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Fill the blanks with correct forms of adjectives and nouns. A hint: look well at the 

prepositions. Don’t forget “z” – with will be followed by Instrumental and “z” from will 

be followed by Genitive 

 
 Jest sobota wieczór. Kaye i Łukasz idą do polskiej restauracji na kolację.  

- Dzień dobry, mamy rezerwację dla dwóch osób na nazwisko Buczko.  

 - Oczywiście. Proszę iść za mną.  

 

Kelner pokazuje Kaye i Łukaszowi stolik pod oknem. Restauracja jest duża i ładna, ale dzisiaj jest tutaj 

bardzo dużo ludzi i muzyka gra bardzo głośno. Kelner przynosi menu. 

- Czy podać Państwu coś do picia na początek? – pyta kelner. 

- Tak, poprosimy dużą wodę mineralną. – mówi Łukasz 

- Zimną! – dodaje Kaye – I... proszę pana, muzyka jest za głośna. Może pan trochę ściszyć? 

- Tak, oczywiście. 

 

Kaye i Łukasz cieszą się, bo bardzo lubią polskie jedzenie. Niestety, czekają pięć, dziesięć minut, a 

kelnera jeszcze nie ma.  

- Gdzie on jest?! – wzdycha Kaye. 

Po piętnastu minutach przychodzi kelner z wodą.  

- W końcu! – mówi Łukasz. 

- Co podać? – pyta kelner 

- Ja poproszę najpierw barszcz czerwony z uszkami, a potem pierogi z serem. – zamawia Kaye. 

- Ze śmietaną czy z masłem?  

- Ze śmietaną oczywiście.  

- Dobrze, a dla pana? 

- Nie jestem pewien. Jaką zupę pan poleca? 

- Polecam barszcz biały albo rosół. Obie zupy są bardzo smaczne! 

- Dobrze, w takim razie rosół z makaronem, a na drugie danie schabowy z ziemniakami i surówką z 

kapusty. 

- W porządku. Czy coś jeszcze do picia? 

- Dwa piwa. 

- Jasne czy ciemne? W butelce czy lane? 

- Jedno jasne i jedno ciemne. Oba lane. 
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Kaye i Łukasz długo czekają na jedzenie. Nudzą się. Po dwudziestu minutach kelner przynosi zupy. 

- Przepraszam Państwa bardzo. Mamy dzisiaj bardzo dużo gości. 

- Nic nie szkodzi. – mówi Kaye, ale Łukasz nie jest zadowolony. 

- Nie mam łyżki! Mam tylko widelec i nóż. Nie mogę jeść zupy widelcem i nożem! 

 

Para czeka następne pięć minut na łyżkę dla Łukasza. W końcu kelner przynosi łyżkę i drugie danie. 

- Teraz moja zupa jest zimna! – mówi Łukasz. On nie ma dobrego humoru. Nie jest wesoły. 

- Smakuje ci schabowy? – pyta Kaye. 

- Jeszcze nie wiem. Na razie jem zimną zupę. O nie! W moim piwie jest mucha! – Łukasz jest 

zdenerowany i smutny.  

Kaye i Łukasz jedzą przez chwilę i nic nie mówią. Po chwili Łukasz znajduje włos na talerzu.  

- Cholera jasna! – mówi – To jedzenie jest okropne. Kelner! Kelner! Co to ma być? Wychodzimy! 

- Moja zupa i moje pierogi są bardzo smaczne. – komentuje Kaye. 

 

Kelner przychodzi. 

- Smakuje Państwu? 

- Tak! 

- Nie! Moja zupa jest zimna, a na moim talerzu jest włos. Poproszę rachunek! 

- Przepraszam bardzo! Płacą państwo kartą czy gotówką? 

- Kartą. 

 

Po chwili kelner przynosi rachunek.  

- Zostawiamy napiwek? – pyta Kaye 

- Nie ma mowy! – odpowiada Łukasz i raptownie wstaje. W tym momecie wpada na kelnera, który 

niesie pięć szklanek piwa. Kelner rozlewa piwo. Łukasz jest cały mokry, a smutny kelner go przeprasza.  

- Co za koszmar! – komentuje Łukasz. 

 

Vocabulary 

Iść za + Inst. – to follow someone 

Pokazywać – to show 

Głośno – loudly 
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Przynosić – to bring 

Początek = start 

Ściszyć muzykę – to turn music down 

Wzdychać – to sigh 

Koniec – the end  w końcu – finally 

Polecać -  to recommend 

W takim razie – in this case 

Lane piwo – draught beer 

Okropne – terrible 

Wychodzić -  to leave wchodzić – to enter 

Włos – a single hair 

Rachunek – a bill 

Gotówka – cash 

Zostawiać napiwek – to leave a tip 

Wstawać – to stand up 

Nieść – to carry 

Rozlewać  - to spill 

Mokry – wet 

Przepraszać – to say sorry 

Koszmar – nightmare 
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