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Nasi wygrali!
–– Cześć. Przepraszam, że oddzwaniam dopiero teraz, ale wczoraj nie mogłam
rozmawiać, bo byłam na meczu.
–– O, na jakim?
–– Na Stadionie Narodowym. Nasza reprezentacja grała z Niemcami o awans
do Mistrzostw Świata.
–– Aaa, faktycznie, zapomniałam, a przecież ostatnio wszędzie o tym trąbili.
Niech zgadnę: nasi przegrali?
–– I tu się mylisz. Mecz zakończył się zwycięstwem naszej drużyny. Wygraliśmy
2 (dwa) do 1 (jednego).
–– No co ty? Z Niemcami? Przecież oni są o wiele lepsi!
–– Nie tym razem. Słuchaj, to było naprawdę fantastyczne wydarzenie. Na trybunach tłumy kibiców, wszyscy śpiewali,
krzyczeli, niektórzy nawet tańczyli, ale wszystko przebiegało w bardzo spokojnej atmosferze, nie widziałam żadnych
kiboli. Po prostu super.
–– Nikt nie gwizdał podczas niemieckiego hymnu?
–– Były jakieś pojedyncze gwizdy, ale generalnie doping był bardzo fajny, jak na meczach polskiej drużyny siatkówki. Już
na samym początku nasi objęli prowadzenie. To była chyba piąta minuta, na trybunach szał. Ojej, przepraszam, że tyle
o tym gadam, mam nadzieję, że cię nie zanudzam?
–– Nie, spoko, to nawet ciekawe, rzadko się zdarza, że nasza repra wygrywa z Niemcami. I co było dalej? Opowiadaj.
Mam dziś randkę z Kamilem, wiesz, on jest zagorzałym kibicem, na pewno oglądał wczorajszy mecz,
więc wiedza na ten temat mi się przyda.
–– Jasne. Potem zrobiło się trochę nudno, Niemcy zaczęli atakować, mieli kilka groźnych akcji pod naszą bramką,
ale bramkarz obronił wszystkie strzały. Niestety nasza obrona była trochę dziurawa i miał sporo roboty. Polscy
napastnicy też stworzyli parę sytuacji na zdobycie bramki, ale to spalony, to ktoś nie trafił w piłkę, to strzelił obok
słupka. I dopiero kiedy nasz obrońca sfaulował jakiegoś Niemca w polu karnym, sędzia podyktował rzut karny
i potem niestety był remis.
–– I co, nasi rzucili się do ataku?
–– Tak, ale wynik utrzymywał się do przerwy. W drugiej połowie trener wpuścił na boisko dwóch nowych graczy.
Na szczęście dla nas arbiter dał jednemu z nich czerwoną kartkę za dość brutalny faul i mieliśmy przewagę liczebną.
Długo nie mogliśmy jej wykorzystać, bo niektórzy ruszali się jak muchy w smole, szczególnie pomocnicy, ale
kilka minut przed końcem objęliśmy prowadzenie. Strzelił któryś z obrońców. Nawet sobie nie wyobrażasz
tej eksplozji radości na trybunach. Coś niesamowitego.
–– To jest akurat fajne w futbolu, naprawdę czuć emocje. W sumie teraz żałuję, że nie oglądałam tego meczu.
–– To oglądaj mundial. Mamy już zapewniony awans. Ciekawe tylko, z kim zagramy w Katarze? Mam nadzieję,
że nie trafimy do grupy śmierci.
–– Jakiej grupy?
–– Grupy śmierci, no wiesz, takiej z najsilniejszymi drużynami. Losowanie będzie za dwa miesiące. Będę trzymać kciuki,
żebyśmy trafili na słabszych przeciwników.
–– Ja też. Jeśli dzisiejsza randka będzie udana, może zacznę oglądać mecze razem z Kamilem. Sorry, ale muszę już
kończyć.
–– Pa!
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Słownictwo:
oddzwaniać (oddzwaniam, oddzwaniasz) / oddzwonić (oddzwonię, oddzwonisz) – odpowiadać na telefon, którego
nie odebraliśmy
reprezentacja – grupa najlepszych sportowców, która reprezentuje kraj
awans – tutaj: przejście do następnej fazy turnieju
trąbić (trąbię, trąbisz) – tutaj: często o czymś mówić, informować
zgadywać (zgaduję, zgadujesz) / zgadnąć (zgadnę, zgadniesz) – spróbować powiedzieć, co i jak było lub będzie, kiedy
nie wiemy tego na pewno, tylko tak myślimy
nasi – tutaj: nasza drużyna, nasi piłkarze, nasi reprezentanci
przegrywać (przegrywam, przegrywasz) / przegrać (przegram, przegrasz) – być gorszym od kogoś w meczu, rywalizacji,
konflikcie
mylić się (mylę się, mylisz się) / pomylić się (pomylę się, pomylisz się) – nie mieć racji
zwycięstwo – rezultat, kiedy wygrywamy
trybuna – duża ławka na stadionie
kibic – fan jakiejś dyscypliny sportowej
przebiegać – tutaj: odbywać się, dziać się
kibol – potocznie: agresywny kibic, stadionowy chuligan
gwizdać (gwiżdżę, gwiżdżesz) – wydawać specjalny dźwięk, gwiżdżemy na psa albo na stadionie, jeśli nasza drużyna
nie gra dobrze, EN. to whistle
hymn – narodowa melodia państwa, polski hymn to „Mazurek Dąbrowskiego”
gwizd – ostry dźwięk, EN. whistle
doping – kiedy publiczność na trybunach klaszcze, śpiewa i tańczy, żeby pomóc swojej drużynie
obejmować (obejmuję, obejmujesz) / objąć (obejmę, obejmiesz) prowadzenie – zacząć wygrywać, być lepszym
od przeciwnika
szał – tutaj: wielki entuzjazm
zanudzać (zanudzam, zanudzasz) / zanudzić (zanudzę, zanudzisz) – opowiadać komuś o nudnych rzeczach
spoko – potocznie: w porządku, ok, nie ma problemu
zdarzać się / zdarzyć się – mieć miejsce (zwykle używamy tego czasownika w trzeciej osobie liczby pojedynczej:
zdarza się / zdarzy się)
repra – potocznie: reprezentacja
pokonywać (pokonuję, pokonujesz) / pokonać (pokonam, pokonasz) – wygrać, być lepszym, silniejszym od kogoś
lub czegoś
randka – romantyczne spotkanie z kimś
zagorzały – taki, który czuje wobec kogoś lub czegoś silne emocje
przydawać się (przydaję się, przydajesz się) / przydać się (przydam się, przydasz się) – być pomocnym
atakować (atakuję, atakujesz) / zaatakować (zaatakuję, zaatakujesz) – tutaj: grać coraz bliżej
bramki przeciwnika i próbować strzelić gola
groźny – niebezpieczny
bramka – jest zbudowana z siatki i słupków, na boisku są dwie, EN. (football) net
bramkarz – piłkarz, który stoi na bramce i broni, golkiper
bronić (bronię, bronisz) / obronić (obronię, obronisz) – tutaj: robić tak, żeby przeciwnik nie zdobył gola
strzał – tutaj: kiedy kopiemy piłkę do bramki
obrona – tutaj: piłkarze, którzy bronią
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dziurawy – z dziurami, taki, który ma dziury
robota – potocznie: praca
spalony – EN. offside
słupek – część bramki
faulować (fauluję, faulujesz) / sfaulować (sfauluję, sfaulujesz) – zachować się wobec przeciwnika w sposób niezgodny
z przepisami, np. uderzyć go, kopnąć albo popchnąć
dyktować (dyktuję, dyktujesz) / podyktować (podyktuję, podyktujesz) rzut karny – zdecydować, że będzie rzut karny,
to znaczy, że piłkarz będzie strzelać z odległości 11 metrów
remis – rezultat typu 0:0, 2:2, kiedy nikt nie wygrywa ani nie przegrywa
rzucać się (rzucam się, rzucasz się) / rzucić się (rzucę się, rzucisz się) do ataku – zacząć gwałtownie atakować
przeciwnika
utrzymywać się (utrzymuję się, utrzymujesz się) / utrzymać się (utrzymam się, utrzymasz się) – tutaj: nie zmieniać się,
być w tym samym stanie
wpuszczać (wpuszczam, wpuszczasz) / wpuścić (wpuszczę, wpuścisz) – pozwolić wejść
gracz – ktoś, kto w coś gra
przewaga – sytuacja, kiedy wygrywamy, jesteśmy w czymś lepsi
ruszać się jak muchy w smole – ruszać się bardzo powoli
mundial – mistrzostwa świata w piłce nożnej
zapewniony – pewny, zagwarantowany
grupa śmierci – w sporcie grupa, gdzie są najlepsze drużyny, z którymi trudno jest wygrać
losowanie – wybieranie przez przypadek
trzymać (trzymam, trzymasz) kciuki – trzymać palce w specjalny sposób, żeby ktoś miał szczęście, życzyć komuś
powodzenia
udany – zakończony sukcesem, pozytywnym rezultatem

Ćwiczenia
1 Proszę zastąpić podkreślone części zdań synonimami.
1. Nasi gracze byli bardzo powolni.
................................................................................................
2. Ten sprzęt może być nam potrzebny.
................................................................................................
3. Kochani, byliście dziś świetni.
................................................................................................
4. Włoska drużyna narodowa zagra jutro z Austriakami.
................................................................................................
5. Nie masz racji. Zaraz ci to udowodnię.
................................................................................................
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2 Proszę uzupełnić tekst słowami z ramki. Uwaga: w ramce jest pięć zbędnych słów.

obrońców / losowanie / obronie / graczami / Mistrzostw / zwycięstwem / mundialu / spotkanie / z przewagą /
remisem

Już wiemy, z kim polscy piłkarze zagrają w eliminacjach do (1) .......................................... Europy. Wczorajsze
(2) .......................................... było dla nas dość szczęśliwe, bo nie trafiliśmy na żadną z czołowych drużyn
Starego Kontynentu. Pierwszym przeciwnikiem biało-czerwonych będą Rosjanie. Ostatni mecz zakończył się
dla naszych reprezentantów (3) .......................................... . Miejmy nadzieję, że teraz będzie lepiej i we wrześniu Polacy
zdobędą w Moskwie trzy punkty. W październiku na Stadionie Narodowym nasi zmierzą się z reprezentacją Wysp
Owczych. Teoretycznie nie powinniśmy mieć problemu z tym przeciwnikiem, ale poprzednie lata pokazały, że
nie wolno lekceważyć nawet nisko notowanych drużyn. Potem naszych reprezentantów czeka jeszcze spotkanie
z Czechami. Czesi, choć nie mają w drużynie wielu gwiazd, mogą pochwalić się kilkoma solidnymi
(4) .......................................... . Najwięcej problemów naszej (5) .......................................... mogą sprawić napastnicy
grający na co dzień w Bundeslidze.
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Nasi wygrali!
Odpowiedzi do ćwiczeń
1 1. ruszali się jak muchy w smole, 2. nam się przydać, 3. na medal, 4. reprezentacja/repra, 5. Mylisz się.
2 1. Mistrzostw, 2. losowanie, 3. remisem, 4. graczami 5. obronie.
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