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1.Opowiedz 
 

• Jak wygląda Twoje mieszkanie? Wynajmujesz je czy masz na własność? 

• Co chciałbyś/ chciałabyś w nim zmienić?  

• Jak często robisz remont w mieszkaniu? Kiedy ostatnio malowałeś/aś ściany? Kiedy ostatnio 

kupiłeś/aś nowe meble lub ozdoby? 

• W jakich wnętrzach czujesz się najlepiej: minimalistycznych, romantycznych, rustykalnych, 

industrialnych...? Dlaczego? 

 

2.Przyjrzyj się mieszkaniom na zdjęciach. Jak myślisz, kto w nich mieszka? Przeczytaj cztery opisy 

mieszkań i dopasuj je do fotografii.  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

  
 

A 

Niedawno kupiliśmy nasze pierwsze wspólne gniazdko i nie możemy się doczekać aż je 

wyremontujemy! Jest bardzo dużo do zrobienia. Na pewno musimy pozbyć się tej okropnej tapety 
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we wzorki i meblościanki. Lubię vintage, ale to trochę przesada. Pozbędziemy się też dywanów, bo 

pod nimi jest wspaniały parkiet, który trzeba będzie odnowić, ale aż szkoda go przykrywać! Mój 

mąż chciałby zostawić sobie ten stary telewizor, ale według mnie zajmuje on za dużo miejsca. 

B 

Wprowadziliśmy się do tego mieszkania rok temu, kiedy postanowiliśmy ze sobą zamieszkać. Ja 

pracuję jako specjalista w międzynarodowej korporacji, ale moja dziewczyna jeszcze studiuje, więc 

nie możemy sobie pozwolić na luksusy. Oczywiście marzymy o własnych czterech kątach, ale to 

jeszcze nie ten moment. Na razie wynajmujemy małe mieszkanko, pokój z sypialnią. Mieszkanie 

było umeblowane i świeżo odmalowane, kiedy się wprowadzaliśmy. Były w nim też podstawowe 

meble. Nie jest to szczyt naszych marzeń, ale jest dość przytulnie i mamy blisko do pracy.  

C 

Kupiłem to mieszkanie od spółdzielni lata temu, kiedy jeszcze żyła moja żona. Ona była pianistką i 

miała na prawdę świetny gust, dlatego od jej śmierci pięć lat temu nie robiłem ani razu 

przemeblowania. Marii mojej żonie zawsze podobał się przepych. Lubiła kiedy mieliśmy w domu 

dużo ozdób, figurek, bibelotów, obrazów, luster, lamp... To ona wybrała tę piękną tapetę w naszym 

salonie i żyrandol. Ja zawsze wolałem skromniejszy styl. Mniej romantyczny, a bardziej praktyczny, 

ale teraz, kiedy jej nie ma przy mnie, nie potrafię niczego wyrzucić. 

D 

Najważniejsza dla mnie w mieszkaniu jest dobra energia. Skąd się bierze? Nie, nie z feng-shui i 

układu mebli. Nie wierzę w to. Dla mnie energia to tkaniny i barwy. Nie wiem, jak ludzie mogą 

mieszkać w tych nieskazitelnych, zimnych, monochromatycznych wnętrzach. Kiedy odwiedzam 

swoich znajomych w ich szarych salonach mam ochotę wylać im czerwoną farbę na zasłony. Moje 

mieszkanie tętni życiem i wszyscy mówią, że odzwierciedla moją osobowość.  

 

4.Przeczytaj tekst i wstaw w puste pola słowa z ramki. Oczywiście musisz zmienić ich formę 

gramatyczną 

 

 
lampa, wykładzina, weranda, poprawka, oświetlenie, płytka, blat, zmywarka, pamiątka, 
dachówka, zlew 
 

 

Ostatnio kupiłam stary dom i próbuję go przystosować do swoich potrzeb. Chciałbym zrobić w nim 

kilka ............................. zanim się wprowadzę. Po pierwsze chciałbym pozbyć się wszystkich starych 

................................ i położyć nowe tureckie dywany w salonie i sypialni, a na ścianach zawiesić 

rosyjskie kilimy lub obrazy, które maluje moja córka. Planuję również przerobić ............................, 
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bo żarówki ledowe w podwieszanym suficie święcą  bardzo ostrym, nieprzyjemnym światłem. 

Myślałam o zlikwidowaniu ich i powieszeniu nisko ............... w abażurach w bliskowschodnim stylu. 

Poza tym chcę wyremontować całą kuchnię poprzez wymianę szafek kuchennych i 

............................, zamontowaniu nowego dwukomorowego ...................... i kranu oraz położeniu 

nowych ......................... na podłodze. Oczywiście będę musiała kupić też nowy sprzęt kuchenny jak 

robot kuchenny, mikser oraz ......................... do naczyń. Zastanawiam się też nad pozbyciem się 

tej starej lodówki, bo ma bardzo mały zamrażalnik i nic się w nim nie mieści. Obawiam się jednak, 

że mój budżet może mi na to nie pozwolić. Pożyjemy, zobaczymy.  Prawdopodobnie za jakiś czas 

będę też chciała dobudować do domu piętro, na którym powstaną dwie sypialnie dla gości. Potem 

dobuduję również .............................., na której będziemy mogli urządzać grille i spędzać czas ze 

znajomymi. Będzie ona z tyłu domu, ponieważ jest tam znakomity widok na las, cisza i spokój. 

Upiększę ją roślinami doniczkowymi i ..........................., które przywożę z każdych zagranicznych 

wakacji. Ostatnią rzeczą, którą zrobię bedzie wymiana .........................., bo jak to zostawie jak jest 

na chwilę obecną, to za jakiś czas te stary dach zacznie przeciekać.  A kiedy już skończę ten cały 

remont, mój nowy dom będzie moją twierdzą i nigdy nie będę chciała z niego wychodzić! 

 

5.Ogłoszenia. Dopasuj zawód do ogłoszenia 
 

hydraulik, wykończeniowiec, elektryk, stolarz, złota rączka 

 

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

Naprawimy wszystko to, czego twojemu mężowi nie udało się nareperować!  

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

Problemy z kolankiem? Nie idź to fizjoterapeuty tylko zadzwoń do nas! Montujemy baterie, zlewy 

i prysznice. Odtykamy zatkane odpływy. Odpowietrzamy zapowietrzone kaloryfery! Szybko i 

tanio! 

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

Nie kładź płytek sam, bo na pewno wyjdą krzywo. Zatrudnij fachowca i ciesz się wolnym czasem 

w pięknym mieszkaniu! 

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

Masz dość kupowania mebli w Ikei? Marzą ci się spersonalizowane meble modułowe albo stół 

dla więcej niż sześciu osób? Zadzwoń do nas, jesteśmy profesjonalistami i lubimy spełniać 

marzenia naszych klientów! 
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........................................... 

Pamiętasz, jak mama ci mówiła, żebyś nie wkładał palców do gniazdka? Z prądem nie ma żartów. 

Na szczęście my się na tym dobrze znamy i chętnie pomożemy ci zainstalować przytulne 

oświetlenie, naprawić niedziałające gniazdka lub zabezpieczyć kable, które znalazłeś podczas 

remontu. Nie czekaj. Zadzwoń!  

 

6.Napisz e-mail do fachowca, którego znalazłaś/eś na portalu ogłoszeniowym. Opisz mu 

swój problem i oczekiwania, a także określ swój budżet oraz oczekiwany czas realizacji 

projektu 
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