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This story contains interior exercises. There are three types of answers. Write down your 

answer down, circle “Tak” or “Nie” or underline the correct answer. Correct answers 

are in the last page. 

 

Kto zamordował piosenkarkę? 
       

1 

Słownictwo: 

Naprzeciwko – in front of 

Około – around 

Morderstwo – murder 

Sprawa – case 

Odkurzać – to hoover 

 

Komisariat policji. Niedziela. Dziewiąta rano. Młody policjant siedzi naprzeciwko niskiej, szczupłej 

kobiety. Ona ma około pięćdziesięciu lat. 

- Pani Krystyno, jest pani tutaj, ponieważ mówi pani, że wie coś na temat morderstwa piosenkarki Gosi, 

tak?  

- Tak. 

- To bardzo delikatna sprawa, rozumie pani? 

- Tak, oczywiście. 

- Proszę mówić tylko prawdę, dobrze?  

- Dobrze. 

- Świetnie.  Proszę mi teraz powiedzieć: co pani wie?  

- W porządku. Pracuję w firmie „Twój ogród” od sześciu lat.  Jestem sprzątaczką. Codziennie sprzątam 

biuro. Myję okna, sprzątam łazienkę, odkurzam biuro. Generalnie robię porządek. Czasami też robię 

herbatę albo idę do sklepu po zakupy dla architektów, ale nie lubię tego robić, bo potem nie mam 

czasu sprzątać i muszę zostać w pracy wieczorem... 

 

1.Gdzie są pan policjant i pani Krystyna? 

.......................................................................................................................................................... 

2.Czy pani Krystyna wie coś na temat morderstwa Gosi?    Tak  Nie  

3.Czy pani Krystyna była piosenkarzem?      Tak Nie 
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4.Czy Gosia była piosenkarzem?       Tak Nie 

 

2 

Słownictwo 

Siłownia – gym 

Romans – affair 

Morderca – murderer 

 

- Dobrze. Co pani wie o architektach, którzy tam pracują? 

- Wszystko! Wiem wszystko! W firmie „ Twój ogród” pracuje trzech architektów. Oni są partnerami. 

Pan Wojtek ma czterdzieści trzy lata. Jest bardzo wysoki i przystojny. Bardzo przystojny! On ma żonę i 

małą córeczkę. Jego żona jest aktorką w teatrze muzycznym. Jest bardzo utalentowana i myślę, że zrobi 

dużą karierę! Pan Wojtek zawsze pije kawę z mlekiem i z masłem, bo on chodzi na siłownię i potrzebuje 

energii. Ah on jest taki przystojny! Niestety, pan Wojtek chyba ma romans.  

- Z piosenkarką?  

- Nie! Z mężczyzną! Słyszałam, kiedy rozmawiał kiedyś przez telefon i mówił „Kochanie! Rozumiem, że 

jesteś zmęczony tą sytuacją, ale mam małe dziecko...”  

- Aha. Czy pan Wojtek jest mordercą Gosi? 

- Nie, nie. On nie znał Gosi. A może znał? Nie wiem, ale on nie jest mordercą. On jest bardzo dobrym 

człowiekiem. Lubi moje ciasto truskawkowe.... 

  

5.Czy pan Wojtek był mężem Gosi?       Tak Nie 

6.Czy żona pana Wojtka jest utalentowaną piosenkarką czy dobrą aktorką?  

7.Czy pan Wojtek lubi ćwiczyć ?       Tak Nie 

8.Jak wygląda pan Wojtek? 

.......................................................................................................................................................... 

3 

Słownictwo 

Brać prysznic – to have a shower 

Niezdrowe – unhealthy 

Myć toaletę – to clean the loo 

Prawnik – lawyer 
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- Pani Krystyno! Proszę kontynuować! Kto jeszcze pracuje w „Twój ogród”? 

- Jest jeszcze pan Tomek. Pan Tomek ma czterdzieści lat i jest trochę... dziwny. Myślę, że on rzadko 

bierze prysznic. Zawsze ma ten sam T-shirt. On nigdy nie pije ani kawy, ani herbaty. Tylko RedBulla albo 

Coca-colę. Fuj! To bardzo niezdrowe, wie pan? Coca-cola jest dobra, żeby myć toaletę! 

- Tak, tak, ale pani Krystyno! 

- Dobrze, już dobrze. Pan Tomek nie ma przyjaciół. On nigdy ze mną nie rozmawia, ale wiem, że zawsze 

jest wieczorem w pracy. Zwykle projektuje, ale czasami gra w gry komputerowe, a czasami rozmawia 

na Skypie ze swoją mamą. Jego mama jest znanym w całej Polsce prawnikiem. Ma bardzo dużo 

pieniędzy, willę z basenem, drogie samochody, ma nawet jacht!  Ale pan Tomek chyba nie ma 

pieniędzy. Nawet jego telefon jest stary. Nie rozumem dlaczego.  

Pan Tomek uczy się chińskiego.  To jest sekret, ale ja wiem, że on planuje pojechać do Chin i tam 

mieszkać!  

- O! On chce uciec do Chin, bo jest mordercą! 

 

9.Co lubi pić pan Tomek? 

..................................................................................................................................................... 

10.Pan Tomek lubi rozmawiać z panią Krystyną na Skypie czy nie lubi rozmawiać z panią Krystyną 

wcale? 

11.Kim z zawodu jest mama pana Tomka? 

..................................................................................................................................................... 

12.Jakiego języka uczy się pan Tomek? 

..................................................................................................................................................... 

 

4 

Słownictwo 

Kawaler – bachelor 

Własny – own 

Gazeta – newspaper 

Niczym się nie interesuje – he is not interested in anything 

Nawet – even 

Zamordować – to murder 

- Nie, nie, nie. Pan Tomek nie jest mordercą. Jest jeszcze pan Bartek. On ma trzydzieści pięć lat. Jest 

kawalerem, ale zawsze ma nową dziewczynę.  Ostatnio spotyka się z młodą, piękną lekarką! Nie wiem, 

dlaczego. Ja myślę, że nie jest atrakcyjny. Jest niski i trochę gruby. Nie jest wysportowany. Oczywiście 
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ma trochę pieniędzy, bo jest bardzo dobrym architektem, a jego ojciec jest znanym biznesmenem. Ma 

własną fabrykę mebli. Jego siostra też robi karierę. Jest menadżerką w dużej agencji reklamowej w 

Warszawie. Czytałam o niej w gazecie „Przyjaciółka”!  

 Poza tym pan Bartek nie jest zbyt inteligentny. Nie czyta książek, nie ogląda filmów. Chyba niczym się 

nie interesuje. No... interesuje się kobietami oczywiście. Nawet dla mnie jest bardzo miły.   

- Czyli pan Bartek jest mordercą? Gosia była jego dziewczyną, a potem ją zamordował? 

- Nie, nie.  To znaczy, Gosia była dziewczyną pana Bartka, ale on nie jest mordercą. 

- To kto jest mordercą?? 

 

13.Kim jest nowa dziewczyna pana Bartka? 

.......................................................................................................................................................... 

14.Jaki jest pan Bartek? 

.......................................................................................................................................................... 

15.Co robią ojciec i siostra pana Bartka? 

.......................................................................................................................................................... 

16.Czy pan Bartek interesuje się sportem?      Tak Nie 

17.Czym on się interesuje? 

.......................................................................................................................................................... 

18.Czy pan Bartek jest mordercą?       Tak Nie 

 

5 

Słownictwo 

Późno – late 

Zaproponować – to offer 

Odwieźć – to give a lift 

Zaprosić – to invite 

Przyjść – to come 

Głos – voice 

Wyjść – to go out 

Uciec – to escape 

Korytarz – corridor 
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- Mój mąż. 

- Pani mąż? 

- Tak. Mój mąż, Wiesiek.  Wiesiek ma sześćdziesiąt lat i od trzydziestu lat jest bezrobotny. Jest też 

głupim alkoholikiem. Pewnego wieczoru... to chyba była środa...pracowałam bardzo późno. Do 

dwudziestej pierwszej! O dwudziestej trzydzieści pan Bartek przyszedł do biura po dokumenty. On 

widział, że byłam zmęczona i zaproponował, że może mnie odwieźć do domu. Powiedziałam „Ok, 

dziękuję bardzo!” Był bardzo miły. Kiedy zaparkował, rozmawialiśmy jeszcze przez dziesięć minut.  Mój 

mąż widział samochód pana Bartka przez okno. Strasznie się zdenerwował. Nie rozmawiał ze mną tego 

wieczoru.  

Następnego dnia, w czwartek wyszłam z pracy o piętnastej. Poszłam do lekarza. Miałam prywatną 

wizytę u wspaniałego kardiologa, bo moja siostra jest pielęgniarką w tym szpitalu. Pan Bartek wiedział, 

że biuro będzie puste i zaprosił swoją dziewczynę, piosenkarkę Gosię na wino. Rano tego dnia 

słyszałam, jak rozmawiał z nią przez telefon i mówił : „Mam trochę pracy, ale może przyjdziesz do biura 

około osiemnastej? Możemy wypić wino, porozmawiać...”.  

Wiesiek, mój mąż był ciągle bardzo zdenerwowany. Tak zdenerowany, że zdecydował mnie 

zamordować! Mnie! Naprawdę! Poszedł do biura. W biurze było ciemno. Usłyszał głos kobiety i głos 

mężczyzny. Stał w korytarzu z nożem i czekał. Po kilku minutach Gosia wyszła z pokoju pana Bartka, a 

Wiesiek zaatakował ją nożem, bo myślał, że to ja! Kiedy zobaczył, że to nie ja, uciekł szybko.  

- Serio? Skąd pani to wie? 

- Wiem, bo idiota wrócił do domu, wypił butelkę wódki i zadzwonił do mnie, żeby mi wszystko 

opowiedzieć.  Teraz czeka na korytarzu. Proszę go aresztować. 

 

19.Czy Pani Krystyna jest wdową?       Tak Nie 

20.Czy mąż pani Krystyny nie pracuje, bo jest na emeryturze?     Tak Nie 

21.Dlaczego pan Wiesiek się zdenerwował? 

.......................................................................................................................................................... 

22. Dlaczego pan Bartek zaprosił Gosię do biura w czwartek? 

.......................................................................................................................................................... 

23.Czy pan Wiesiek chciał zamordować piosenkarkę Gosię?    Tak Nie 
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Odpowiedzi 

1. Oni są na komisariacie policji. 

2. Tak 

3. Nie  

4. Nie 

5. Nie 

6. Dobrą aktorką 

7. Tak 

8. On jest przystojny i wysoki. 

9. Napoje energetyczne /  RedBulla 

10. Pan Tomek nie lubi rozmawiać z panią Krystyną wcale 

11. Ona jest prawnikiem. 

12. On uczy się chińskiego.  

13. Ona jest lekarką. 

14. On jest młody, niski, trochę gruby, nie jest wysportowany i nie jest atrakcyjny. 

15. Jego ojciec jest biznesmenem, a jego siostra jest specjalistą do spraw marketingu. 

16. Nie 

17. Kobietami 

18. Nie 

19. Nie 

20. Nie 

21. On się zdenerwował, bo widział panią Krystynę w samochodzie z panem Bartkiem / bo był 

zazdrosny / bo jest głupi. 

22. Biuro było puste w czwartek 

23. Pan Bartek zaprosił Gosię do biura w czwartek, bo biuro było puste, bo pani Krystyna poszła 

do lekarza. 

24. Nie 


