
FILM – W SKLEPIE ODZIEŻOWYM (A2 / B1) 

Kobieta: Dzień dobry! 

Sprzedawczyni: Dzień dobry! (po chwili) Może pani w czymś pomóc? 

Kobieta: Nie, dziękuję. Chciałam się tylko rozejrzeć. 

(po chwili) 

Kobieta: Przepraszam panią. Czy na wieszakach są wszystkie rozmiary ubrań? 

Sprzedawczyni: Raczej tak, chociaż czasem zdarza się, że nie mamy miejsca i 

wtedy mamy inne rozmiary w magazynie. Czy panią interesuje coś konkretnego? 

Kobieta: Tak, czy jest może taki fason spódnicy w  rozmiarze 38? 

Sprzedawczyni: Akurat z tego modelu jest tylko to, co tutaj widać. To końcówka 

kolekcji.  

Kobieta: To może wezmę tę bluzkę. I jeszcze czegoś poszukam. 

Sprzedawczyni: Bardzo proszę. 

(po chwili) 

Kobieta: Czy mogę przymierzyć te dwie rzeczy? To jest bluzka i spódnica. 

Sprzedawczyni: Bardzo proszę, przymierzalnie są tu, na wprost. 

Kobieta: Dziękuję! 

(po chwili) 

Kobieta: Przepraszam, czy mogłaby pani pokazać mi węższą spódnicę? Ta jest za 

szeroka i spada.  

Sprzedawczyni: Niestety, z tego fasonu mamy mniejsze tylko zielone. 

Kobieta: Też może być. A co pani myśli o tej bluzce? Leży dobrze, prawda? Nie jest 

zbyt obcisła? 

Sprzedawczyni: Wygląda pani w niej bardzo ładnie! Jest doskonale dopasowana, po 

prostu uszyta na panią! Już pani pokazuję tę spódnicę. 

(po chwili przy kasie) 

Kobieta: Poproszę te dwie rzeczy. Czy dostanę jakieś dodatki? 

Sprzedawczyni: Tak, proszę tutaj są korale, a tam kolczyki i bransoletki. 

Kobieta: To poproszę jeszcze te kolczyki. 

Sprzedawczyni: Płaci pani kartą czy gotówką? 



Kobieta: Kartą. 

Sprzedawczyni: Razem 129,90 zł. 

Kobieta: Dziękuję bardzo! Do widzenia! 

Sprzedawczyni: Dziękujemy i zapraszamy ponownie! 

ZADANIA DO FILMU: 

(przed obejrzeniem) 

 

1. Studenci wiedzą, o czym będzie film. Ich zadaniem jest przygotowanie wspólnie 

z nauczycielem listy słownictwa przydatnego przy zakupach odzieży. Można wypisać 

wszystkie znane słowa, albo zaproponować kilka kategorii, do których studenci 

mają za zadanie znaleźć słowa (stopień trudności słownictwa zależeć będzie od 

poziomu, na jakim zaprezentujemy film), np.: 

 

UBRANIA: spodnie (l.mn.), spódnica, sukienka, bluzka, itp. 

BIELIZNA: majtki, biustonosz, itp. 

JAKIE MOŻE BYĆ UBRANIE: szerokie, wąskie, za małe, obcisłe, luźne, dopasowane, 

KOLORY: biały, żółty, wrzosowy, itp. 

ROZMIARY: 36/S, 38/M, 40/L, 42/XL, 

DODATKI: biżuteria (kolczyki, pierścionki, itp.), torebki, itp. 

SKLEP ODZIEŻOWY: sprzedawczyni, przymierzalnia, wieszaki, manekin, itp. 

 

2. Proszę dopasować słowa z pierwszej kolumny z synonimami, definicjami: 

0. sprzedawczyni 

 

 

1. przymierzalnia 

2. wieszak 

3. rozmiar 

4. fason 

5. odzież 

x. ekspedientka 

a. metalowa / plastikowa rzecz, na 

której znajdują się ubrania w szafie, w 

sklepie, 

b. ubranie 

c. model, rodzaj ubrania 

d. miejsce w sklepie, gdzie można 

zobaczyć, czy coś jest na nas dobre, 

pasuje nam itp. 

e. specjalne oznaczenie (numer, litera) 

na odzieży lub butach, 



(w trakcie pierwszego oglądania) 

 

3. Proszę odpowiedzieć na pytania: 

1. Co kobieta mówi, kiedy sprzedawczyni proponuje jej pomoc? 

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

2. Czy na wieszakach wiszą wszystkie ubrania? 

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

3. Gdzie są przymierzalnie? 

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

4. Dlaczego kobieta prosi sprzedawczynię o inną spódnicę? 

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

5. Co mówi sprzedawczyni kobiecie o bluzce? 

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

6. Jakie dodatki kupuje kobieta? 

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

7. Czym płaci klientka? 

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

 

(w trakcie drugiego oglądania) 

4. Poniższy dialog zawiera błędy. Proszę je zaznaczyć i napisać poprawne słowa. 

(1) Dzień dobry! 

(2) Dzień dobry! (po chwili) Może pani w czymś podać? 

(3) Nie, dziękuję. Chciałam się tylko rozebrać. 

(po chwili) 

(4)Przepraszam panią. Czy na  wierzchu są wszystkie rozmiary ubrań? 

(5) Raczej tak, chociaż czasem zdaje się, że nie mamy miejsca i wtedy mamy inne 

rozmiary w magazynie. Czy panią interesuje coś konkretnego? 

(6) Tak, czy jest może taki flakon spódnicy w  rozmiarze 38? 

(7) Akurat z tego modelu jest tylko to, co tutaj widać. To końcówka kolekcji.  

(8)To może wezmę tę bluzkę. I jeszcze czegoś poszedł. 

(9) Bardzo proszę. 

(po chwili) 



(10) Czy mogę przyjąć te dwie rzeczy? To jest bluzka i spódnica. 

(11) Bardzo proszę, przymierzalnie są tu, na wprost. 

(12) Dziękuję! 

(po chwili) 

(13) Przepraszam, czy mogłaby pani pokazać mi większą spódnicę? Ta jest za 

szeroka i spada.  

(14) Niestety, z tego fasonu mamy mniejsze tylko niebieskie. 

(15) Też może być. A co pani myśli o tej bluzce? Leży dobrze, prawda? Nie jest zbyt 

obyta? 

(16) Wygląda pani w niej bardzo ładnie! Jest doskonale pasująca, po prostu uszyta 

na panią! Już pani pokazuję tę spódnicę. 

(po chwili przy kasie) 

(17) Poproszę te dwie rzeczy. Czy dostanę jakieś datki? 

(18) Tak, proszę tutaj są korale, a tam kolczyki i bransoletki. 

(19) To poproszę jeszcze te kolczyki. 

(20) Płaci pani kartą czy głodówką? 

(21) Kartą. 

(22) Razem 129,90 zł. 

(23) Dziękuję bardzo! Do zobaczenia! 

(24) Dziękujemy i zapraszamy po nowe! 

 

(po obejrzeniu filmu) 

 

Zadanie 5. 

Do przeprowadzenia tego ćwiczenia proponuję użyć ilustracje ubrań damskich i 

męskich z kolorowych czasopism. Studenci w parach będą odgrywać sprzedawcę i 

klienta (i na odwrót), będą wybierać i „przymierzać” ubrania z ilustracji. 

Podsumowaniem ich pracy będzie prezentacja dialogów na forum grupy. 

 

Odpowiedzi: 

Zadanie 2. 

1. d, 2. a, 3. e, 4. c, 5. b. 



Zadanie 3. 

1. Dziękuje za pomoc, chce się rozejrzeć. 2. Nie, niektóre ubrania są w magazynie. 

3. Na wprost. 4. Spódnica, którą przymierzyła kobieta jest za szeroka i spada. 5. 

Sprzedawczyni mówi, że kobieta wygląda bardzo ładnie, bluzka dobrze leży, jest 

dopasowana, itp. 6. Kolczyki. 7. Kartą. 

Zadanie 4. 

(2) pomóc, (3) rozejrzeć, (4) wieszakach, (5) zdarza się,  (6) fason, (8) poszukam, 

(10) przymierzyć, (13) węższą, (14) zielone, (15) obcisła, (16) dopasowana, (17) 

dodatki, (20) gotówką, (23) widzenia, (24) ponownie. 


