
DBAJMY O SIBIE! – AUDIO / VIDEO A2 

(wersja dla studenta) 

 

Dzień dobry państwu! Dziś naszym gościem w audycji „Dbajmy o siebie” jest pani 

doktor Irena Kamieńska, która z zawodu i z zamiłowania jest lekarzem internistą 

(czy lekarzem-internistą?). 

- Pani doktor, proszę nam powiedzieć, co zrobić, żeby żyć dłużej i czuć się lepiej? 

- Odpowiedź jest bardzo prosta, nawet banalna – musimy dbać o siebie. To 

najskuteczniejsza recepta na zdrowie i dobre samopoczucie. 

- Jak zatem mamy o siebie dbać? 

- Pierwszą ważną rzeczą jest dieta. To co jemy ma duży wpływ na funkcjonowanie 

naszego organizmu i na stan naszego zdrowia. Przede wszystkim powinniśmy 

odżywiać się zdrowo, to znaczy jeść dużo świeżych warzyw i owoców, ryby i chude 

mięso. Należy unikać tłustych dań, odradzam więc jedzenie w fast foodach (?). 

Nadwaga staje się problemem nie tylko dla dorosłych, ale i dla dzieci w wieku 

szkolnym. Dlatego rodzice powinni dawać swoim dzieciom do jedzenia świeże 

owoce, zamiast chipsów czy batoników. Do picia zalecam naturalne soki bez 

dodatku cukru i wodę mineralną.  

- Co jeszcze pomoże nam cieszyć się lepszym zdrowiem? 

- Na pewno aktywność fizyczna, szczególnie na świeżym powietrzu. Powinniśmy 

ruszać się niezależnie od pory roku i pogody. Wiosną i latem mamy do wyboru 

mnóstwo dyscyplin, możemy np. jeździć na rolkach czy biegać, również w mieście . 

Gorzej jest zimą, ale możemy od czasu do czasu pójść na siłownię, czy na basen. 

Najlepszym sposobem na dobre samopoczucie są jednak spacery. Polecam je nawet 

w zimne dni. Nic tak nie poprawia nastroju, jak ruch i lekki wysiłek. Spacery nie 

tylko dają nam więcej energii. Dzięki nim jesteśmy bardziej odporni na wirusy i 

bakterie.  Pomagają też zwalczyć stres. 

- A w jaki sposób jeszcze możemy radzić sobie ze stresem? 

- Tak jak powiedziałam, ruch jest najlepszą metodą, pomaga nam odreagować zły 

nastrój i różne problemy dnia codziennego. Poza tym dobre efekty daje słuchanie 

muzyki, czy śmiech. Po ciężkim dniu dobrze nam zrobi komedia w miłym 

towarzystwie. I proszę też nie zapominać o tym, żeby spać mniej więcej 7-8 

godzin. Sen regeneruje siły, ale także pomaga w walce ze stresem. Pamiętajmy 



też, żeby od czasu do czasu zrobić sobie małą przyjemność, bez okazji.  Możemy 

pójść do kina, czy kupić sobie jakiś drobiazg. I nie zapominajmy o spotkaniach z 

przyjaciółmi. To przecież ludzie potrafią najlepiej poprawić nam humor. I proszę 

pamiętać – najgorszym sposobem na stres jest picie alkoholu czy palenie 

papierosów. Jeśli ktoś pali papierosy, już dziś powinien zdecydować, żeby rzucić 

palenie. 

- Pani doktor, bardzo dziękuję za naszą rozmowę i zapraszam ponownie do naszego 

studia. Mam nadzieję, że zobaczymy się już wkrótce. 

- Dziękuję bardzo i do usłyszenia! 

 

ĆWICZENIA PRZED CZYTANIEM:  

1. Proszę przeczytać przysłowia i napisać odpowiedzi na pytania: 

 

 „W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH”  „SPORT TO ZDROWIE”  „ZDROWY JAK RYBA” 

„SILNY JAK KOŃ” 

1. Jak rozumiesz te zdania? Czy zgadzasz się z nimi? 

2. Jakie zwroty o zdrowiu funkcjonują w Twoim krajach? 

3. W jaki sposób możemy dbać o zdrowie i samopoczucie? 

4. Co szkodzi zdrowiu? 

5. Jak myślisz, co to są choroby cywilizacyjne? 

6. Co myślisz o dietach-cud? 

7. Kto to jest hipochondryk?  

 

2. Czy znasz te słowa? Jeśli nie, sprawdź ich znaczenie w słowniku: 

 

dbać o (kogo? co? + biernik) – dbać o siebie, o dzieci, o zdrowie, o kondycję, itp., 

odżywiać się zdrowo, mieć nadwagę, być na diecie, 

rzucać/rzucić palenie 

odreagowywać/odreagować stres, 

uprawiać sport, ćwiczyć regularnie, chodzić na siłownię, 

odpoczywać/odpocząć na świeżym powietrzu, 

zdrowie, samopoczucie, kondycja fizyczna (mieć kondycję/nie mieć kondycji) 

być w dobrym/złym humorze = być w dobrym/złym nastroju, 

(być) zestresowany, wypoczęty, wyspany/niewyspany, przygnębiony, itp. 



skarżyć się na coś (+ biernik), skarżyć się na ból głowy, na złe samopoczucie, 

boli (kogo? + biernik) mnie głowa, kręgosłup, itp., 

bolą (kogo? + biernik) mnie plecy, oczy, itp., 

mam (co? + biernik) kaszel, migrenę, alergię, itp., 

choroby cywilizacyjne, 

(być) odporny na coś (+biernik) stres, wirusy, itp. 

lekarz internista = lekarz pierwszego kontaktu 

lekarze specjaliści, np. alergolog, laryngolog, dermatolog, psychiatra, itp. 

doradzać / doradzić coś 

odradzać / odradzić coś 

 

3. Poniższe słowa pochodzą z tekstu, który za chwilę przeczytasz. Proszę użyć tych 

słów w zadaniach (uwaga na formy!!) 

 

z zawodu     z zamiłowania    recepta   samopoczucie   mieć wpływ    odżywiać się    

unikać   rzucić palenie    sen   odradzać   nadwaga   na świeżym powietrzu   

odporny     

 

0. ……….. jestem nauczycielką, ale pracuję w wydawnictwie. Z zawodu… 

1. Muszę ………………………………………………………… niektórych produktów 

chemicznych, bo mam na nie alergię. 

2. Kiedy odpoczywam ……………………………………………………………………….., czuję się 

doskonale! 

3. Znajomi ……………………………………………… mi tego lekarza, bo jest bardzo drogi. 

4. Meteopaci często narzekają na złe ……………………………………………………………., 

np. kiedy zmienia się pogoda. 

5. Kilka razy próbowałem ………………………………………………………. i w końcu udało 

mi się! 

6. W dzisiejszych czasach ludzie ……………………………………………………. Bardzo 

nieregularnie i niezdrowo. 

7. W Polsce większość antybiotyków można kupić tylko na ………………………………… 

8. Coraz więcej ludzi ma problemy z ……………………………………………., dlatego tak 

ważna jest właściwa dieta i aktywność fizyczna. 



9. Skończyłam ekonomię i pracuję w swoim zawodzie, ale 

………………………………………………….. jestem malarką. 

10.  ………………………………….. regeneruje organizm i daje siłę na kolejny dzień. 

11.  To, co jemy …………………………………….. na to, jak się czujemy. 

12.  Nie jestem zbyt …………………………………….. na stres. 

 

4. Proszę napisać poprawne słowo: 

 

0. iedta - ….. dieta 

1. czcopsmaouie - …………………………. 

2. doażwiyć sęi - …………………………… 

3. andawga - ………………………………… 

4. iurczć paniele - …………………………. 

5. rdpooyn - …………………………………… 

6. ywopęczyt -……………………………….. 

7. yaskrżć ięs - ……………………………… 

8. niierstant - ……………………………….. 

9. drćdzaoa - ………………………………… 

10. esn - ………………………………………….. 

 

5. Proszę przeczytać tekst i odpowiedzieć na pytania: 

 

0. Jaki tytuł ma audycja? …………………………….. „Dbajmy o siebie” 

1. Kim z zawodu jest pani zaproszona do studia? ………………………………………………… 

2.  Dlaczego dieta jest tak ważna?  

………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Czego powinniśmy jeść dużo? ………………………………………………………………………….. 

4. Co staje się problemem także dla dzieci? ……………………………………………………….. 

5. Co rodzice powinni dawać do jedzenia dzieciom?  

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Gdzie najlepiej być aktywnym? ……………………………………………………………………….. 

7. Co jest najlepszym sposobem na dobre samopoczucie? ………………………………….. 

8. Dlaczego spacery mają na nas dobry wpływ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

9. Co jest dobre na odreagowanie stresu?  

………………………………………………………………….………………………………………………………….. 

10. Co jest najgorszym sposobem na stres?  ……………………………………………………….. 

 



6. Proszę jeszcze raz przeczytać tekst, a następnie ułożyć fragmenty w 

odpowiedniej kolejności: 

 

X. (0) Dzień dobry państwu! Dziś naszym gościem w audycji „Dbajmy o siebie” jest 

pani doktor Irena Kamieńska, która z zawodu i z zamiłowania jest lekarzem 

internistą. 

- Pani doktor, proszę nam powiedzieć,  

 

A.(…) To co jemy ma duży wpływ na funkcjonowanie naszego organizmu i na stan 

naszego zdrowia. Przede wszystkim powinniśmy odżywiać się zdrowo, to znaczy 

jeść dużo świeżych warzyw i owoców, ryby i chude mięso. Należy unikać tłustych 

dań, 

 

B. (…) Polecam je nawet w zimne dni. Nic tak nie poprawia nastroju, jak ruch i 

lekki wysiłek. Spacery nie tylko dają nam więcej energii. Dzięki nim jesteśmy 

bardziej odporni na wirusy i bakterie.  Pomagają też zwalczyć stres. 

 

C. (…) zamiast chipsów czy batoników. Do picia zalecam naturalne soki bez dodatku 

cukru i wodę mineralną.  

- Co jeszcze pomoże nam cieszyć się lepszym zdrowiem? 

- Na pewno aktywność fizyczna, szczególnie 

 

D. (…) odradzam więc jedzenie w fast foodach. Nadwaga staje się problemem nie 

tylko dla dorosłych, ale i dla dzieci w wieku szkolnym. Dlatego rodzice powinni 

dawać swoim dzieciom do jedzenia świeże owoce,  

 

E. (…) co zrobić, żeby żyć dłużej i czuć się lepiej? 

- Odpowiedź jest bardzo prosta, nawet banalna – musimy dbać o siebie. To 

najskuteczniejsza recepta na zdrowie i dobre samopoczucie. 

- Jak zatem mamy o siebie dbać? 

- Pierwszą ważną rzeczą jest dieta. 

 



F. (…) Sen regeneruje siły, ale także pomaga w walce ze stresem. Pamiętajmy też, 

żeby od czasu do czasu zrobić sobie małą przyjemność, bez okazji.  Możemy pójść 

do kina, czy kupić sobie jakiś drobiazg. I nie zapominajmy o spotkaniach z 

przyjaciółmi. To przecież ludzie potrafią najlepiej poprawić nam humor. I proszę 

pamiętać  

 

G. (…) na świeżym powietrzu. Powinniśmy ruszać się niezależnie od pory roku i 

pogody. Wiosną i latem mamy do wyboru mnóstwo dyscyplin, możemy np. jeździć 

na rolkach czy biegać, również w mieście . Gorzej jest zimą, ale możemy od czasu 

do czasu pójść na siłownię, czy na basen. Najlepszym sposobem na dobre 

samopoczucie są jednak spacery.  

 

H. (…) - A w jaki sposób jeszcze możemy radzić sobie ze stresem? 

- Tak jak powiedziałam, ruch jest najlepszą metodą, pomaga nam odreagować zły 

nastrój i różne problemy dnia codziennego. Poza tym dobre efekty daje słuchanie 

muzyki, czy śmiech. Po ciężkim dniu dobrze nam zrobi komedia w miłym 

towarzystwie. I proszę też nie zapominać o tym, żeby spać mniej więcej 7-8 

godzin.  

 

I. (…) – najgorszym sposobem na stres jest picie alkoholu czy palenie papierosów. 

Jeśli ktoś pali papierosy, już dziś powinien zdecydować, żeby rzucić palenie. 

- Pani doktor, bardzo dziękuję za naszą rozmowę i zapraszam ponownie do naszego 

studia. Mam nadzieję, że zobaczymy się już wkrótce. 

- Dziękuję bardzo i do usłyszenia! 

 

7. Jeśli masz możliwość, proszę porozmawiać z kolegą. Jeśli nie, napisz dialogi. 

 

ZESTAW I: 

1. Ostatnio masz problemy ze zdrowiem i źle się czujesz. Rozmawiasz z kolegą, 

prosisz go o radę, co zrobić w takiej sytuacji. 

2. Udzielasz rad swojemu koledze, który ma problemy ze zdrowiem. Pytasz, jak 

się czuje, czy od dawna skarży się na gorsze samopoczucie, itp. Doradzasz i 

odradzasz. 



 

ZESTAW II: 

1. Jesteś lekarzem i rozmawiasz z dziennikarką na temat zdrowego stylu życia. 

2. Jesteś dziennikarką i zadajesz pytania lekarzowi, jak żyć zdrowo, jak o 

siebie dbać, itp. 

 

Odpowiedzi: 

Zadanie 3. 

1. unikać, 2. na świeżym powietrzu, 3. odradzili, 4. samopoczucie, 5. rzucić 

palenie, 6. odżywiają się, 7. receptę, 8. nadwagą, 9. z zamiłowania, 10. sen, 11. 

ma wpływ, 12. odporny. 

Zadanie 4. 

1. samopoczucie, 2. odżywiać się, 3. nadwaga, 4. rzucić palenie, 5. odporny, 6. 

wypoczęty, 7. skarżyć się, 8. internista, 9. doradzać, 10. sen. 

Zadanie 5. 

1. … lekarzem internistą, 2. … ma duży wpływ na funkcjonowanie naszego 

organizmu i na stan naszego zdrowia, 3. …świeżych warzyw i owoców, ryby i chude 

mięso, 4. …nadwaga, 5. …świeże owoce, zamiast chipsów czy batoników, 6. …. Na 

świeżym powietrzu, 7. …spacery, 8. …dają nam więcej energii, jesteśmy bardziej 

odporni na wirusy i bakterie, pomagają też zwalczyć stres, 9. słuchanie muzyki, 

śmiech, sen, spotkania z przyjaciółmi, 10. … picie alkoholu czy palenie papierosów. 

Zadanie 6. 

A 2, B 6, C 4, D 3, E 1, F 8, G 5, H 7, I 9. 

 

 


