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Obejrzyj to wideo i zrób ćwiczenie 4. Jeśli wideo jest bardzo trudne, zrób najpierw 

ćwiczenia na słownictwo. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xvadJy8earg 

 

1.Połącz przymiotniki z ich antonimami 
 

1. Uprzejmy a) niecierpliwy 

2. Ciepliwy b) towarzyski  

3. Samotny c) nowoczesny  

4. Przerażony d) niegrzeczny, chamski  

5. Skromny e) spokojny  

6. Potężny  f) lubiący luksus 

7. Staroświecki g) malutki 

 

2.Połącz frazy z ich opisami 
 

1. Wywrócić życie do góry nogami  a) osoba, która nie spotyka się z ludźmi, bo tak chce 

2. Samotnik z wyboru    b) brak stresu, relaks  

3. Czuć się nieswojo   c) biologiczne relacje w rodzinie 

4. Zbieg okoliczności   d) przypadkowa sytuacja 

5. Więzy krwi    e) miejsca, w których jest dużo ludzi  

6. Przykuwać uwagę   f) czuć się niekomfortowo 

7. Spokój ducha    g) wyróżniać się, sprawiać, że ludzie na to/ niego patrzą 

8. Zatłoczone miejsca   h) nagle wstać 

9. Poderwać się na równe nogi  i) zmienić wszystko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.polskidaily.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=xvadJy8earg


B1, Śledziła mnie tajemnicza kobieta 

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

3.Podpisz zdjęcia czasownikami 
 

tłumaczyć, porzucać, przyglądać się, skulić się, porywać, krzyczeć 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

  
 
 

 

 

4. Wyjaśnij znaczenie tych słów 
 

1. sierota - ..................................................................................................................................................... 

2. biologiczna matka -  .................................................................................................................................. 

3. nastolatka - ............................................................................................................................................... 

4. samotnik - .................................................................................................................................................. 
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5.Pytania do nagrania: 

1. Jak ma na imię bohaterka filmu? 

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

2. Gdzie bohaterka lubi spędzać czas? 

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

3. Jacy są rodzice bohaterki? 

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

4. Gdzie dziewczyna po raz pierwszy zauważyła, że ktoś za nią chodzi? 

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

5. Jak wyglądała kobieta, która ją śledziła? 

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

6. W jakich okolicznościach dowiedziała się, kim jest kobieta, którą wszędzie widziała? 

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

7. Co dała jej kobieta, kiedy powiedziała kim jest? 

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

8. Jak zareagowali jej rodzice, kiedy powiedziała jej o spotkaniu z biologiczną matką? 

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

9. Czy dziewczyna utrzymuje kontakt z biologiczną matką? 

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

 

 

Odpowiedzi 
 

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

2. 1i, 2a, 3f, 4d, 5c, 6g, 7b, 8e, 9h 

3. 1. krzyczeć, 2. przyglądać się, 3. tłumaczyć, 4. Skulić się, 5. Porzucać, 6. Porywać 

4. Sierota – osoba, która nie ma rodziców, biologiczna matka – kobieta, która urodziła dziecko, nastolatka – dziewczyna w wieku 11-19 

lat, samotnik – osoba, która nie lubi spędzać czasu z innymi ludźmi 

5. 1. Karla 2. W parku, w kawiarniach i w centrach handlowych 3. Uprzejmi i cierpliwi, 4. W kawiarni, 5. Była w średnim wieku, miała 

skromne, ale czyste ciuchy = ubrania, nie nosiła ani makijażu, ani biżuterii, nosiła warkocz 6. Wynosiła śmieci i ją tam spotkała.  7. 

Dała jej kartkę papieru z numerem telefonu 8. Byli poważni, zadawali pytania i powiedzieli jej, żeby nie dzwoniła do kobiety. 9. Nie 

zadzwoniła do niej, ale nie wyrzuciła numeru telefonu.  
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