
A2, Zbieg okoliczności / Coincidence  
 

Polski Daily® www.polskidaily.eu paulina@polskidaily.eu 
 

 

1. Match verbs with word „samochód” in the correct form  

 

1. Prowadzić  a) z samochodu 

2. Wysiąść   b) samochód 

3. Wsiąść   c) o samochód 

4. Kierować  d) w samochodzie 

5. Szukać czegoś  e) do samochodu 

 

 

2. Match subjects with verbs 

 

1. Bateria  a) wyłączył się 

2. Światło  b) przyjechała 

3. Deszcz  c) skończyła się 

4. Karetka  d) padła 

5. Samochód   e) zaczął padać 

6. Ulica  f) zatrzymał się 

7. Telefon  g) zapaliło się 

 

W piątek po pracy spotkałam się z koleżanką. Ona mieszka poza miastem, więc pojechałam do niej 

samochodem. Była sama w domu, bo jej mąż pracuje w Anglii. Po drodze kupiłam w supermarkecie ciasto 

i piwo bezalkoholowe, bo ja prowadziłam samochód, a moja koleżanka jest w ciąży.  

Spędziłyśmy razem miły wieczór. Najpierw ugotowałyśmy obiad, potem go zjadłyśmy, a potem 

oglądałyśmy komedie romantyczne, rozmiawiałyśmy, śmiałyśmy się i jadłyśmy deser.  

Później pożegnałam się z koleżanką, wsiadłam w samochód, włączyłam radio i kilka minut później 

jechałam do domu. Była noc i było ciemno. Miałam w telefonie GPS, więc nie martwiłam się o drogę do 

domu. Kobieta w GPS mówiła : jedź dwa kilometry prosto a następnie skręć w prawo albo za trzysta 

metrów skręć w lewo.  Nagle mój telefon się wyłączył. Bateria padła. Teraz już nie miałam GPS.  

http://www.polskidaily.eu/


A2, Zbieg okoliczności / Coincidence  
 

Polski Daily® www.polskidaily.eu paulina@polskidaily.eu 
 

Niestety byłam ciagle daleko od miasta i jechałam wąską i ciemną ulicą. Nie wiedziałam gdzie jestem, bo 

nigdzie nie było ani znaków, ani domów. Jechałam dalej prosto, ale ulica się skończyła. Na skrzyżowaniu 

mogłam jechać albo w prawo, albo w lewo. Skręciłam w prawo. Jechałam przez piętnaście minut i nie 

widziałam nic. Tylko las po prawej stronie i pole po lewej stronie. Trochę się bałam i chciałam już być w 

domu.  

Nagle w samochodzie zapaliło się czerwone światło informujące, że nie mam benzyny. Po piętnastu 

minutach samochód się zatrzymał. Nie wiedziałam co robić! Szukałam w samochodzie ładowarki, ale nie 

mogłam jej znaleźć. Zdecydowałam, że pójdę poszukać kogoś, kto może mi pomóc. Wyszłam z samochodu 

i szłam prosto przed siebie. Miałam nadzieję, że niedługo zobaczę jakiś dom albo stację benzynową. Szłam 

pięć, dziesięć, piętnaście minut. Chociaż cały tydzień pogoda była bardzo ładna, teraz zaczął padać deszcz. 

„Niech to szlag!” pomyslałam. Miałam na sobie tylko szorty i podkoszulek, a deszcz był zimny.  

Po pół godziny zobaczyłam po lewej mały dom. W domu było ciemno, ale miałam nadzieję, że jest tam 

ktoś, kto otworzy mi drzwi. Zapukałam do drzwi, ale nikt nie otwierał. Zapukałam jeszcze raz. Nikt nie 

otwierał. Deszcz padał intensywnie i było mi bardzo, bardzo zimno. Na szczęście drzwi nie były zamknięte 

na klucz. Weszłam do domu. Zapaliłam światło. W środku nikogo nie było!  

Weszłam do kuchni i znalazłam gniazdko elektryczne. Podłączyłam telefon do ładowania. Znalazłam kubek 

i zrobiłam sobie herbaty. W domu było bardzo ciepło. Po dziesięciu minutach musiałam iść do łazienki. 

Byłam w szoku, kiedy zobaczyłam, że w łazience, w wannie leży starszy mężczyzna! Na początku myślałam, 

że on śpi, ale nie. On był nieprzytomny!  

Chciałam zadzwonić po karetkę, ale mój telefon nie miał zasięgu. Na szczęście znalazłam w pokoju telefon 

stacjonarny. Zadzwoniłam na 112 i karetka przyjechała bardzo szybko. Zapytali mnie czy jestem rodziną 

tego mężczyzny. Powiedziałam, że jestem jego wnuczką, więc zaproponowali, że mogę jechać z nimi 
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karetką do miasta. Martwiłam się o tego starszego mężczyznę. Miał zawał serca, ale na szczęście lekarze 

go uratowali.  

Wróciłam do domu nad ranem. Bez samochodu i w mokrych ubraniach. Przez deszcz rozchorowałam się i 

teraz mam grypę, ale to nie szkodzi, bo zupełnie przez przypadek uratowałam komuś życie! 

3. Choose one correct answer 

 

1. Bohaterka opowiadania spędziła piątek 

a) u koleżanki   b) w koleżanki   c) do koleżanki 

2. Wyjechała od koleżanki  

a) nad ranem   b) po południu   c) w nocy 

3. Miała problemy z powrotem do domu, bo 

a) nie miała ze sobą ładowarki b) była pijana   c) padał deszcz 

4. Kiedy znalazła mały domek 

a) w środku nikogo nie było   b) otworzyła sobie sama drzwi  c) w domu nie było ciepło 

5. Zanim znalazła mężczyznę w łazience 

a) oglądała komedie romantyczne   b) zmieniła ubranie na suche  c) zrobiła sobie herbaty 

6.  Kiedy zobaczyła, że mężczyzna jest nie przytomny 

a) wróciła do samochodu b) zadzwoniła do swojego chłopaka  c) zadzwoniła na pogotowie 

 

Słowniczek 

 

Bateria padła – the battery died 

Być w ciąży – to be pregnant 

Deszcz zaczął padać – it started raining 

Gniazdko - socket 

Karetka – ambulance 

Martwić się – to be worried 

Nieprzytomny - unconscious 

Podłączyć telefon do ładowania – to charge a phone 
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Przez przypadek – by chance 

Rozchorować się – to fall sick 

Światło zapaliło się – Light was lit 

Telefon stacjonarny - landline 

Uratować komuś życie - to save someone’s life 

Wsiąść w samochód – to get in a car 

Wyłączyć się – to turn (itself) off 

Wysiąść z samochodu – to leave a car 

Zapalić światło – to turn light on 

Zapukać do drzwi – to knock on a door 

Zasięg - network 

Zawał serca – heart attack 

 

Odpowiedzi 

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

2. 1b, 2g, 3e, 4b, 5f, 6c, 7a 

3. 1a, 2c, 3a, 4b, 5c, 6c 
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