
FILM - SALON SPRZEDAŻY TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH (A2 / B1 ) 

 

Klient: Dzień dobry panu! 

Pracownik: Dzień dobry! W czym mogę pomóc? 

Klient: Pierwsza sprawa: jestem Włochem i nie zawsze jestem pewny, czy wszystko 

dobrze rozumiem po polsku. Proszę więc być cierpliwym, jeśli będę pytał o coś 

kilka razy. 

Pracownik: Nie ma problemu. Wszystko panu dokładnie wytłumaczę, a jeśli będzie 

pan miał wątpliwości, proszę pytać.   

Klient: O, dziękuję! Widzę, że pan jest dobrym sprzedawcą i dba pan o klienta! No 

właśnie… chciałbym kupić telefon. 

Pracownik: Czy jest pan zainteresowany ofertą dla klientów indywidualnych czy 

biznesowych? 

Klient: Założyłem firmę w Polsce, będę sprzedawał meble, bardzo dobra jakość! 

Myślę, że lepsza będzie dla mnie ta oferta biznesowa. 

Pracownik: Tak, też tak sądzę. W tym momencie mam dla Pana bardzo korzystną 

propozycję. Otóż może pan mieć abonament za 50 zł albo za 100 zł. Cała kwota 

abonamentu jest przeznaczona na rozmowy lub smsy. 

Klient: Będę dużo rozmawiał, więc chyba zdecyduję się na ten droższy abonament. 

Ile to będzie minut? 

Pracownik: W tej taryfie ma pan do wykorzystania 300 minut do wszystkich sieci i 

na stacjonarne, a każda następna minuta kosztuje 40 gr, a smsy są po 20 gr. 

Klient: To znaczy, że mogę dzwonić do osób, które mają telefon u innych 

operatorów i na numery telefonów domowych, dobrze zrozumiałem? 

Pracownik: Tak, bardzo dobrze. Dodatkowo jeśli kupi pan jeden z telefonów 

objętych promocją będzie pan mógł przeprowadzać wideo rozmowy w cenie 80 gr 

za minutę.  

Klient: Miałem właśnie zapytać, czy muszę kupować nowy telefon, to znaczy nowy 

aparat. Nie jestem pewny, czy potrzebuję czegoś nowego, chyba że zaproponuje 

mi pan coś ciekawego. 

Pracownik: Oczywiście nie musi pan kupować nowego aparatu, ale ja polecałbym 

panu zakup jednego z tych telefonów, o proszę tu spojrzeć, mamy tutaj najnowsze 

modele. Przy tym abonamencie 100 zł miesięcznie koszt takiego telefonu to 1 zł. 



Klient: 1 zł? Bardzo tanie! Dobrze, to proszę wybrać mi jakiś nowoczesny, ja nie 

potrzebuję nowego telefonu, ale dam go mojej córce w prezencie. 

Pracownik: Bardzo proszę. Ten model doskonale nadaje się dla młodych osób. Ma 

radio, odtwarzacz mp4, aparat, dostęp do Internetu. Córka na pewno będzie 

zadowolona. To co, możemy podpisać umowę? 

Klient: Tak, oczywiście. A kiedy będę mógł korzystać z tego numeru? 

Pracownik: Już za chwilę, wystarczy umieścić kartę SIM w telefonie i gotowe. 

Klient: O, to bardzo dobrze. A, zapomniałem! Przepraszam, jeszcze jedna ważna 

sprawa. Ja dużo dzwonię za granicę, do Włoch. Czy takie rozmowy będą bardzo 

drogie? 

Pracownik: Nie, proszę się nie martwić. Za 5 zł może pan wykupić specjalną usługę 

i aktywować ją w telefonie, zaraz pokażę panu jak. I wtedy ma pan 100 darmowych 

minut do numerów spoza Polski. 

Klient: O, bardzo mi to odpowiada! 

Pracownik: To w takim razie podpiszemy niezbędne dokumenty…. 

 

ZADANIA DO FILMU: 

(przed obejrzeniem) 

 

1. Zanim studenci obejrzą film, mogą zobaczyć stop-klatkę początku i 

spróbować odgadnąć: 

- Kim są ludzie znajdujący się w pomieszczeniu: mężczyzna za biurkiem 

i drugi mężczyzna siedzący naprzeciwko niego? 

- Co to za miejsce? 

- Po co przyszedł tutaj ten mężczyzna? 

- Czy byliście kiedyś w takim miejscu, czy rozmawialiście po polsku, 

jakie są wasze doświadczenia? itp. 

 

2. W czasie rozmowy pojawi się zapewne słownictwo związane z tematem. W 

związku z tym w celu lepszego przygotowania studentów do oglądania filmu można 

przygotować listę przydatnego słownictwa. Może ona wyglądać mniej więcej tak: 

 

 



telefon komórkowy (komórka) 

telefon stacjonarny 

abonament 

telefon na kartę 

sieć = operator komórkowy 

taryfa 

koszt połączenia 

darmowe minuty i smsy 

minuty/smsy do wykorzystania 

aparat, itp. 

 

3. W celu lepszego zrozumienia słownictwa użytego w dialogu można 

przeprowadzić poniższe ćwiczenie: 

 Proszę wybrać wyraz / wyrażenie, które najlepiej wyjaśnia znaczenie 

podkreślonego w zdaniu słowa: 

 

0. Proszę więc być cierpliwym, jeśli będę pytał o coś kilka razy. 

a. nie denerwować się i poczekać, 

b. interesującym, 

c. będzie mnie coś bolało. 

 

1.Wszystko panu dokładnie wytłumaczę. 

a. przetłumaczę z polskiego na włoski, 

b. przeczytam, 

c. wyjaśnię. 

2. W tym momencie mam dla Pana bardzo korzystną propozycję. 

a. niedobrą, 

b. dobrą, 

c. aktualną. 

3.  W tej taryfie ma pan do wykorzystania 300 minut. 

a. do użycia, 

b. do zapłacenia, 

c. do kupienia. 

4. (…) ja polecałbym panu zakup jednego z tych telefonów (…) 

a. zdecydowałbym, 

b. sprzedałbym, 

c. radziłbym. 

5. Ten model doskonale nadaje się dla młodych osób. 



a. jest lubiany, często kupowany, 

b. jest dobry, odpowiedni, 

c. jest nowoczesny, modny. 

 

(w trakcie pierwszego oglądania) 

4. Proszę odpowiedzieć na pytania: 

1. Kim z pochodzenia jest klient? 

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

2. O co prosi sprzedawcę? 

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

3. Czym klient zajmuje się w Polsce? 

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

4. Jaki abonament wybiera? 

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

5. Gdzie może wykorzystać 300 minut rozmowy? 

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

6. Co zrobi z nowym telefonem? 

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

7. Co musi zrobić, żeby korzystać z nowego numeru? 

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

 

(w trakcie drugiego oglądania) 

5. Proszę jeszcze raz obejrzeć film i wpisać brakujące słowa: 

 

- Dzień dobry …………………………….. 0. panu! 

- Dzień dobry! W czym mogę pomóc? 

- Pierwsza (1)…………………………….: jestem Włochem i nie zawsze jestem pewny, czy 

wszystko dobrze rozumiem po polsku. Proszę więc być (2)………………………., jeśli 

będę pytał o coś kilka razy. 

- Nie ma problemu. Wszystko panu dokładnie (3)…………………………………., a jeśli 

będzie pan miał wątpliwości, proszę pytać.   

- O, dziękuję! Widzę, że pan jest dobrym sprzedawcą i (4)…………………… pan o 

klienta! No właśnie… chciałbym kupić telefon. 



- Czy jest pan zainteresowany ofertą dla klientów indywidualnych czy biznesowych? 

- (5)……………………………………….. firmę w Polsce, będę sprzedawał meble, bardzo 

dobra jakość! Myślę, że lepsza będzie dla mnie ta oferta biznesowa. 

- Tak, też tak sądzę. W tym momencie mam dla Pana bardzo (6)…………………….. 

propozycję. Otóż może pan mieć abonament za 50 zł albo za 100 zł. Cała kwota 

abonamentu jest (7)……………………………………. na rozmowy lub smsy. 

- Będę dużo rozmawiał, więc chyba zdecyduję się na ten droższy abonament. Ile to 

będzie minut? 

- W tej taryfie ma pan do (8)……………………………………… 300 minut do wszystkich sieci 

i na stacjonarne, a każda następna minuta kosztuje 40 gr, a smsy są po 20 gr. 

- To znaczy, że mogę dzwonić do osób, które mają telefon u innych 

(9)………………………………. i na numery telefonów domowych, dobrze zrozumiałem? 

- Tak, bardzo dobrze. Dodatkowo jeśli kupi pan jeden z telefonów objętych 

promocją będzie pan mógł (10)……………………………………. wideo rozmowy w cenie 80 

gr za minutę.  

- Miałem właśnie zapytać, czy muszę kupować nowy telefon, to znaczy nowy 

(11)……………………………………... Nie jestem pewny, czy potrzebuję czegoś nowego, 

chyba że zaproponuje mi pan coś ciekawego. 

- Oczywiście nie musi pan kupować nowego aparatu, ale ja 

(12)……………………………………….. panu zakup jednego z tych telefonów, o proszę tu 

spojrzeć, mamy tutaj najnowsze modele. Przy tym abonamencie 100 zł miesięcznie 

(13)………………………………………… takiego telefonu to 1 zł. 

- 1 zł? Bardzo tanie! Dobrze, to proszę wybrać mi jakiś (14)…………………………………, ja 

nie potrzebuję nowego telefonu, ale dam go mojej córce w prezencie. 

- Bardzo proszę. Ten model doskonale nadaje się dla młodych osób. Ma radio, 

(15)………………………………………………. mp4, aparat, dostęp do Internetu. Córka na 

pewno będzie zadowolona. To co, możemy podpisać (16)……………………………? 

- O, to bardzo dobrze. A, zapomniałem! Przepraszam, jeszcze jedna ważna sprawa. 

Ja dużo dzwonię (17)……………………………………., do Włoch. Czy takie rozmowy będą 

bardzo drogie? 

- Nie, proszę się nie martwić. Za 5 zł może pan wykupić specjalną 

(18)…………………………… i aktywować ją w telefonie, zaraz pokażę panu jak. I wtedy 

ma pan 100 (19)………………………………………………. minut do numerów spoza Polski. 



- O, bardzo mi to odpowiada! 

- To w takim razie podpiszemy (20)………………………………… dokumenty…. 

 

(po obejrzeniu filmu) 

 

Zadanie 6. 

Do przeprowadzenia tego ćwiczenia pomocne będą informatory z ofertami 

operatorów komórkowych (foldery, wydruki z Internetu, itp.) 

Studenci w parach odgrywają poniższe postaci i są proszeni o przygotowanie 

dialogu podobnego do tego, jaki obejrzeli (po skończeniu następuje zamiana 

ról):  

 

1. Jesteś klientem salonu sprzedaży telefonów komórkowych. Chcesz 

kupić telefon, ale interesuje Cię jakaś tania oferta bez abonamentu, 

np. telefon na kartę.  

2. Jesteś pracownikiem salonu sprzedaży telefonów komórkowych. 

Wybierasz dla klienta najlepszą ofertę. 

 

Odpowiedzi: 

Zadanie 3. 

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

 

Zadanie 4. 

1. Włochem. 2. O to, żeby sprzedawca był cierpliwy, kiedy będzie o coś pytał kilka 

razy. 3. Sprzedaje meble. 4. Za 100 zł. 5. Na rozmowy do innych sieci i na telefony 

stacjonarne. 6. Da córce w prezencie. 7. Musi włożyć kartę SIM do telefonu. 

 

Zadanie 5. 

1. sprawa, 2. cierpliwym, 3. wytłumaczę, 4. dba, 5. Założyłem, 6. korzystną, 7. 

przeznaczona, 8. wykorzystania, 9. operatorów, 10. przeprowadzać, 11. aparat, 

12. polecałbym, 13. koszt, 14. nowoczesny, 15. odtwarzacz, 16. umowę, 17. za 

granicę, 18. usługę, 19. darmowych, 20. niezbędne.  


