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1.Obejrzyj lekcję wideo, a potem do podanych przysłów i fraz wstaw brakujące słowo 
 

1. Nie daleko ......................... jabłko od jabłoni 

2. Nie wchodzi się dwa razy do tej samej ................................ 

3. Im dalej w .......................... tym więcej drzew  

4. Być w ...................... wieku 

5. Pasować jak kwiatek do .............................. 

6. Nie przyszła .......................... do Mahometa [to] przyszedł Mahomet do góry 

7. Obiecać komuś ............................... góry 

8. ............................... góry 

9. Kropla w ................................. potrzeb 

 

2.Wstaw frazy z ćwiczenia 1 do opowiadania 
 

Kiedy mąż zostawił Jolantę dla innej kobiety, miała 40 lat, czyli można powiedzieć, że była 

1........................................................... . Nie wpadła w depresję, bo jej mąż był leniwym alkoholikiem. Kilka 

miesięcy potem zdała sobie sprawę, że potrzebuje mężczyzny w swoim życiu. Koleżanka namówiła ją, żeby 

wzięła sprawy w swoje ręce i założyła konto w aplikacji randkowej. Kiedy Jolanta założyła profil i zaczęła 

szukać potencjalnego kandydata, była w szoku. Już pierwszy mężczyzna w aplikacji jej się spodobał, a 

2........................................................................... – kolejni byli jeszcze lepsi! Jolanta oczywiście miała swoje 

kryteria. Mężczyzna nie mógł pić alkoholu i musiał być pracowity, bo jak to mówią 

3........................................................................................  – nie chciała popełnić tego samego błędu jeszcze 

raz. W końcu zdecydowała się napisać do Sławka,  mężczyzny z Warszawy. Rozmawiali przez dwa tygodnie. 

Jolanta bardzo się cieszyła, bo okazało się, że on jest synem znanego reżysera, a ona lubiła artystów i miała 

nadzieję, że 4................................................................................ i jej nowy znajomy też ma jakiś talent!  Po 

kilku tygodniach znajomości Jolanta zaprosiła Sławka do swojego miasta, ale mężczyzna nie był zbyt 

chętny, więc zdecydowała, że skoro 5........................................................................ to 

............................................................................. i pojechała do Warszawy. Spotkali się w eleganckiej 

restauracji. Jolanta nie była gotowa na takie miejsce. Miała na sobie zwykłe jeansy i T-shirt, które 

6........................... tu ........................................................ . Zapomniała o tym jednak, kiedy zobaczyła 

Sławka, który przyszedł w garniturze i przyniósł kwiaty! Jolanta była pod wrażeniem. Randka udała się 
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idealnie. Zjedli pyszną kolację, wypili butelkę drogiego wina, rozmawiali i śmiali się, a pod koniec wieczoru 

Sławek 7......................................................... – wakacje w tropikach, koncert Eda Sheerana, spotkania z 

artystami itp. Podekscytowana kobieta zdecydowała, że zostanie na noc w Warszawie i to była bardzo zła 

decyzja.... 

 

3. Dokończ historię Jolanty. Co stało się tego wieczoru? Jak skończyła się jej znajomość ze 

Sławkiem? 
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Odpowiedzi 
1. 1.pada, 2. rzeki, 3 las, 4, kwiecie, 5. kożucha, 6. góra, 7 złote, 8 przenosić, 9 morzu 

2. 1.W kwiecie wieku, 2. Im dalej w las tym więcej drzew, 3. Nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki, 4. Niedaleko pada jabłko od 

jabłoni , 5. Nie przyszła góra do Mahometa [to] przyszedł Mahomet do góry, 6. Pasowały [tu] jak kwiatek do kożucha, 7. Obiecywał 

złote góry 
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