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kot - spotykasz kota - wegetarianina. Wymień 10 produktów, których ten kot nie może jeść. Właściciel kota daje ci za to 
2 złote. 
babcia - spotykasz babcię, która opowiada Ci, co robi zwykle w weekend. Powiedz, co babcia robi w sobotę i niedzielę, 
a dostaniesz 3 złote. 
mleko - pijesz stare mleko i jesteś chory. Tracisz kolejkę.  
kawa - pracujesz w kawiarni, jesteś baristą. Zarabiasz 2 złote. Powiedz partnerowi, jakie typy kawy serwujecie w tej 
kawiarnii.  
owoce - pracujesz w warzywniaku na plaży. Zarabiasz 2 złote. Powiedz partnerowi, ile kosztują owoce i warzywa w 
twoim sklepie. (minimum 5) 
papieros - kupujesz papierosy. Płacisz 1 złoty. 
lekarz - jesteś chory. Idziesz do lekarza. Płacisz mu 3 złote. 
książka - piszesz książkę, która jest bardzo popularna. Dziennikarz robi z tobą wywiad. Opowiedz, o czym jest ta 
książka. Dostajesz 5 złotych. 
dziewczyna - spotykasz atrakcyjną dziewczynę. Ona kupuje ci drinka i daje 1 złoty. Opisz, jak ona wygląda. 
mężczyzna - w hostelu spotykasz informatyka. Przedstaw mu się, a on nauczy Cię programować i zarobisz 3 złote.  
małpa - małpa kradnie ci 4 złote. 
piwo - kupujesz piwo, płacisz 1 złoty. 
telefon - twój telefon wpada do toalety. Musisz kupić nowy. Tracisz 2 złote. 
taksówka - jedziesz taksówką. Taksówkarz jest sympatyczny. On pyta cię" Co lubisz robić?" Ty odpowiadasz i dostajesz 
od niego 1 złoty.
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pies - spotykasz na ulicy sympatycznego psa. Kupujesz mu. Powiedz 10 produktów, które mu kupujesz. Właściciel psa 
daje Ci 2 złote. 
dziadek - Dzwonisz do dziadka. Dziadek chce wysłać ci 3 złote, ale najpierw musisz powiedzieć dziadkowi, co robisz 
przez cały tydzień. ( W poniedziałek..., we wtorek...)  
kiełbasa - jesz starą kiełbasę i jesteś chory. Tracisz kolejkę.  
restauracja - pracujesz w restauracji. Zarabiasz 2 złote. Powiedz, jakie jest dzisiaj menu dnia. 
pizza - Pracujesz w pizzerii. Zarabiasz 2 złote. Powiedz, jaką pizzę polecasz. 
czekolada - kupujesz czekoladę. Płacisz 1 złoty. 
film - Nagrywasz film, który jest hitem! Dostajesz 5 złotych. Opowiedz, o czym jest twój film. 
mężczyzna - na dyskotece spotykasz mężczyznę. On jest bardzo aktywny i uprawia dużo sportów. Jakie on sporty 
uprawia? Wymień minimum 5, a on da ci 1 złoty.  
nauczyciel - dostajesz ofertę pracy jako nauczyciel hiszpańskiego online. Nagraj wideo, w którym się przedstawiasz, a 
dostaniesz 3 złote.  
e-mail - Dostajesz e-mail of księcia z Nigerii. Wysyłasz mu 2 złote. 
wino - Kupujesz piwo, Płacisz 1 złoty. 
impreza - wydajesz 3 złote na bilet, chipsy i napoje.  
rolnik - Pomagasz rolnikowi w pracy i zarabiasz 1 złoty. Kiedy razem pracujecie, rolnik pyta: "Jaki jest twój przyjaciel?". 
Odpowiedz mu. 
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