
PODKAST HELLO POLISH! A2
POZIOM

DIALOG, SŁÓWKA

www.hellopolish.pl

Plany na sylwestra    

 – Halo?

 – Cześć Aga. Co tam?

 – Po staremu. Czekam na święta i parę dni wolnego. A co u ciebie?

 – To samo. Dzwonię, żeby zapytać, czy masz już jakieś plany na sylwestra?

 – Na razie nie. Pewnie jak zwykle będę siedzieć w domu z psem. Wiesz, że nie 

przepadam za sylwestrem.

 – Mam propozycję. Chcemy pojechać ze znajomymi do Puszczy Białowieskiej, 

może chcesz jechać z nami?

 – Do Puszczy Białowieskiej? Zimą?

 – Tak, chcemy wynająć dom i spędzić kilka dni daleko od miasta i cywilizacji. 

Poza tym to dla nas nowe miejsce, nie znamy tego regionu. Na pewno będzie fajnie.

 – No nie wiem... A kiedy wyjeżdżacie?

 – Jeszcze dokładnie nie wiemy, ale prawdopodobnie wyjedziemy 29 (dwudziestego dziewiątego)  

grudnia rano albo po południu. Wieczorem chcemy już być na miejscu.

 – A na kiedy planujecie powrót?

 – Wracamy 2 (drugiego) stycznia.

 – A co tam w ogóle można robić?

 – My chcemy spacerować po lesie, zwiedzić trochę Podlasie, spróbować lokalnej kuchni i przede wszystkim 

odpocząć. 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia planujemy zorganizować kolację, wypić szampana, może trochę 

potańczyć. Na pewno nie chcemy się upijać ani puszczać fajerwerków. Raczej spędzimy spokojny wieczór w miłym 

towarzystwie.

 – Brzmi nieźle. Pojechałabym z wami, tylko nie wiem, co zrobić z psem.

 – To nie problem. Nasi znajomi biorą psa, myślę, że znajdziemy miejsce w samochodzie i dla twojego foksteriera.

 – Super. Przekonałaś mnie. Tylko jeszcze mi powiedz, ile to mniej więcej będzie kosztować?

 – Około 200 (dwustu) złotych za osobę. Myślę, że cena jest w porządku.

 – Tak. Świetnie, w takim razie decyduję się na ten wyjazd.

 – Cieszę się. Zadzwonię jeszcze do Eweliny, może ona też z nami pojedzie?

Słownictwo:

co tam? – potocznie: co słychać?

parę dni – kilka dni

po staremu – nic nowego, tak samo, jak było

wolne – czas, kiedy nie musimy pracować

nie przepadać za + N. – nie lubić czegoś

propozycja – pomysł, coś, co chcemy zaoferować innej osobie

wynajmować (wynajmuję, wynajmujesz) / wynająć (wynajmę, wynajmiesz) – móc czegoś używać za pieniądze; 

można wynająć na przykład mieszkanie, dom, samochód albo rower, wynajmuję coś komuś (pozwalam używać czegoś 

za pieniądze) lub od kogoś (używam czegoś za pieniądze)

dokładnie – precyzyjnie, kiedy wiem albo robię coś bardzo dobrze

prawdopodobnie – jest bardzo możliwe, że
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być na miejscu – być tam, gdzie planuję

powrót – to, że wracam

Podlasie – region Polski położony na północnym wschodzie

przede wszystkim – na pierwszym miejscu

upijać się (upijam się, upijasz się) / upić się (upiję się, upijesz się) – pić alkohol i potem być pijanym

puszczać fajerwerki – zapalać sztuczne ognie, to, co często robimy na Nowy Rok lub kiedy jest jakieś święto

brzmi nieźle – potocznie: wydaje się, że to dobry pomysł

foksterier – rasa psa

przekonywać (przekonuję, przekonujesz) / przekonać (przekonam, przekonasz) – zrobić tak, że inny człowiek się 

z nami zgadza, akceptuje nasz pomysł

mniej więcej – plus minus, około

wyjazd – wycieczka, podróż

cieszyć się (cieszę się, cieszysz się) / ucieszyć się (ucieszę się, ucieszysz się) – być zadowolonym, czuć radość

Ćwiczenia

Proszę uzupełnić zdania odpowiednimi formami podanych czasowników w czasie teraźniejszym.

1. W tym roku (oni –  jechać) .......................................... w góry.

2. Tomek (cieszyć się)  .......................................... z prezentu.

3. Nie (ja – przepadać)  .......................................... za teatrem.

4. Paweł i Zuzia (wynajmować)  .......................................... mieszkanie w centrum Warszawy.

5. (Ty – decydować się)  .......................................... na to?

Proszę wybrać właściwą odpowiedź.

1. Mamy dla was interesującą …........................... . 

 a) pomysł 

 b) propozycję 

 c) wyjazd

2. O której chcecie być …........................... miejscu? 

 a) na 

 b) w 

 c) przy

3. Wyjeżdżamy mniej …........................... o szóstej. 

 a) bardziej 

 b) około 

 c) więcej

4. Nie chcę iść do Oli, …........................... . 

 a) nie cieszę się 

 b) nie przepadam za nią 

 c) nie przekonuję się
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5. Chcę poprosić szefa o kilka dni …........................... . 

 a) wolno 

 b) wolnego 

 c) powoli
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Odpowiedzi do ćwiczeń

1.  jadą, 2. cieszy się, 3. przepadam, 4. wynajmują, 5.  Decydujesz się.

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

1

2


	_GoBack

