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Zima

Natalia: Moja ulubiona pora roku to zima. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta – 

uwielbiam jeździć na nartach! Lubię, kiedy pada śnieg. Nie przeszkadza mi mróz, 

czasem tylko brakuje mi słońca.  Na początku roku zawsze jeżdżę 

na dwa lub trzy tygodnie w polskie góry – w Tatry albo w Sudety. 

Bardzo lubię też jeździć na łyżwach i na snowboardzie. Kiedy byłam 

dzieckiem, zimą jeździłam na sankach, lepiłam bałwana albo rzucałam się 

śnieżkami z kolegami i koleżankami z klasy. Nie mam nic przeciwko długim 

zimowym wieczorom. Często spędzam je w domu, czytam książki, oglądam filmy 

i piję gorącą herbatę z miodem.

Anna: Nie znoszę zimy – nie lubię ani mrozu, ani śniegu. Uwielbiam wiosnę i lato. Mogę wtedy spacerować, jeździć 

na rowerze, spędzać dużo czasu na świeżym powietrzu. Słońce daje mi energię i po prostu lepiej się wtedy czuję. Zimą 

często jestem przygnębiona, senna i nie mam na nic ochoty. Nie przepadam też za sportami zimowymi, lodowisko i stok 

to nie dla mnie. Marzę, żeby w przyszłości mieszkać gdzieś, gdzie temperatura nigdy nie spada poniżej zera!

Słownictwo:

prosty – tutaj: łatwy, nietrudny

uwielbiać (uwielbiam, uwielbiasz) – bardzo coś lubić, kochać

przeszkadzać (przeszkadzam, przeszkadzasz) / przeszkodzić (przeszkodzę, przeszkodzisz) – utrudniać, być 

problematycznym

brakuje + D. – kiedy czegoś nie ma, a chcemy to mieć; bezokolicznik to „brakować”, ale w praktyce używamy trzeciej 

osoby liczby pojedynczej tego czasownika

mróz – kiedy temperatura jest na minusie, na przykład minus pięć

na początku roku – kiedy zaczyna się rok

sanki – jeździmy na nich po śniegu, EN sleigh
lepić (lepię, lepisz) / ulepić (ulepię, ulepisz) bałwana – robić figurę ze śniegu

rzucać się śnieżkami – rzucać się kulkami ze śniegu, EN to throw snowballs
nie mieć nic przeciwko + C. – nie widzieć w czymś nic złego, akceptować coś

nie znosić (nie znoszę, nie znosisz) – bardzo nie lubić, nie cierpieć

na świeżym powietrzu – nie w zamkniętym pomieszczeniu

przygnębiony – smutny, taki, który ma zły nastrój

senny – taki, któremu chce się spać

przepadać (przepadam, przepadasz) za + N. – bardzo lubić

lodowisko – miejsce, gdzie jeździmy na łyżwach, jest na nim lód

stok – specjalna droga, po której możemy jeździć na nartach

spadać – tutaj: być niższym

poniżej – mniej niż

http://www.hellopolish.pl
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Ćwiczenia

Proszę posłuchać podkastu i zdecydować, czy zdania są prawdziwe (P), czy fałszywe (F).

1. Natalia chce, żeby zimą było więcej słońca.     P / F

2. Natalia jeździ w góry pod koniec roku.    P / F

3. Natalia lubi spędzać zimowe wieczory w domu   P / F

4. Anna zimą czuje się lepiej niż wiosną i latem.    P / F

5. W przyszłości Anna chce mieszkać gdzieś, gdzie nie ma zimy.  P / F

Proszę uzupełnić zdania właściwymi formami.

1. Zimą po lekcjach rzucaliśmy się (śnieżki) .......................................... .

2. Nie znoszę (taka pogoda) .......................................... .

3. Lubię jeździć na (snowboard) .......................................... i na (łyżwy) .......................................... .

4. Na (początek) .......................................... roku pojedziemy na urlop w góry.

5. Zimowe wieczory spędzam w (dom) .......................................... z mężem i naszymi kotami.

Proszę połączyć zdania o podobnym znaczeniu.

1. Niezbyt lubię Agatę.    a) Jest mróz.

2. Jestem senna.    b)  Idziemy na lodowisko?

3. Temperatura spadła poniżej zera.  c) Nie przepadam za Agatą.

4. Nie przeszkadza mi to.   d) Chce mi się spać.

5. Idziemy na łyżwy?    e) To nie jest dla mnie problem.
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ODPOWIEDZI DO ĆWICZEŃ

Zima

Odpowiedzi do ćwiczeń

1. P, 2. F, 3. P, 4. F, 5. P.

1. śnieżkami (narzędnik), 2. takiej pogody (dopełniacz), 3. snowboardzie, łyżwach (miejscownik), 4. początku 

(miejscownik), 5. domu (miejscownik).

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