
KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY – CZYTANIE A2/B1 

(wersja dla studenta) 

- Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? 

- Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? 

- Wiesz, za dwa miesiące przyjeżdżam do Krakowa na stypendium, będę 

studiować przez semestr na uniwersytecie. Bardzo się z tego cieszę i mam 

nadzieję, że będziemy mogli się czasem spotykać.  

- Nie ma sprawy! Możesz na mnie zawsze liczyć!  

- Byłam już w Krakowie na kursie polskiego i dość dużo zwiedzałam. Bardzo mi 

się podobał wasz Rynek z Sukiennicami. Kupiłam tam mnóstwo pamiątek dla 

moich bliskich. A Wawel! To dopiero robi wrażenie! Jak wiesz, uwielbiam 

historię, więc byłam bardzo zadowolona, kiedy mogłam poznać ciekawe 

fakty z życia królów polskich i mieszkańców miasta. Dobrze też wspominam 

wizytę w Muzeum Narodowym, a wycieczka do Nowej Huty była niezwykła. 

Moja mama, która wychowała się w Polsce, często opowiadała mi o czasach 

komunizmu, o trudnej sytuacji gospodarczej, ale i o ludziach, którzy byli 

pełni wiary w lepsze jutro .  

- Nie pamiętam, czy ostatnim razem byłaś też na Kazimierzu? 

- Tak, jasne! Ta dzielnica żydowska jest po prostu przepiękna! Nastrój, który 

tam panuje w ciągu dnia i w nocy, jest po prostu niepowtarzalny. I te 

zabytki: synagogi, cmentarze, Plac Nowy i urocze kawiarenki i kluby. Wiesz, 

teraz się martwię, czy są jeszcze miejsc, których nie widziałam. 

- O, myślę, że na pewno! Mieszkam w Krakowie od dziesięciu lat i mogę 

powiedzieć, że nie znam jeszcze tego miasta. Ciągle mnie czymś zaskakuje. 

Od kilku lat w Krakowie organizowana jest Noc Muzeów, to świetna sprawa, 

możesz zwiedzać wiele muzeów za darmo, organizowane są dodatkowe 

atrakcje, spotkania z ciekawymi ludźmi. Jest też Noc Teatrów, Noc Jazzowa 

i Noc Sakralna. Również w okolicach Krakowa są organizowane imprezy, np. 

zwiedzanie mniej znanych zabytków, lekcje muzealne, itp. 

- O! To brzmi znakomicie! Z przyjemnością wybiorę się na taką noc albo na 

wycieczkę! A powiedz mi, jeśli chciałabym spędzić trochę czasu blisko 

natury, to co możesz mi polecić? 



- Jasne! Mamy tutaj blisko centrum Zakrzówek. To jest piękny, duży teren 

zielony. Na środku znajduje się zbiornik wodny, coś jak małe jezioro, a 

wokół niego są skałki i drzewa. Naprawdę warto to zobaczyć. Można tam 

pojechać rowerem, albo pójść na spacer. Możesz też wybrać się na spacer do 

Lasku Wolskiego, albo do Lasów Tynieckich pod Krakowem. To też są 

doskonałe tereny do jazdy na rowerze, biegania, czy uprawiania nordic 

walkingu.  

- Już nie mogę się doczekać, kiedy przyjadę do Krakowa. Myślę, że to będzie 

nie tylko doskonała okazja do pracy na studiach, ale i czas odpoczynku. 

- Do zobaczenia wkrótce! 

 

ĆWICZENIA PRZED CZYTANIEM: 

1. Proszę napisać odpowiedzi na pytania: 

 

1. Co możesz powiedzieć ciekawego o mieście, w którym wychowałeś się / 

wychowałaś się, mieszkałeś / mieszkałaś przez jakiś czas, studiowałeś / 

studiowałaś?  

2. Które miasto na świecie podoba Ci się najbardziej i dlaczego? 

3. Do którego miasta chciałbyś / chciałabyś pojechać i dlaczego? 

4. Czy byłeś / byłaś  kiedyś w Krakowie? Co wiesz o tym mieście? 

 

Zadanie 2. Poniżej znajdują się słowa i wyrażenia z tekstu, który za moment 

przeczytasz. Proszę dokończyć zdania.  

 

0. Halo! Mówi… 

1. Co u ciebie…   

2. bardzo się…  

3. Nie ma…  

4. Możesz na mnie…  

5. pamiątki dla…   

6. robi…  

7. Byłam bardzo…  

8. Często wspominam… 

x. …Melisa. 

a. …lepsze jutro. 

b. …moich bliskich 

c. …zadowolona. 

d. …na wycieczkę. 

e. …dobrego? 

f. …znakomicie! 

g. …tę wizytę. 

h. …cieszę. 



9. Oni byli pełni wiary w… 

10. ciągle mnie…  

11. To brzmi…  

12. Z przyjemnością wybiorę się… 

13. Co możesz mi…  

14. Nie mogę się…  

15. Do zobaczenia…  

i. …wrażenie 

j. …liczyć! 

k. …doczekać! 

l. …sprawy! 

m. …wkrótce! 

n. …zaskakuje 

o. …polecić? 

 

ZADANIA DO TEKSTU: 

 

Zadanie 3. Proszę przeczytasz tekst i wybrać poprawną odpowiedź: 

0. Melisa dzwoni do: 

a. Piotra, 

b. Pawła, 

c. Patryka. 

1. Melisa będzie studiować w Krakowie: 

a. 2 miesiące, 

b. 2 semestry, 

c. 1 semestr. 

2. Kiedy Melisa była ostatni raz w Krakowie: 

a. uczyła się i poznawała miasto, 

b. mieszkała w dzielnicy żydowskiej, 

c. pracowała na Wawelu jako przewodnik. 

3. Paweł mieszka w Krakowie: 

a. od dziewięciu lat, 

b. od dziesięciu lat, 

c. od jedenastu lat. 

4. Paweł poleca Melisie: 

a. nocną wycieczkę po muzeach, 

b. imprezę studencką za darmo, 

c. spacer nocą po Krakowie. 

5. Paweł mówi o terenach zielonych, gdzie można: 

a. pływać i biegać, 



b. opalać się, jeździć na rolkach, 

c. spacerować i jeździć na rowerze. 

 

Zadanie 4. MÓWIENIE / PISANIE: 

Jeśli masz możliwość, porozmawiaj z kimś. Jeżeli nie, napisz dialogi: 

 

ZESTAW I: 

1. Do Twojego rodzinnego miasta przyjechali Twoi znajomi. Proszą Cię, żebyś 

był/była ich przewodnikiem, pokazał/pokazała różne atrakcje, 

opowiedział/opowiedziała ciekawe historie, itp. 

2. Odwiedzasz znajomego/znajomą w jego/jej rodzinnym mieście. Interesują 

Cię zabytki i historia miasta, chcesz też wieczorem pójść do klubu 

potańczyć. 

3. Jesteś z wizytą u kolegi/koleżanki w jego/jej rodzinnym mieście. Nie jesteś 

bardzo zainteresowany zwiedzaniem, więc pytasz o miejsca, gdzie można 

odpocząć, gdzie można aktywnie spędzić czas.  

 

ZESTAW II: 

1. Rozmawiasz ze znajomymi o wakacyjnym wyjeździe. Lubisz poznawać nowe  

miejsca, lubisz wyzwania, podróżujesz spontanicznie i nie musisz mieć 

wszystkiego dokładnie zaplanowanego. Nie wszyscy jednak zgadzają się z 

Tobą. 

2. Wyjeżdżasz ze znajomymi na wakacje. Chcesz wiedzieć dokładnie gdzie 

pojedziecie, ile wszystko będzie kosztować, gdzie będziecie spać, itp. Lubisz 

mieć wszystko zaplanowane. Ale inne osoby myślą o czymś innym… 

 

ZESTAW III: 

1. Porozmawiaj z kolegą/koleżanką o mieście, z którego pochodzi. Zapytaj, co 

interesującego jest w tym mieście, czy to miasto przemysłowe, portowe, 

itp. Potem razem porównajcie wasze miasta, co jest podobne, co inne. 

2. Opowiedz koledze/koleżance o swoim rodzinnym mieście: co warto w nim 

zobaczyć, jacy ludzie w nim mieszkają, itp. Następnie wspólnie 

porozmawiajcie, jakie są podobieństwa i różnice między waszymi miastami. 



 

Odpowiedzi: 

Zadanie 2. 

1. e, 2. h, 3. l, 4. j, 5. b, 6. i, 7. c, 8. g, 9 a, 10. n, 11. f, 12. d, 13. o, 14. k, 

15. m. 

Zadanie 3. 

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

 

  


