10. Co przez to rozumiesz?

What do you mean by that?
Dialog
Grzegorz i Mateusz spotykają się w sobotę w barze
i rozmawiają o problemach w związku Grzegorza i Ani.
G: Sam nie wiem, co mam z tym wszystkim zrobić. Chyba
potrzebuję przerwy.
M: Co przez to rozumiesz? Chcesz zerwać z Anią?
G: Rozważam to, ale jeszcze nie podjąłem decyzji. Czuję, że tego
właśnie potrzebuję.
M: Może to chwilowy kryzys? W końcu jesteście ze sobą już
4 lata.
G: Może… A może po prostu nasze uczucie się wypaliło.
M: A rozmawiałeś z nią o tym?
G: Tak konkretnie to nie. Problem polega na tym, że ona nie
chce słuchać. Od razu mnie atakuje.
M: Spróbuj na spokojnie. Może tym razem będzie inaczej.
G: Może masz rację…

Ćwiczenia
1. Proszę zaznaczyć poprawną odpowiedź.
0. Gdzie spotykają się Grzegorz i Mateusz?
a) w barze  b) w kawiarni  c) w pubie
1. Kiedy spotykają się Grzegorz i Mateusz?
a) w niedzielę  b) w piątek  c) w sobotę
2. O czym rozmawiają?
a) o meczu  b) o problemach w pracy
c) o problemach w związku Grzegorza i Ani
3. Czego potrzebuje Grzegorz?
a) pieniędzy  b) przerwy  c) piwa
4. Czy Grzegorz rozważa zerwanie z Anią?
a) nie  b) tak  c) raczej nie
5. Jak długo Grzegorz i Ania są parą?
a) 2 lata   b) rok  c) 4 lata
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Słownik
spotykać się to meet
sobota Saturday
rozmawiać to talk
związek [here:] relationship
Nie wiem I don’t know
wszystko everything
zrobić to do
chyba probably
potrzebować to need
przerwa break
zerwać to break up
rozważać to consider
podjąć decyzję to decide
czuć to feel
właśnie [here:] exactly
chwilowy temporary
w końcu [here:] after all
po prostu [here:] simply
nasze our
uczucie feeling
wypalić się to burn out
konkretnie exactly,
specifically
Problem polega
na tym The problem is
od razu immediately
spróbować to try
na spokojnie calmly
tym razem this time
inaczej differently
może maybe
Masz rację You are right
para couple
mówić to speak, to say
czas time
mieć na myśli to mean,
to have in mind

2a. Proszę posłuchać nagrania i uzupełnić brakujące litery.
Grzegorz i Mateusz spotykają się w sobotę w bar ze i rozmawiają o problema_h w związku
Grzegorza i Ani.
G: Sam nie wiem, co mam z tym __szystkim zrobić. Chyba potrzebuję przerwy.
M: Co przez to rozumiesz? Ch_esz zerwać z Anią?
G: Rozważam to, ale je_zcze nie podjąłem decyz_i. Czuję, że tego właśnie potrzebuj_.
M: Może to chwilowy kryzys? W ko_cu jesteście ze sobą ju_ 4 lata.
G: Może… A może po prostu nasze uczucie się wypali_o.
M: A rozmawiałeś z ni_ o tym?
G: Tak konkretnie to nie. Problem polega na tym, że ona nie _hce słuchać. Od razu mnie
atakuj_.
M: Spróbuj na spokojnie. Może tym razem będzie inacze_.
G: Może masz racj_…
2b. Proszę wybrać pasujące słowo.
Grzegorz i Mateusz (spotykają się / spóźniają się / pływają) w sobotę w barze i rozmawiają
o (probiotykach / piosenkach / problemach) w związku Grzegorza i Ani.
G: Sam nie wiem, co mam z tym (wszystkimi / wszystkim / wszystko) zrobić. Chyba (muszę /
znam / potrzebuję) przerwy.
M: Co przez to rozumiesz? Chcesz (przebrać / dostać / zerwać) z Anią?
G: (Rozważam / Marzę / Rozmazuję) to, ale jeszcze nie podjąłem decyzji. Czuję, że tego
(nigdy / właśnie / ważne) potrzebuję.
M: Może to (chętny / chwilowy / szczupły) kryzys? W końcu jesteście ze sobą już 4 lata.
G: Może… A może po prostu nasze (uczucie / ukłucie / umycie) się wypaliło.
M: A (grałeś / rozmawiałeś / oglądałeś) z nią o tym?
G: Tak konkretnie to nie. Problem polega na tym, że ona nie chce (słuchać / słychać /
śpiewać). Od razu mnie atakuje.
M: (Schodź / Spróbuj / Smaruj) na spokojnie. Może tym razem będzie inaczej.
G: Może masz (raty / próbę / rację)…
* 3. Proszę użyć frazy „Co przez to rozumiesz?” w następującej sytuacji:
Twój chłopak / Twoja dziewczyna mówi Ci, że potrzebuje czasu tylko dla siebie. Nie do końca
rozumiesz, co ma na myśli.

87. Udanej zabawy! / Baw się dobrze!
Have fun!
Dialog
Jest piątek, godzina 17:00. Asia i Ewa wychodzą z pracy.
A: Uff, myślałam, że ten tydzień się nigdy nie skończy!
E: Ja też. Tyle pracy to dawno nie było. Padam z nóg.
A: Na szczęście dotrwałyśmy do weekendu!
E: No tak. Planujesz coś ciekawego w weekend?
A: Tak, jedziemy ze znajomymi nad morze jutro rano.
E: Wow, ale super. Na jedną noc?
A: Tak, na jedną. Wyruszamy rano o 5:00, a wracamy
w niedzielę o 22:00. Wiesz, teraz pociągiem z Warszawy to
2,5 godziny.
E: To prawda. Świetny pomysł! Udanej zabawy!
A: Dziękuję. A Ty co będziesz porabiać?
E: Do mnie przyjeżdżają rodzice. Będziemy spacerować po
Warszawie, może pójdziemy do jakiegoś muzeum.
A: Fajnie! Ty też baw się dobrze!
E: Dzięki!

Ćwiczenia
1. Proszę odpowiedzieć na pytania.
0. Jaki jest dzień tygodnia?
→ Jest piątek.
1. Która jest godzina?
→
2. Skąd wychodzą Asia i Ewa?
→
3. Czy dziewczyny miały dużo pracy w tym tygodniu?
→
4. Co Asia planuje robić w weekend?
→
5. Na jak długo wyjeżdża Asia?
→
6. Ile trwa podróż pociągiem z Warszawy nad morze?
→
7. Kto przyjeżdża do Ewy?
→
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Słownik
wychodzić [here:] to leave
myśleć to think
tydzień week
kończyć to finish
tyle so much
dawno long time ago
Padam z nóg [phrasal verb]
I’m exhausted
na szczęście fortunately
dotrwać to get through, to
survive
ciekawy interesting
ze znajomymi with friends
morze sea
noc night
wyruszać to head out
wracać to come back
prawda true
świetny pomysł great idea
porabiać [informal] to do
przyjeżdżać to come
spacerować to walk
pójść to go
fajnie cool
trwać to last
znajomy [masc.] friend
wesele wedding
życzyć to wish
dobra zabawa good time

2a. Proszę posłuchać nagrania i uzupełnić dialog.
Jest piątek, godzina 17:00. Asia i Ewa wychodzą z pracy.
A: Uff, myślałam, że ten tydzień się _________ nie skończy!
E: Ja też. Tyle pracy to dawno nie było. Padam z nóg.
A: Na _____________ dotrwałyśmy do weekendu!
E: No tak. Planujesz coś ciekawego w weekend?
A: Tak, jedziemy ze znajomymi nad __________ jutro rano.
E: Wow, ale super. Na jedną noc?
A: Tak, na jedną. ___________ rano o 5:00, a wracamy w niedzielę o 22:00. Wiesz, teraz
pociągiem z Warszawy to 2,5 godziny.
E: To prawda. ___________ pomysł! Udanej zabawy!
A: Dziękuję. A Ty co będziesz porabiać?
E: Do mnie przyjeżdżają rodzice. _______________ spacerować po Warszawie, może pójdziemy
do jakiegoś muzeum.
A: Fajnie! Ty też _________ się dobrze!
E: Dzięki!
2b. Proszę ułożyć fragmenty dialogu w odpowiedniej kolejności.
E: No tak. Planujesz coś ciekawego w weekend?
A: Dziękuję. A Ty co będziesz porabiać?
E: Ja też. Tyle pracy to dawno nie było. Padam z nóg.
A: Fajnie! Ty też baw się dobrze!
E: To prawda. Świetny pomysł! Udanej zabawy!
A: Tak, jedziemy ze znajomymi nad morze jutro rano.
E: Dzięki!
A: Tak, na jedną. Wyruszamy rano o 5:00, a wracamy w niedzielę o 22:00. Wiesz, teraz
pociągiem z Warszawy to 2,5 godziny.
__ A: Na szczęście dotrwałyśmy do weekendu!
1 Jest piątek, godzina 17:00. Asia i Ewa wychodzą z pracy.
__ E: Do mnie przyjeżdżają rodzice. Będziemy spacerować po Warszawie, może pójdziemy
do jakiegoś muzeum.
2 A: Uff, myślałam, że ten tydzień się nigdy nie skończy!
__ E: Wow, ale super. Na jedną noc?
__
__
__
__
__
__
__
__

* 3. Proszę użyć frazy „Udanej zabawy! / Baw się dobrze!”
w następującej sytuacji:
Twój znajomy idzie na tradycyjne polskie wesele.
Życzysz mu dobrej zabawy.

