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Before listening to this conversation do exercises about clothes related vocabulary here.  
 
Paulina: W tym odcinku Real Talks with Polsce rozmawiamy z Olą o ubraniach. Ola, co jest modne 
w tym sezonie? 
 
Ola: Nie miałam pojęcia! Ponieważ są czasy kwarantanny i jak mówiłam. Nie kupuję ostatnio 
żadnych ubrań.  
 
P: Ale nie czytasz żadnych magazynów modowych? 
 
O: Szczerze mówiąc nie. Nie czytam żadnych magazynów modowych. Scrolluję czasem stronę 
Zary na przykład. Po czym zamawiam...ja nawet zamawiam te ubrania, więc to, że niczego nie 
kupuję to nie jest tak do końca prawda. Ja zamawiam te ubrania. One przychodzą, a następnie ja 
je odsyłam. Więc w tym roku kupiłam chyba dwie sukienki. 
 
P: To powiedz mi jakie sukienki kupiłaś? 
 
O:Kupiłam sukienkę którą będę nosić do pracy, więc powiedzmy taką pół elegancką w niebieskie 
kwiatki i kupiłam długą sukienkę letnią. Jeszcze wtedy liczyłam, że da się pojechać na wakacje, ale 
teraz myślę, że chyba niekoniecznie będzie się dało pojechać na wakacje. 
 
P: Okej, a powiedz mi, jaka była najdroższa rzecz jaką kiedykolwiek kupiłaś? Mówię tutaj 
oczywiście o ubraniach.  
 
O: Boże...a wiem!  Kupiłam buty, kupiłam kozaki za które dałam 700 zł chyba. To było dla mnie 
wtedy bardzo dużo, znaczy w sensie jeszcze więcej niż wtedy [teraz], bo teraz też uważam, że to 
za dużo za buty, ale wtedy to było dla mnie jeszcze więcej. To było jeszcze chyba na studiach i 
miałam je na nogach dwa razy.  
 
P: Dlaczego? 
 
O: Mam, mam ciągle te buty, bo szkoda mi ich wyrzucić, ale są bardzo niewygodne. Są też bardzo 
wysokie i tak szczerze to myślę, że ich więcej nie założę chyba. 
 
P: Chyba pamiętam te buty. To takie wysokie kozaki, skórzane, czarne, na obcasie? 
 
O: Tak. To te. To te. Kupowanie butów na zimę, które mają około 10 centymetrów obcasa to 
bardzo głupi pomysł. Szczególnie jak się dużo chodzi i jak się chodzi też po takich, nie wiem, 
miejscach, gdzie są kocie łby, w zimie tym bardziej. No.. no nie była to mądra decyzja. 
 
P: Jasne. A ile masz par butów? 
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O: Ekhem… teraz mam mało, bo ostatnio wyrzucałam. Boże.. nie wiem...16 takich, w których 
chodzę teraz. Do tego musiałabyś jeszcze dołożyć jesienne i zimowe, czyli ponad 20.  
P: Jasne. Wow. No widzisz! Wiedziałam, że jesteś dobrą osobą, z którą mogę rozmawiać o 
ubraniach. Ja mam 5 par butów w tym trzy pary to adidasy. 
 
O: Ja.. Mam dwie pary adidasów. A właśnie. Jeszcze tam gdzieś są adidasy. No to więc na pewno 
ponad 20 par mam. Ale… jak to możliwe, że masz tylko 5 par butów? 
 
P: No bo musiałam zostawić sobie trochę w Polsce, trochę wyrzuciłam w Hiszpanii. Jeszcze nie 
mam żadnych butów na lato. Dopiero muszę pójść sobie kupić jakieś sandały czy coś takiego. A w 
ogóle mam w tym... a mam trzy pary adidasów, jedne takie wkładane buty i jedne buty na 
obcasie. I to wszystko. 
 
O:Znaczy... Ja też trochę dlatego mam tyle par butów, bo bardzo lubię wygodne sportowe buty, 
więc mam adidasy i trampki i nie wiem, klapki na przykład, w których chodzę jak mogę, ale no 
trochę praca na mnie wymusza to, żebym miała więcej par takich eleganckich butów. Żebym 
mogła je nosić i do sukienek i do spodni. A nie wszystkie buty można włożyć i do sukienek i do 
spodni, więc no… też dlatego mam więcej par butów, żeby to wszystko pasowało. No i wiadomo, 
że ja jestem niska, więc mam też buty na obcasie. Kilka par, w których nie bardzo lubię chodzić, 
więc dlatego też kupuję te niskie buty. No i niestety no… później to wszystko się kumuluje i 
wychodzi na to, że mam mnóstwo par butów. 
 
P: W jakich ubraniach czujesz się najlepiej? I nie pytam tutaj o dresy po domu tylko w jakich 
ubraniach na przykład poszłabyś na randkę. 
 
O: Powiem ci ciekawostkę - nie mam ani jednej pary dresów. W czym poszłabym na randkę... w 
lecie poszłabym w długiej sukience, bo bardzo dobrze czuję się w sukienkach, ale tylko długich. 
Nie lubię krótkich sukienek. 
 
P: Bez ramiączek, na…? 
 
O: Na ramiączkach mogłaby być albo mogłaby mieć taki hiszpański dekolt. Taki, w którym widać 
ramiona. 
 
P: A jeśli chodzi o wzory? 
 
O: Ja nie lubię wzorów, więc raczej włożyłabym coś gładkiego. 
 
P: To się zmieniłaś, bo na studiach zawsze nosiłaś kwiatki. 
 
O: Nie mam dużo ubrań w kwiatki.  Raczej rzeczywiście mam więcej gładkich ubrań, ale dalej 
uważam, że kwiatki są bardzo ładne, dziewczęce, romantyczne. Ogólnie pasują też wielu osobom. 
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Listening & Reading 
 

1.Answer the questions orally: 
 

1. Dlaczego Ola ostatnio nie kupuje ubrań? 

2. Jakie były ostatnie ubrania, jakie Ola kupiła? 

3. Dlaczego Ola nie nosi swoich drogich butów? 

4. W jakiej sukience Ola poszłaby na randkę? 

5. Co Ola myśli o ubraniach w kwiatki? 

Pronunciation 
Notice, that when Ola speaks fast, she does not pronounce “ł” in verbs in Past Tense. Instead of dałam, 

she says – da-am and instead of kupiłam she says – kupi-am. This is a very common way to pronounce 

past tense in fast, connected speech. Also, when she uses a filler word znaczy – it means she drops “z”. It 

is a bit sloppy way of pronouncing it but not uncommon. 

Grammar 
 

When we talk about clothes which come in pairs like: spodnie, rajstopy, majtki (it’s just one piece 
but it’s always plural), buty, skarpetki we use the word para.  

2.Put this word in the correct form: 
 

A. 1 ………….. spodni 
B. 2…………… rajstop 
C. 5 ………….. butów 
D. 16………….. skarpetek 
E. 23 ………….. majtek 

 
To describe her clothes Ola used adjectives derived from seasons. 

3.Find these forms and fill the blanks (wiosna is not there but give it a try) 
 

A. Zima –  …………………………… buty 
B. Jesień - …………………………… ubrania 
C. Lato - ……………………………… sukienka 
D. Wiosna - …………………………….. sweter 

 
 
At the end of the talk Ola said that flowery clothes pasują wielu osobom what means a lot of 
people look good in them. The verb pasować is followed here by Celownik – Dative case.  

4.Decline following words to match the verb pasować: 
 

A. Ten krój sukienki nie pasuje …………………………………(niskie dziewczyny). 
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B. ...........................................(Moja babcia) bardzo pasują niebieskie włosy! 
C. Dżinsy w kwiatki pasują ...................................... (twój mąż). 
D. Nie pasują ..........................(ty) wysokie buty. 
E. .................. (kto) pasują koszule w kratę? 

 

Interesting phrase 
 

Ola said walking on kocie łby in the winder in high heels is not a good idea. Kocie łby are a type of 

stone road/ street which you can easily find especially in European old towns. This literally 

means cats’ heads. Google this phrase to see an image of them. 

Vocabulary 
 

When you buy clothes online you need to order them – zamawiać. Then they are delivered. Ola 

used verb przychodzą which literally means they come walking. It is a very common way to say it. 

When you want to ask your roommate if your package already arrived, you can say: Czy przyszła 

do mnie paczka? Ola said she orders them and then returns it. She said odsyłam which literally 

means I send back.  

5.Write down all types of shoes which were mentioned in the conversation. Do you know 

them all? 
 

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

6.We mention only two patterns of clothes – gładki – plain and w kwiatki – flowered. Do 

you know any other patterns? 
 

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

Sentence structure 
 

Find 3 times we use phrase na przykład in the text. Did you notice it is placed in totally random 

places? In spoken Polish there is no need to think about word order. Na przykład works like a 

typical filler phrase. Just like nie wiem, także or chyba which are put somewhere between words. 
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Odpowiedzi 
1.bo jest koronawirus, 2. Dwie sukienki, 3. Bo są niewygodne i za wysokie, żeby chodzić w nich zimą, 4. 

W długiej sukience na ramiączkach, 5. Myśli, że są romantyczne, dziewczęce i pasują wielu osobom 

2.a. para, b. pary, c. par, d. par, 23. pary 
3. a. zimowe, b. jesienne, c. letnie, d. wiosenny 
4.a. niskim dziewczynom, b. mojej babci, c. twojemu mężowi, d. ci, e. komu 

5.kozaki, sandały, adidasy, trampki, klapki, buty na obcasach, wkładane buty 

6.w kratę – plaid, w paski – striped, w kropki – dotted, we wzorki – patterned 
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