak, kupiłam, wzięłam też Domestos i trzy nowe ścierki, wszystko jest w szafce obok zlewu.

 – Super, to zaczynamy. Sporo tego, ale przynajmniej impreza była udana.

 – No! Agata zerwała z Antkiem, bo przyłapała go, jak całował się w kuchni z Michaliną, Karol się upił, a …

 – Wiem, wiem, ale teraz idę sprzątać kuchnię, a to, proszę, mop dla ciebie. 

Słownictwo:

postanawiać (postanawiam, postanawiasz) / postanowić (postanowię, postanowisz) – mieć jakiś pomysł, zdecydować 

się na coś

organizatorka – kobieta, która coś organizuje

znakomicie – wspaniale, fantastycznie

pobojowisko – teren po bitwie, potocznie: duży bałagan

walać się – potocznie o przedmiotach: leżeć w nieładzie np. na podłodze lub na stole

szkło – to, z czego są zrobione na przykład szklanki, EN. glass
plama – coś brudnego na ubraniu, dywanie, kiedy wcześniej wylaliśmy tam jakiś płyn

rozlewać (rozlewam, rozlewasz) / rozlać (rozleję, rozlejesz) – wylać na coś przez przypadek płyn

zaglądać (zaglądam, zaglądasz) / zajrzeć (zajrzę, zajrzysz) – wchodzić na chwilę
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tragedia – tutaj: coś strasznego, okropnego

doniczka – naczynie z ziemią, w którym rośnie kwiat

masa – potocznie: bardzo dużo

pet – potocznie: końcówka papierosa, niedopałek

właścicielka – kobieta, która coś ma, tutaj: kobieta, do której należy wynajmowane mieszkanie

wychodzić (wychodzę, wychodzisz) / wyjść (wyjdę, wyjdziesz) z siebie – bardzo się zdenerwować, wściec się

na bank – potocznie: na pewno

wynosić się (wynoszę się, wynosisz się) / wynieść się (wyniosę się, wyniesiesz się) – potocznie: odejść, wyjechać, 

zostawić jakieś miejsce

zabierać się (zabieram się, zabierasz się) / zabrać się (zabiorę się, zabierzesz się) do roboty – potocznie: zacząć coś robić

odkurzać (odkurzam, odkurzasz) / odkurzyć (odkurzę, odkurzysz) – użyć odkurzacza, posprzątać przy pomocy 

odkurzacza

wyrzucać (wyrzucam, wyrzucasz) / wyrzucić (wyrzucę, wyrzucisz) – pozbyć się czegoś, usunąć coś, czego już  

nie potrzebujemy

śmieci – to, co nie jest potrzebne, np. puste opakowania, butelki, puszki

wycierać (wycieram, wycierasz) / wytrzeć (wytrę, wytrzesz) – robić tak, żeby coś było suche i czyste

blat – część stołu, która jest na górze 

ścierać (ścieram, ścierasz) / zetrzeć (zetrę, zetrzesz) – usuwać z powierzchni

kurz – szara substancja w miejscu, którego długo nie sprzątamy

uczelnia – szkoła wyższa

zjazd – zajęcia w szkole wyższej organizowane w weekendy zwykle co dwa tygodnie (na studiach zaocznych, 

czyli weekendowych)

na spokojnie – potocznie: bez stresu, bez pośpiechu

na dodatek – dodatkowo, oprócz tego

na to już nic nie poradzę – z tym ci nie pomogę

płyn – rodzaj substancji, np. woda, mleko, sok albo oliwa

ścierka – tkanina, której używamy, kiedy sprzątamy

zlew – jest w kuchni, myjemy w nim szklanki, talerze

zrywać (zrywam, zrywasz) / zerwać (zerwę, zerwiesz) – tutaj: zakończyć związek, relację z partnerem lub partnerką

przyłapywać (przyłapuję, przyłapujesz) / przyłapać (przyłapię, przyłapiesz) kogoś na czymś – zobaczyć 

przez przypadek, jak ktoś robi coś złego, niewłaściwego

upijać się (upijam się, upijasz się) / upić się (upiję się, upijesz się) – wypić za dużo alkoholu i być pijanym

mop – kij ze szczotką, który służy do mycia podłogi

Ćwiczenia

Proszę uzupełnić zdania właściwymi formami czasowników w czasie przyszłym.

1. Myślę, że Kinga i Paweł niedługo ze sobą (zerwać) ……………….. – przecież ona w ogóle do niego nie pasuje!

2. (Ty – posprzątać) ……………….. wreszcie łazienkę? Teraz jest twoja kolej.

3. (Ja – zajrzeć) ……………….. tylko na chwilę do Zary.

4. Kasiu, (wyrzucić)  …................. śmieci?

5. Jeśli jeszcze raz (ja – przyłapać) ……………….. cię na paleniu, zabiorę ci telefon na cały miesiąc!
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6. Jestem ciekawa, co (oni – postanowić) ……………….. .

7. W przyszłym miesiącu nasza firma (zorganizować) ……………….. imprezę integracyjną w Zakopanem.

8. Nic na to nie (my – poradzić) ……………….. .

9. Uważaj, zaraz (ty – rozlać) ……………….. kakao.

10. Poczekaj, tylko (ja – wytrzeć) ……………….. stół i możemy zacząć.

Proszę wybrać synonimy podkreślonych części zdań.

1. Kiedy zobaczył mieszkanie po imprezie, wyszedł z siebie. 

 a) był bardzo smutny 

 b) bardzo się zdenerwował 

 c) zabrał się do roboty

2. Zajmę się wszystkim, a ty na spokojnie przygotuj się do zajęć. 

 a) bez stresu 

 b) szybko 

 c) na bank

3. Mam teraz masę problemów. 

 a) trochę 

 b) bardzo dużo 

 c) kilka

4. Po drodze zajrzałam do Sephory. 

 a) weszłam  

 b) obejrzałam 

 c) przechodziłam

5. - Damy radę to skończyć do piątku? 

 - Na bank. 

 a) Chyba tak. 

 b) Chyba nie. 

 c) Na pewno.
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Po imprezie 

Odpowiedzi do ćwiczeń

1. zerwą, 2. posprzątasz, 3. zajrzę, 4. wyrzucisz, 5. przyłapię, 6. postanowią, 7. zorganizuje, 8. poradzimy, 9. rozlejesz,  

10. wytrę.

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