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• W tym odcinku Real talks with Poles rozmawiamy z Anią o weekendach. Aniu, co zwykle robisz w 

weekend? 

• Zwykle odpoczywam po pracy. 

• A w jaki sposób odpoczywasz? 

• Najczęściej relaksując się z domu lub, jak jest ładna pogoda, wychodzę ze znajomymi, 

przyjaciółmi na przykład na rower.  

• Mhm.. a kiedy jest gorsza pogoda albo w zimie? 

• Wtedy wolę zostać w domu, spotkać się z rodziną, grać w gry planszowe, oglądać telewizję lub 

seriale na Netflixie. 

• O! A jaki jest twój ulubiony serial na Netflixie? Co teraz oglądasz? 

• Teraz niedawno skończyłam najnowszy sezon Domu z Papieru i jest to mój ulubiony serial, ale 

tak naprawdę Netflix ma bardzo dużo do zaoferowania. 

• A mówisz po hiszpańsku? Oglądałaś ten serial po hiszpańsku? 

• Nie, ale musze powiedzieć, że zainstalowałam sobie Duolingo po tym serialu i wykorzystuje teraz 

czas, który mamy podczas koronawirusa na naukę tego języka. Musze powiedzieć, że bardzo 

wpada w ucho. 

• A co robiłaś w ostatni weekend? 

• W ostatni weekend byłam na swojej działce i pracowałam w ogrodzie. 

• O super! Masz działkę, fantastycznie! Czyli była dobra pogoda? 

• Znaczy no wiesz... w majówkę pogoda jak to w majówkę. Była taka sobie. Raz padało, raz 

świeciło słońce, ale nie było źle.  

• A co jeszcze można robić na takiej działce oprócz pracy w ogrodzie? 

• Oczywiście grillować, leżeć na hamaku, opalać się i spędzać czas z najbliższymi.  

• Ok. Fantastycznie. A jakie masz plany na następny weekend, jeśli już masz plany, bo dzisiaj jest... 

czwartek. 

• Tak. W ten najbliższy weekend w zależności od pogody. Jeśli będzie ładna, to tym razem pojadę 

na działkę odpoczywać, a jeśli będzie trochę gorsza to zostanę u siebie w domu i zamierzam 

zająć się pracami u mnie w domu. Na przykład zainstalować daszek nad balkonem czy 

pomalować ściany. 

• Uuu, czyli takie majsterkowanie trochę. 

• Tak. Dokładnie. 

• A czy w weekendy dużo gotujesz? 

• Ostatnio zaczęłam sporo gotować w domu i teraz tak naprawdę każdy dzień tygodnia wygląda u 

mnie tak samo, więc tak. Gotuję też w weekendy. 

 

Write down what Ania does when the weather is good and when it is not so good: 
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a) Kiedy jest dobra pogoda Ania 

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

b) Kiedy jest zła pogoda Ania 

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

What people do in działka? Finish the sentence with the verbs Ania used in infinitive 

(remember to conjugate them): 
 

Ludzie na działce 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Imiesłów przysłówkowy bierny 

In one of the first sentences answering my question “Jak spędzasz weekendy?” Ania answered using word 

“relaksując się”. This is not a verb but a participle which you can use when you want to answer a question 

“How do you do that?” or when you want to talk about two actions happening at the same time. I will 

give you some more examples:  

Jak każdy może zrobić świetną pizzę? How anyone can make a great pizza? 

Wkładając w nią dużo serca! By putting the whole heart in it! 

Wojtek pił herbatę oglądając telewizję. Wojtek was drinking tea while watching TV. 

 

How can you create such forms? Very easily! For most of the verbs you just need to take verb in the 3rd 

person plural, Present Tense and add “c” at the end. For example – oni robią – robiąc, oni gotują – gotując.  

Now you try: 

1. Śpiewać – ......................................................................................................................................... 

2. Grać – .............................................................................................................................................. 

3. Pracować – ....................................................................................................................................... 

4. Sprzątać – ......................................................................................................................................... 

5. Myśleć – ............................................................................................................................................ 

6. Mówić –............................................................................................................................................. 
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Phrase worth to remember: Szczerze mówiąc – Frankly speaking 

Uwaga idiom! After watching “Dom z papieru” Ania started studying Spanish. She liked the language 

because it “wpada w ucho”. This phrase literally means: “it falls into the ear” and you can use it for 

example about songs you like. 

Future Perfect 
When I asked Ania about her plans for the upcoming weekend she said “Jeśli będzie ładna to tym razem 

pojadę na działkę odpoczywać, a jeśli będzie trochę gorsza to zostanę u siebie w domu”. Her answer was 

spontaneous, so she used Perfect Verbs in the Future. Ania also used verb “zamierzać” which means “to 

plan”.  

 Try to answer the same question using Perfect Verbs and “zamierzać”: 

Co planujesz na ten weekend? 

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

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

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

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

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

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

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

 

Słowniczek: 
 

Gry planszowe – board games 

Wykorzystywać czas- to make use of time 

Podczas – during 

Majsterkowanie – DIY 

Majówka – first weekend of May which is usually long 

Działka – a community garden 

Leżeć na hamaku – to lie in a hammock 
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Opalać się – to sunbath 

Odpoczywać – to rest 

Daszek – a little roof 

Ściany – walls 

Sporo – pretty much 
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