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1.Przeczytaj opisy trzech mężczyzn, którzy szukają partnerki. Dla każdego mężczyzny 

wybierz kilka przymiotników z listy: 
 

1. Bogaty 

2. Niezależny 

3. Towarzyski 

4. Aktywny 

5. Niezdecydowany 

6. Życzliwy 

7. Żądny przygód 

8. Przedsiębiorczy 

9. Oszczędny 

10. Pracowity 

11. Przebojowy  

12. Zestresowany  

13. Spontaniczny  

14. Nieśmiały 

15. Rodzinny  

16. Zajęty  

 

 

Mężczyzna A 

 

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

 

Pochodzę z rodziny biznesmenów i już od dziecka wiedziałem, że praca będzie bardzo dużym elementem 

mojego życia. Kiedy miałem osiemnaście lat, otworzyłem pierwszą firmę online i od tej pory nie brałem 

pieniędzy od rodziców. Teraz mam trzydzieści jeden lat jestem szefem dużej agencji marketingowej i 

uwielbiam swoją pracę. Nie potrzebuję innego hobby. Praca daje mi satysfakcję i dość duże pieniądze. Na 

tyle duże, że w zeszłym roku kupiłem swoje własne mieszkanie w Warszawie bez kredytu hipotecznego! 

Nie mam za dużo czasu dla partnerki, dlatego szukam kobiety ambitnej i pracowitej, dla której kariera 

również jest na pierwszym miejscu i która lubi luksus. 

 

Mężczyzna B 

 

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

 

Co jest najważniejsze w życiu? Ludzie – przyjaciele i przygody! Lubię intensywne życie – podróże, sporty 

ekstremalne, imprezy. Co roku w lecie jeżdżę na festiwal muzyki elektronicznej z grupą przyjaciół. Moi 
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znajomi mówią, że jestem liderem grupy i umiem zorganizować każdy wyjazd. Przynajmniej raz w roku 

jeżdżę na wakacje. Ale nie na Mazury, czy w Bieszczady. Lubię bardziej egzotyczne miejsca – na przykład 

rejs po Amazonce albo wędrówkę w Himalajach. Uwielbiam poznawać nowych ludzi z różnych kultur. Nie 

planuję swoich podróży dużo wcześniej. Zwykle po prostu sprawdzam ceny biletów lotniczych online, 

kupuję je, pakuję plecak i następnego dnia jestem na drugim końcu świata. Szukam kobiety, która ma 

podobne podejście do życia – lubi ludzi i umie szybko podejmować odważne decyzje.  

 

 

Meżczyzna C 

 

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

 

Szukam kobiety, dla której rodzina jest tak samo ważna jak dla mnie. Mam dużą rodzinę i mam z nimi 

bardzo dobre relacje, a szczególnie z mamą. Ona jest bardzo mądrą i ciepłą kobietą. Chciałbym, żeby moja 

żona była serdeczna, kochająca, przyjazna – jak cała moja rodzina i ja.  

Trochę o mnie: nie jestem przebojowy. Nie czuję się dobrze w tłumie ludzi. Poznawanie nowych osób nie 

jest dla mnie komfortowe. Wolę spędzać czas w domu, z książką albo czytając komiksy o superbohaterach 

– to moje hobby. Kiedy czytam te komiksy, nie myślę o pracy. Pracuję jako sprzedawca i moja praca jest 

bardzo intensywna. Z jednej strony lubię ją, ale z drugiej strony nie wiem, czy chciałbym całe życie 

pracować w handlu. Myślę, że chciałbym być tatą, bo bardzo lubię dzieci. Moja żona mogłaby pracować, 

a ja zajmowałbym się dziećmi.  

 

2.Kto jest kim? Dopasuj opis do fotografii 
 

   
Piotrek 
 

Mateusz Wiktor 
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3.Kto pasuje do Kasi? Przeczytaj opis i wybierz dla Kasi odpowiedniego kandydata. 

Powiedz, dlaczego wybrałeś /aś tego kandydata. 
 

Cześć! Jestem Kasia, mam 32 lata. Pochodzę z Warszawy, ale nie 

lubię dużego miasta, dlatego dwa lata temu przeprowadziłam się na 

Mazury. Kupiłam tutaj dom z ogrodem. Wolę spokojne życie na wsi. 

Pracuję w marketingu online, więc do pracy potrzebuję tylko 

dobrego internetu. Moja rodzina i znajomi mieszkają daleko, ale co 

weekend mnie odwiedzają. Mój dom jest zawsze otwarty. Zawsze 

mam jedzenie i wino dla gości. Bardzo lubię podróżować. Często 

podróżuję sama, z plecakiem. W zeszłym roku byłam przez dwa miesiące w Ameryce Południowej. 

Poznałam tam wielu wspaniałych ludzi!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedzi 
1. 

Mężczyzna A: Bogaty, niezależny, przedsiębiorczy, oszczędny, pracowity 

Mężczyzna B:Towarzyski, przebojowy, spontaniczny, żądny przygód, aktywny 

Mężczyzna C: Rodzinny, nieśmiały, zestresowany, niezdecydowany, życzliwy  

 

2. Piotrek  - mężczyzna B, Mateusz – mężczyzna A, Wiktor – mężczyzna C 
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