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Wstaw do tekstu wyrażenia z tabeli 
 

Z ciężkim sercem, złote serce, wkładała całe serce, serce waliło jej jak młot, traciła do tego 

serce, o gołębim sercu, miękkie serce, serca z kamienia, człowiekiem wielkiego serca, od 

serca 

 

Chcę Wam opowiedzieć o mojej babci, wyjątkowej kobiecie 1...................................., która była, 

jest i będzie zawsze moim autorytetem. Urodziła się na wschodzie Polski przed drugą wojną 

światową i już jako dziecko bardzo lubiła wszystkim pomagać. Jej rodzina i znajomi mówili, że ma 

2............................................., bo chociaż jako dziecko sama nie miała dużo jedzenia, dzieliła się z 

nim nawet z bezdomnymi psami.  Po wojnie skończyła studia i zaczęła pracować jako opiekunka 

w domu dziecka, bo bardzo kochała dzieci, ale nie była bardzo surowa. Miała 

3.................................., bo nigdy nie mówiła dyrektorowi domu, kiedy zobaczyła, że dzieci zrobiły 

coś złego na przykład zamieniły cukier na sól albo zjadły wszystkie ciasteczka, które miały być na 

cały tydzień. Wręcz przeciwnie. Największym urwisom nakładała porcje kolacji 

4............................., bo bardzo ich lubiła.  Chociaż miała juz swojego męża i dzieci, pracowała 

bardzo dużo i długo, ale lubiła to. Mówiła, że dzieci, które nie mają rodziców potrzebują jej 

bardziej. W swoją pracę 5...................................................... Kiedy miała czterdzieści lat z pomocą 

męża założyła fundację, która zbierała pieniądze na studia dla dzieci z domu dziecka. 

Organizowała koncerty i przedstawienia, dzwoniła do różnych firm i szukała sponsorów 

stypendium. Czasem prawie 6.............................................., bo większość bogatych biznesmenów 

miała 7.............................................. i nie obchodziła ich sytuacja sierot. Po kilku miesiącach 
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działalności fundacji, kiedy babcia prawie już straciła nadzieję na sukces, zadzwoniła do niej 

sekretarka prezesa bardzo dużej firmy produkującej lody. Powiedziała, że prezes zaprasza ją na 

kawę, żeby porozmawiać o jej fundacji. 8....................................................................................., 

kiedy szła na to spotkanie. Na szczęście pan prezes okazał się bardzo sympatycznym mężczyzną 

o dobrych intencjach. Można powiedzieć, że był 9............................................................................, 

bo zdecydował się regularnie sponsorować studia trójce najlepszych studentów z domu dziecka. 

Babcia była bardzo szczęśliwa i nie zamknęła wtedy fundacji. Zrobiła to dopiero 

10............................................. kiedy miała 80 lat i była już bardzo chora. 

Słownictwo 
Dom dziecka – an orphanage 

Druga wojna światowa – IIWW 

Nakładać – to serve 

Nie obchodzi kogoś coś – someone doesn’t care about something 

Opiekunka – carer 

Przedstawienie – show 

Sierota – an orphan 

 

 

 

 

Odpowiedzi 

1.o gołębim sercu, 2. złote serce, 3. miękkie serce, 4. od serca, 5. wkładała całe serce, 6. traciła do tego serce, 7. serce z kamienia, 8. serce waliło jej jak młot, 9 

człowiekiem wielkiego serca, 10. z ciężkim sercem 
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