
DROGA DO SZCZĘŚCIA – AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) 

 

1. Przed przeczytaniem tekstu proszę zastanowić się nad pytaniami i/lub napisać 

odpowiedzi: 

1. W jakich sytuacjach czujesz się szczęśliwy (-a) / nieszczęśliwy (-a)? 

2. Co robisz, kiedy masz chandrę? 

3. Czy znasz substancje chemiczne produkowane w mózgu, które decydują o 

naszym dobrym samopoczuciu?  

4. Czy zgadzasz się z tezą: „Pieniądze szczęścia nie dają” i dlaczego? itp. 

 

2. Proszę przeczytać tekst i zdecydować, gdzie wpisać poniższe informacje. Jedna 

z informacji jest niepotrzebna: 

 

X. Poszukiwanie szczęścia. 

A. Nie tylko praca i obowiązki. 

B. Raz jest lepiej, a raz gorzej. 

C. Śmiech to zdrowie. 

D. Przepis na szczęśliwe życie. 

E. Naukowy punkt widzenia. 

F. „M” jak „miłość”. 

 

DROGA DO SZCZĘŚCIA 

0. X Poszukiwanie szczęścia. 

 

Co to jest szczęście? Co robić, żeby być szczęśliwym i zadowolonym z życia? 

Przez  wieki wielu filozofów, pisarzy i psychologów próbowało odpowiedzieć na to 

pytanie. Ale tak naprawdę każdy sam musi znaleźć swój przepis na szczęście, bo 

dla każdego może ono oznaczać coś innego.  

1.   

 

Specjaliści, którzy zajmują się badaniami nad ludzkim mózgiem uważają, że 

szczęście jest rezultatem wielu reakcji chemicznych w naszym organizmie. Nasz 

mózg produkuje dopaminę, którą nazywamy „hormonem szczęścia”, kiedy robimy 

coś relaksującego, coś dla przyjemności. To może być np. czytanie ulubionej 

książki, odpoczynek, ćwiczenia fizyczne. Ale dobre samopoczucie to nie tylko wynik 

takich aktywności. Możemy czuć się szczęśliwi również, kiedy robimy coś 

niebezpiecznego, np. jeździmy szybko samochodem, albo wspinamy się.  

2.   



 

A co możemy robić na co dzień, żeby nasze samopoczucie było lepsze, 

żebyśmy byli szczęśliwsi? Po pierwsze powinniśmy pamiętać, że w życiu są i dobre, 

i gorsze momenty. Kłopoty są czymś normalnym, najważniejsze, żeby wierzyć, że 

możemy sobie z nimi poradzić i że pech nie będzie trwał wiecznie. Pozytywne 

myślenie bardzo pomaga w trudnych sytuacjach. 

3.   

 

Nasze życie powinno być bogate w witaminę „M”, ponieważ jest to 

najważniejsza rzecz na świecie. Wokół nas powinni być ludzie, którzy nas kochają i 

których my kochamy. Kiedy mamy blisko siebie rodzinę i przyjaciół, jesteśmy 

weselsi, pogodniejsi, czujemy się bardziej pewni siebie i silniejsi, szczególnie w 

trudnych chwilach. 

4.   

 

Jeśli chcemy być szczęśliwi, powinniśmy mieć hobby albo pasję. Psycholodzy 

mówią, że jeśli robimy coś dla siebie, coś dla przyjemności, a nie dla nagrody, 

jesteśmy bardziej zadowoleni z życia. Dlatego powinniśmy znaleźć czas na coś, co 

lubimy, np. na słuchanie muzyki, robienie zdjęć, czy chodzenie po górach. 

5.   

 

Powinniśmy też  uśmiechać się i śmiać się tak często, jak to możliwe. Kiedy 

się śmiejemy, w naszym mózgu produkowana jest substancja podobna do morfiny. 

W rezultacie mniej czujemy ból, mamy lepszy nastrój, jesteśmy bardziej przyjaźni 

i po prostu szczęśliwsi. 

A wy, jakie macie sposoby, żeby żyć szczęśliwie? 

 

SŁOWNICZEK 

* chandra, mieć chandrę – kiedy jesteśmy w złym humorze, wszystko nas 

denerwuje, 

* mózg – dzięki niemu możemy myśleć, analizować, itp.; burza mózgów – to taka 

forma pracy, dyskusji, kiedy każdy może powiedzieć, jakie ma pomysły. 

* samopoczucie –to, jak się czujemy; np. dobrze / złe samopoczucie, 



* zgadzać się / zgodzić się z kimś, z czymś (+narzędnik) –– mieć taką samą opinię, 

np. zgadzam się z tobą / z wami, 

* obowiązek – to, co muszę zrobić, np. Mam dużo obowiązków w domu i w pracy. 

* przepis – receptura kulinarna, np. przepis na bigos; może być też np. przepis na 

sukces, itp. 

* naukowy (przymiotnik), naukowiec (rzeczownik) – ktoś, kto zajmuje się nauką, 

jest specjalistą, 

* (być) zadowolony z (+dopełniacz) – być usatysfakcjonowanym, np. Jesteśmy 

zadowoleni z naszych studentów. 

* wiek – 1. 100 lat, np. Ten pisarz żył w XIX wieku, 2. ile ktoś ma lat, np. W jakim 

wieku jest wasz kuzyn? 

* odpowiadać / odpowiedzieć na pytanie – „dawać / dać” odpowiedź, 

* oznaczać – znaczyć (trochę bardziej formalnie), 

* badanie – 1. analiza, jaką robi naukowiec, 2. „kontrola” u lekarza, 

* przyjemność (rzeczownik) – kiedy coś jest dla nas miłe,  

* wynik – rezultat, 

* również – też, także, 

* niebezpieczny – ryzykowny, stresujący, 

* powinieneś, powinniśmy – dobrze jest to zrobić, 

* kłopot – problem, 

* radzić / poradzić sobie z czymś (+narzędnik) – kiedy mam problem i robię coś, 

żeby go nie było, 

* pech – opozycja do: szczęście, np. Ostatnio mam pecha. 

* trwać – (używamy, kiedy mówimy o czasie), np. Ten film trwa 2 godziny. 

* wiecznie – na zawsze, np. Będę Cię kochać wiecznie! 

* pogodny – 1. (człowiek) optymistyczny, wesoły, 2. (dzień) słoneczny, ciepły. 

* nagroda – np. nagroda Nobla, Oskar; rzecz, którą dostajemy, gdy bierzemy udział 

w konkursie i jesteśmy najlepsi. 

* uśmiechać się do kogoś (+dopełniacz) – np. To dziecko uśmiecha się do 

wszystkich. 

* śmiać się (śmieję się, śmiejesz się) – „ha ha ha!!” , np. Ta komedia była bardzo 

zabawna, śmialiśmy się cały czas! 

* śmiech (rzeczownik) – kiedy ktoś się śmieje,  



* ból (rzeczownik) – kiedy coś nas boli, 

* nastrój – 1. humor, samopoczucie, np. Marta jest dzisiaj w świetnym nastroju. 2. 

atmosfera, klimat, np. romantyczny nastrój. 

* sposób – metoda. 

 

3. Proszę użyć poniższych słów w zdaniach (proszę uważać na formy!!!): 

 

przepis, chandra, zadowolony z, wiek, badanie, niebezpieczny, pech, radzić / 

poradzić sobie z, śmiać się, nastrój, mózg,  

 

0. Dostałam od babci ……….. na ciasto i w weekend planuje je zrobić. (przepis) 

1. - W jakim ………………………………………… są twoje dzieci? 

- Antoś ma 5 lat, a Zosia 2 lata. 

2. Ala jest bardzo radosna i ……………………………………… zawsze bardzo głośno. 

3. – Marcin, czy jesteś ………………………………………………………..…… twojej pracy? 

- Nie bardzo, chciałbym ją zmienić. 

4.  Kiedy mam ………………………………………., jem kawałek czekolady i wtedy jestem 

weselsza i lepiej się czuję. 

5. W …………………………………….. produkowana jest dopamina, zwana „hormonem 

szczęścia”. 

6. Formuła 1 jest bardzo …………………………………………………. sportem. 

7. Tomek jest dziś w doskonałym …………………………………… i ma dużo energii. 

8. Mój znajomy jest doktorem neurobiologii i zajmuje się ………………………………….. 

naukowymi.  

9. Co za ……………………………………! Znowu spóźniłam się na tramwaj! 

10. Mieliśmy problemy finansowe, ale już  …………………………………………………… nimi. 

 

4. Proszę wybrać dobrą odpowiedź: 

 

0. Dostałam od babci ……….. na ciasto i w weekend planuje je zrobić.  

a. receptę,       b. formę,      c. przepis,      d. propozycję. 

 

1. Ten artysta żył w XVII …………………………………………… 



a. roku,       b. wieku,       c. latach,      d. erze. 

2. Czasem dobrze jest coś zrobić dla siebie, dla ………………………, nie dlatego, że coś 

musimy, ale że czegoś chcemy. 

a. sportu,        b. odpoczynku,       c. przyjemności,     d. kłopotu. 

3. Czy wiecie, jak długo ………………………………. wykład profesora Zajączkowskiego? 

a.  jest,     b. mówi,     c. zajmuje się,      d. trwa 

4. W tym konkursie ……………………………….. główną jest laptop. 

a. nagrodą,        b. premią,      c. specjalnością,   d. ofertą. 

5. Kiedy widzę piękne kobiety, …………………………………………. do nich. 

a. odpowiadam,    b. pytam,  c. uśmiecham się,  d. zajmuję się. 

6. W czasie operacji pacjentka nie czuła …………………………………….. 

a. pecha,      b. bólu,     c. nastroju,      d. kłopotu. 

7. - Jaki jest twój ………………………………… na naukę języka polskiego? 

- Systematyczna praca i częste rozmowy z moimi znajomymi z Polski. 

a. problem,      b. wynik,   c. mózg     d. sposób. 

8. Proszę pana, proszę ………………………………… na moje pytanie. 

a. mówić,      b. dać,   c.  odpowiedzieć,      d. powiedzieć. 

9. Od kiedy jestem dyrektorem firmy, mam więcej …………………………………… 

a. obowiązków,     b. przepisów,    c. badań,    d. sposobów. 

10. Moja metoda na dobre ………………………….? Dużo ćwiczyć i uśmiechać się do ludzi. 

a. samopoczucie,   b. chandrę,   c. nastrój,   d. wiecznie 

 

5. Proszę zdecydować, które przymiotniki są pozytywne, a które negatywne: 

radosny, niebezpieczny,  wesoły, szczęśliwy, pechowy, śmieszny, zabawny, smutny,  

pogodny, ponury, zadowolony, nieszczęśliwy, przyjemny, nastrojowy, 

zdenerwowany, niezadowolony 

 

6. Proszę napisać kilka zdań na temat: „Moje sposoby na lepsze, szczęśliwsze 

życie”. 

 

ODPOWIEDZI: 

Zadanie 2: 1.E, 2. B, 3. F, 4. A, 5. C. 



Zadanie 3. 1. wieku, 2. śmieje się, 3. zadowolony z, 4. chandrę, 5. mózgu, 6. 

niebezpiecznym, 7. nastroju, 8. badaniami, 9. pech, 10. poradziliśmy sobie z. 

Zadanie 4. 1. b, 2. c, 3. d, 4. a, 5. c, 6. b, 7. d, 8. c, 9. a, 10. a. 

 

 


