
FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) 

 

Turysta: Dzień dobry! 

Kobieta: Dzień dobry panu. Słucham? 

Turysta: Jestem pierwszy raz w Krakowie i nie mam noclegu. Czy mogłaby mi Pani 

polecić jakiś hotel? 

Kobieta: Witamy w Krakowie! Mówi pan doskonale po polsku! 

Turysta: Dziękuję. Jest pani bardzo miła. 

Kobieta: Czy pana interesują hotele, hostele czy kwatery prywatne? 

Turysta: Hmmm… myślę, że teraz zatrzymam się w hostelu, a potem poszukam 

czegoś do wynajęcia. 

Kobieta: Proszę, tu ma pan folder z informacjami na temat tanich noclegów w 

Krakowie. Większość z nich znajduje się w ścisłym centrum, albo bardzo blisko 

Rynku. Zazwyczaj mają wolne miejsca, ale na wszelki wypadek może pan wcześniej 

zadzwonić i to sprawdzić. 

Turysta: Dobrze. A proszę mi jeszcze powiedzieć, gdzie mógłbym zjeść coś typowo 

polskiego? 

Kobieta: O, na przykład, tutaj niedaleko jest restauracja „Smaczne jedzenie”, 

proszę, tu ma pan ulotkę z mapką i dokładnym adresem, a tutaj jeszcze informator 

o Krakowie, znajdzie pan w nim więcej informacji także o mieście. 

Turysta: Dziękuję bardzo! To bardzo interesujące! Kupiłem przewodnik, trochę 

czytałem też o Krakowie w Internecie, ale to na pewno mi się przyda. A właśnie, 

mam pytanie: chciałbym zwiedzić miasto z przewodnikiem. Czy pani może mi coś 

zaproponować? 

Kobieta: Czy pan chce dołączyć do grupy z polskim przewodnikiem? 

Turysta: Oczywiście! Koniecznie muszę poćwiczyć mój polski! 

Kobieta: W tym folderze ma pan też informacje gdzie i kiedy zbierają się grupy, 

jakie części miasta można zwiedzić, ile to kosztuje, jak długo trwa i inne 

szczegóły. 

Turysta: Świetnie, dziękuję! Chciałbym pójść też do teatru, ale obawiam się, że 

mogę mieć problem z dokładnym zrozumieniem. 

Kobieta: Myślę, że spokojnie może pan spróbować pójść i zobaczyć jakieś dobre 

przedstawienie. Proszę, tu są repertuary teatrów. Natomiast bardzo panu polecam 



występ Jarka Wesołego. Jest komikiem, mimem, rozumie pan, wszystko pokazuje, 

nic nie mówi… 

Turysta: Tak, tak rozumiem.. 

Kobieta: Widziałam kiedyś przedstawienie  z jego udziałem i pamiętam, że na sali 

było bardzo dużo obcokrajowców. Wszyscy doskonale się bawili i rozumieli, o co 

chodzi bez słów. 

Turysta: O, to muszę to koniecznie zobaczyć! A czy może mi pani jeszcze polecić 

jakieś szkoły, gdzie mógłbym pouczyć się jeszcze polskiego. Będę tu pracował i 

muszę zdać egzamin. 

Kobieta: W informatorze ma pan rozdział: „Język polski dla obcokrajowców” i 

wszelkie potrzebne informacje. 

Turysta: Bardzo pani dziękuję! Teraz wiem już o wiele więcej i będę się czuł 

pewniej! Dziękuję i do zobaczenia! 

Kobieta: Dziękuję! Miłego dnia! 

 

ZADANIA: 

(przed słuchaniem) 

 

1. Studenci, jeszcze przed obejrzeniem filmu, widzą na ekranie młodego 

człowieka, z plecakiem, z mapą, przed budynkiem. Próbują wspólnie 

przewidzieć:  

1.Kto to jest?  

2. Co to za budynek, itp.  

Jeśli studenci odgadną, że chodzi o turystę, który udaje się do informacji 

turystycznej, wtedy można zapytać o dodatkowe informacje, np.:  

3. Czego można się dowiedzieć w takim miejscu, o co zapytać?  

4. Czy korzystasz z takich punktów, o co najczęściej pytasz? itp. 

 

2. W celu lepszego zrozumienia słownictwa użytego w dialogu można 

przeprowadzić poniższe ćwiczenie: 

  

Proszę połączyć słowa z pierwszej kolumny z odpowiednią definicją: 

1……, 2…….., 3……., 4……., 5……., 6……., 7….., 8……, 9……, 10……. 



 

 

 

1. nocleg 

2. ścisłe centrum 

3. na wszelki wypadek 

4. ulotka 

5. przewodnik 

6. przewodnik 

7. przyda mi się 

8. obawiać się 

9. przedstawienie 

10.  polecać / polecić 

a. osoba, z którą turyści zwiedzają 

ciekawe miejsce, zamek, itp. 

b. spektakl w teatrze, 

c. wiem, że będę mógł/mogła z tego 

skorzystać, 

d. książka, w której można znaleźć 

informacje o mieście, regionie, itp. 

e. dokładnie w samym środku, np. 

miasta, 

f. trochę mniej niż „bać się”, 

g. miejsce, gdzie śpisz, ale nie jest to 

np. w twoim mieszkaniu, ale w hotelu, u 

kolegi, itp. 

h. dla pewności 

i. mówić, że coś warto zobaczyć, kupić, 

itp. 

j. mała karteczka z informacjami, np. na 

temat kursu językowego, nowej 

restauracji, itp. 

 

(w trakcie pierwszego oglądania) 

 

3. Proszę obejrzeć film i podkreślić słowa, które się w nim pojawiły (słowa są 

napisane po kolei): 

 

turystyczny    dobry     poniedziałek   czym    dlatego, że     słucham  nie wiem   

mógłbym     pierwszego     polecić   książki    porozmawiać  ale  doskonały    

doskonale   dalej  albo   prywatne   prawie    domowy   hotelarz   ponieważ    

zatrzymam się   zamiar    wolę    naprawdę     folię       folder     silnym    śliskim   

ścisłym    przypadek    wszystko    sto   wypadek    jechać   jeść   gdzieś     zjeść     

ulotkę   miejsce   mięsie   mieście   przechodzić   dlaczego    przeciwnik  przyroda  

przewodnik   przyrodą    przedtem    przyda   przodem      poczcie     świecie        



poćwiczyć  poszyć   szczególnie    szczerze   szczegóły     szczelnie   konie    koniec  

koniecznie  koniczyna   potrzeba   potrzebne   potem   więc   gdybyś    wnet    

więcej    większej    data    dzień   dnia   dla    pa pa 

 

(w trakcie drugiego oglądania) 

4. Proszę obejrzeć film jeszcze raz i ułożyć fragmenty dialogu w odpowiedniej 

kolejności: 

 

(…..) - Oczywiście! Koniecznie muszę poćwiczyć mój polski! 

- W tym folderze ma pan też informacje gdzie i kiedy zbierają się grupy, jakie 

części miasta można zwiedzić, ile to kosztuje, jak długo trwa i inne szczegóły. 

- Świetnie, dziękuję! Chciałbym pójść też do teatru, ale obawiam się, że mogę 

mieć problem z dokładnym zrozumieniem. 

 

(……) - Dziękuję bardzo! To bardzo interesujące! Kupiłem przewodnik, trochę 

czytałem też o Krakowie w Internecie, ale to na pewno mi się przyda. A właśnie, 

mam pytanie: chciałbym zwiedzić miasto z przewodnikiem. Czy pani może mi coś 

zaproponować? 

- Czy pan chce dołączyć do grupy z polskim przewodnikiem? 

 

(…….) - Czy pana interesują hotele, hostele czy kwatery prywatne? 

-  Hmmm… myślę, że teraz zatrzymam się w hostelu, a potem poszukam czegoś do 

wynajęcia. 

- Proszę, tu ma pan folder z informacjami na temat tanich noclegów w Krakowie. 

Większość z nich znajduje się w ścisłym centrum, albo bardzo blisko Rynku. 

Zazwyczaj mają wolne miejsca, ale na wszelki wypadek może pan wcześniej 

zadzwonić i to sprawdzić. 

 

(…….) -  Dzień dobry! 

- Dzień dobry panu. Słucham? 

 

(…..) - Tak, tak rozumiem.. 



- Widziałam kiedyś przedstawienie  z jego udziałem i pamiętam, że na sali było 

bardzo dużo obcokrajowców. Wszyscy doskonale się bawili i rozumieli, o co 

chodzi bez słów. 

 

(…..) -  Bardzo pani dziękuję! Teraz wiem już o wiele więcej i będę się czuł 

pewniej! Dziękuję i do zobaczenia! 

- Dziękuję! Miłego dnia! 

 

(……) - Dobrze. A proszę mi jeszcze powiedzieć, gdzie mógłbym zjeść coś typowo 

polskiego? 

- O, na przykład, tutaj niedaleko jest restauracja „Smaczne jedzenie”, proszę, 

tu ma pan ulotkę z mapką i dokładnym adresem, a tutaj jeszcze informator o 

Krakowie, znajdzie pan w nim więcej informacji także o mieście. 

 

(…….) - Jestem pierwszy raz w Krakowie i nie mam noclegu. Czy mogłaby mi Pani 

polecić jakiś hotel? 

- Witamy w Krakowie! Mówi pan doskonale po polsku! 

- Dziękuję. Jest pani bardzo miła. 

 

(…..) - Myślę, że spokojnie może pan spróbować pójść i zobaczyć jakieś dobre 

przedstawienie. Proszę, tu są repertuary teatrów. Natomiast bardzo panu polecam 

występ Jarka Wesołego. Jest komikiem, mimem, rozumie pan, wszystko pokazuje, 

nic nie mówi… 

 

(…..) - O, to muszę to koniecznie zobaczyć! A czy może mi pani jeszcze polecić 

jakieś szkoły, gdzie mógłbym pouczyć się jeszcze polskiego. Będę tu pracował i 

muszę zdać egzamin. 

- W informatorze ma pan rozdział: „Język polski dla obcokrajowców” i wszelkie 

potrzebne informacje. 

 

(po obejrzeniu filmu) 



Do przeprowadzenia tego ćwiczenia pomocne będą foldery, ulotki, informatory 

o jakimś ciekawym miejscu. Na lekcji można korzystać z Internetu i wyszukać 

informacje na dowolny temat. 

Studenci w parach odgrywają poniższe postaci (po skończeniu następuje 

zamiana ról): 

 

ZESTAW I 

1. Jesteś pierwszy raz w nowym miejscu. Pytasz o interesujące Cię informacje 

(noclegi, restauracje, atrakcje turystyczne…) 

2. Pracujesz u punkcie informacji turystycznej. 

 

ZESTAW II 

1. Od kilku dni jesteś w nowym miejscu, widziałeś/widziałaś już dużo. Teraz 

chcesz zorganizować z przyjaciółmi wycieczkę po innych ciekawych 

miejscach w regionie (miasteczka, góry, itp.) 

2. Pracujesz u punkcie informacji turystycznej. Podajesz turystom potrzebne 

informacje: jak dojechać, co zobaczyć, godziny otwarcia, itp. 

 

ZESTAW III 

1. Chcesz ze znajomymi spędzić weekend na sportowo, może pójść do spa, na 

masaż… Pytasz w punkcie informacji turystycznej o miejsca, gdzie możesz 

popływać, zagrać w squasha, zrelaksować się, itp. 

2. Pracujesz u punkcie informacji turystycznej i pomagasz zorganizować 

weekend na sportowo dla grupy turystów. 

 

Odpowiedzi:  

Zadanie 2.  

1. g, 2. e, 3. h, 4. j, 5. a lub d, 6. a lub d, 7. c, 8. f, 9. b, 10. i. 

 

Zadanie 3.  

dobry    słucham    polecić   doskonale    prywatne    zatrzymam się   folder   

ścisłym   wypadek    zjeść     ulotkę    mieście   przewodnik   przyda      poćwiczyć   

szczegóły   koniecznie    potrzebne    więcej    dnia 


