
PODKAST HELLO POLISH!  B1
POZIOM

TEKST, SŁÓWKA

www.hellopolish.pl

Jaki to serial?

Mamy nadzieję, że ten odcinek przypadnie do gustu nie tylko miłośnikom seriali. 

Na dziś przygotowałyśmy dla was mały quiz. Wiecie, o który serial chodzi i jak 

jego tytuł brzmi po polsku? Zaczynamy. 

1. Akcja tego serialu komediowego rozgrywa się 

w Nowym Jorku, na Manhattanie. Jego bohaterami są między 

innymi pedantyczna kucharka i jej brat – przemądrzały paleontolog, niezbyt 

utalentowany aktor pochodzenia włoskiego i ekscentryczna masażystka, 

która bez skrępowania koncertuje w ulubionej kawiarni grupy przyjaciół, chociaż 

fatalnie śpiewa. Serial miał dziesięć sezonów. Mimo że ostatni odcinek został 

wyemitowany w 2004 roku, do dziś cieszy się ogromną popularnością i ma oddanych fanów na całym świecie. 

2. Bohaterowie tego serialu to dwaj naukowcy, którzy razem wynajmują mieszkanie w kalifornijskiej Pasadenie. Ich życie 

zmienia się, kiedy do mieszkania naprzeciwko wprowadza się piękna blondynka. Dziewczyna jest kelnerką, ale marzy 

o karierze aktorki. W budynku, w którym nigdy nie działa winda, często przebywają przyjaciele głównych bohaterów – 

inżynier żydowskiego pochodzenia i nieśmiały astrofizyk z Indii. Czterech mężczyzn łączy nieprzeciętna inteligencja, 

pasja do nauki oraz trudności w kontaktach z płcią przeciwną. 

3. Następny serial również jest produkcji amerykańskiej. Jego bohater to skromny, niczym się niewyróżniający 

nauczyciel chemii. Przełomowym momentem w jego życiu jest diagnoza lekarska – nieuleczalna choroba. Nauczyciel 

postanawia wykorzystać swoją wiedzę chemiczną w nielegalnym procederze, w czym pomaga mu były uczeń. 

Co ciekawe, szwagier bohatera jest policjantem i nie ma zielonego pojęcia, że przestępca, którego chce złapać, jest 

członkiem jego rodziny. 

 

4. W odróżnieniu od seriali omówionych wcześniej ta produkcja jest dziełem Hiszpanów. Opowiada 

historię grupy przestępców, którzy postanawiają napaść na mennicę. Każda z tych osób ma swój pseudonim 

– w większości przypadków jest to nazwa jakiegoś miasta. Więcej nie możemy zdradzić, żeby nie psuć wam 

przyjemności oglądania. 

5. Ci z was, którzy od jakiegoś czasu interesują się polską kulturą, nie powinni mieć problemów z odgadnięciem 

ostatniego tytułu. Polska wersja jest dość stara i była różnie oceniana przez widzów i krytyków, za to nowa jest chętnie 

oglądana na całym świecie. Główny bohater ma długie, białe włosy, charakterystyczne blizny i świetnie włada mieczem. 

Serial został nakręcony na podstawie prozy jednego z najwybitniejszych polskich pisarzy nurtu fantasy.

Słownictwo:

przypadać / przypaść do gustu – spodobać się, formy czasu przeszłego to „przypadłem”, „przypadłam”

miłośnik – ktoś, kto coś bardzo lubi, pasjonuje się czymś

akcja rozgrywa się – zwrot, którego używamy kiedy mówimy, gdzie mają miejsce wydarzenia przedstawiane w książce 

lub filmie

bohater – tutaj: główna osoba z filmu, serialu czy książki
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pedantyczny – taki, który nie toleruje bałaganu

przemądrzały – taki, który myśli, że jest mądrzejszy od innych i pokazuje to

utalentowany – taki, który ma talent

masażystka – kobieta, która robi masaże, forma rodzaju męskiego to „masażysta”

pochodzenie – to, że skądś jesteśmy

skrępowanie – dyskomfort, wstyd, zażenowanie

koncertować (koncertuję, koncertujesz) – dawać koncerty

sezon – tutaj: część serialu, składa się z odcinków

odcinek – część serialu, zwykle trwa od 20 do 40 minut lub około godziny

wyemitowany – zaprezentowany w radiu lub telewizji

cieszyć się (cieszę się, cieszysz się) popularnością – być popularnym

ogromny – bardzo duży, wielki

oddany – tutaj: wierny, taki, który zawsze będzie blisko

naukowiec – człowiek, który pracuje naukowo, zajmuje się nauką, badaniami, EN scientist
wynajmować (wynajmuję, wynajmujesz) / wynająć (wynajmę, wynajmiesz) – tutaj: płacić komuś za możliwość 

mieszkania gdzieś

kalifornijski – związany z Kalifornią, stanem USA

wprowadzać się (wprowadzam się, wprowadzasz się) / wprowadzić się (wprowadzę się, wprowadzisz się) – zacząć 

mieszkać

przebywać (przebywam, przebywasz) – być, spędzać czas

łączyć (łączę, łączysz) / połączyć (połączę, połączysz) – tworzyć związek, mieć coś wspólnego

nieprzeciętny – niezwykły

pasja – coś, czym się bardzo interesujemy i co daje nam przyjemność

płeć przeciwna – dla kobiet to mężczyźni, a dla mężczyzn – kobiety

niczym się niewyróżniający – zwyczajny, taki, który nie ma w sobie nic specjalnego

przełomowy – kluczowy, bardzo ważny

diagnoza – opinia lekarza na temat potencjalnej choroby pacjenta

nieuleczalny – taki, którego nie można wyleczyć

postanawiać (postanawiam, postanawiasz) / postanowić (postanowię, postanowisz) – zdecydować się

wykorzystywać (wykorzystuję, wykorzystujesz) / wykorzystać (wykorzystam, wykorzystasz) – użyć w jakimś celu

proceder – działalność

były – taki, który był, eks, poprzedni

nie mieć zielonego pojęcia – potocznie: zupełnie o czymś nie wiedzieć, nie mieć żadnych informacji

przestępca – ktoś, kto robi coś nielegalnego, niezgodnego z prawem

łapać (łapię, łapiesz) / złapać (złapię, złapiesz) – tutaj: znaleźć przestępcę

w odróżnieniu od + D. – inaczej niż, w przeciwieństwie do

omówiony – taki, o którym się mówiło, dyskutowało

dzieło – tutaj: rezultat pracy, efekt działalności

napadać (napadam, napadasz) / napaść (napadnę, napadniesz) – zaatakować

mennica – miejsce, gdzie produkuje się monety

pseudonim – fałszywe imię lub nazwisko, które sobie nadajemy

zdradzać (zdradzam, zdradzasz) / zdradzić (zdradzę, zdradzisz) – tutaj: powiedzieć coś, czego nie powinniśmy mówić, 

co jest sekretem

przyjemność – to, co jest dla nas przyjemne, EN pleasure
odgadnięcie – rzeczownik od czasownika „odgadnąć”, kiedy próbujemy dać odpowiedź, ale nie jesteśmy jej w 100 (stu) 
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SŁÓWKA, ROZWIĄZANIE

procentach pewni

blizna – to, co pozostaje na ciele po ranie, EN scar
władać (władam, władasz) + N. – mieć umiejętność, dobrze sobie z czymś radzić

miecz – rodzaj broni, EN sword
nakręcony – zrobiony (o filmie lub serialu); jest to imiesłów od czasownika „nakręcić”

nurt – tutaj: typ literatury

Rozwiązanie

1. Przyjaciele
2. Teoria wielkiego podrywu
3. Breaking bad (ten serial nie ma polskiego tytułu)

4. Dom z papieru
5. Wiedźmin
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ĆWICZENIA

Ćwiczenia

Proszę wybrać słowo, które nie pasuje.

1. To nasz oddany .......................................... . 

 a) wróg 

 b) przyjaciel 

 c) fan

2. .......................................... mogę zrobić to sam. 

 a) W przeciwieństwie do ciebie 

 b) W odróżnieniu od ciebie 

 c) Inaczej od ciebie

3. Łączy .......................................... wiele wspólnych doświadczeń. 

 a) nich 

 b) ich 

 c) je

4. Akcja .......................................... rozgrywa się na egzotycznej wyspie. 

 a) tego sezonu 

 b) tego eksponatu 

 c) tej książki

5. Co ciekawe, ta aktorka również włada .......................................... . 

 a) sportem 

 b) kilkoma językami obcymi 

 c) bronią

Proszę uzupełnić zdania synonimami słów z nawiasów w odpowiedniej formie.

1. Amelia jest studentką o (niezwykły) .......................................... zdolnościach.

2. Był (przeciętny) .......................................... uczniem, a dostał się na najlepszy uniwersytet w kraju.

3. Adam jest bardzo nieśmiały – ma problemy w kontaktach z (kobiety) .......................................... .

4. Do (ten gatunek) .......................................... należą dzieła Emila Zoli.

5. Mam (wielka) .......................................... nadzieję, że się jeszcze spotkamy.

Proszę uzupełnić zdania słowami z ramki w odpowiedniej formie.

omówiony / oglądany / oceniony / nakręcony / wyemitowany 

1. Przedostatni odcinek został ….................. tydzień temu i zgromadził przed telewizorami miliony widzów.

2. Myślę, że następne sezony też będą chętnie ….................. .

3. Niektóre sceny zostały ….................. na Hawajach.

4. Warunki finansowe zostały ….................. na ostatnim spotkaniu z producentami.

5. Film został pozytywnie ….................. przez krytyków na festiwalu.

1

2

3
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ODPOWIEDZI DO ĆWICZEŃ

Jaki to serial? 

Odpowiedzi do ćwiczeń

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

1. nieprzeciętnych (miejscownik), 2. niczym się niewyróżniającym (narzędnik), 3. płcią przeciwną (narzędnik),  

4. tego nurtu (dopełniacz), 5. ogromną (biernik).

1. wyemitowany, 2. oglądane, 3. nakręcone, 4. omówione, 5. oceniony.
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