
W SALONIE OBUWNICZYM - CZYTANIE (A2 / B1) 

(wersja dla studenta) 

Kobieta i mężczyzna: Dzień dobry! 

Sprzedawczyni: Dzień dobry! (po chwili) Czy pomóc w czymś państwu? 

Kobieta: Tak. Wie pani, szukam czegoś eleganckiego na ważną uroczystość, na ślub. 

Mężczyzna: To ja obejrzę kapcie… 

Sprzedawczyni: Czy panią interesują buty na wysokich obcasach? I w jakim kolorze? 

Kobieta: Chciałabym coś na obcasach, ale średniej wielkości. A kolor? Cóż, mam 

jasną sukienkę w kwiatki i beżową marynarkę, więc myślę, że coś z jasnej skórki 

będzie odpowiednie. 

Sprzedawczyni: Bardzo proszę tutaj spojrzeć. Może coś takiego by pani pasowało. 

Są niezbyt wysokie, dobrze się sprzedają, klientki są zadowolone. 

Kobieta: Hmmm… raczej nie, myślałam o takich klasycznych szpilkach. 

Sprzedawczyni: To może te. Są z miękkiej skórki, wyglądają bardzo ładnie na 

nodze. 

Kobieta: O, te bardzo mi się podobają. Czy mogę przymierzyć? 

Sprzedawczyni: Już podaję. Jaki rozmiar pani nosi? 

Kobieta: Zazwyczaj 37-38, może są połówki, to wtedy 37 i pół. 

Sprzedawczyni: Niestety nie mamy, ale dam pani 37, ta numeracja jest zajęta, 

powinny być dobre.  

(po chwili) 

Kobieta: Marek, spójrz na te buty, podobają ci się? 

Mężczyzna: Mnie się we wszystkim podobasz, więc myślę, że są dobre. 

Kobieta: Są bardzo wygodne i będą pasować do marynarki. Bardzo ładne, biorę je. 

Sprzedawczyni: Polecam pani kosmetyki do pielęgnacji obuwia: specjalną pastę i 

szczoteczkę. 

Kobieta: Bardzo dziękuję, ale mam już coś podobnego. Ale szukam różowych 

cienkich sznurówek dla córki. 

Sprzedawczyni: Tutaj przy kasie mamy sznurówki, proszę sobie wybrać. 

Kobieta: To proszę jeszcze to doliczyć. Marek, a tobie coś się spodobało? 

Mężczyzna: Tak się właśnie zastanawiam, bo przymierzyłem kapcie i mi się 

spodobały, może kupiłbym je sobie? 

Kobieta: No jasne! Przynieś je, to pani doliczy do rachunku. 



(po chwili) 

Sprzedawczyni: Razem 193 zł i 50 gr. 

Kobieta: Bardzo proszę. 

Sprzedawczyni: Dziękuję i do widzenia! 

Kobieta i mężczyzna: Do widzenia! 

 

ĆWICZENIA PRZED CZYTANIEM: 

 

1. Tekst prezentuje rozmowy i różne sytuacje w sklepie obuwniczym. Proszę 

przeczytać słownictwo, jeśli nie rozumiesz słów, pracuj ze słownikiem: 

 

buty na wysokich / niskich obcasach 

czubek buta, podeszwa 

buty skórzane (skórkowe) 

buty zamszowe 

sandały, czółenka, szpilki, półbuty,  

kozaki, kapcie = pantofle, itp… 

(buty) za ciasne = za małe 

(buty) wygodne / niewygodne 

sznurówki 

rozmiar 

przymierzać / przymierzyć 

  

2. Proszę uzupełnić zdania słowami z ramki (proszę pamiętać o odpowiedniej 

formy, jeśli jest konieczna): 

uroczystość      szpilki     rozmiar   zazwyczaj      skóra      zastanawiać się    kapcie    

sznurówki 

 

1. Weekendy ………………………………………………………….. spędzam na wsi, ale w tym 

tygodniu muszę zostać w Krakowie. 

2. Buty ze ………………………………………………. są trochę droższe, ale nie niszczą się 

tak szybko. 

3. Nie noszę …………………………………………, bo uważam, że buty na wysokich 

obcasach są niewygodne. 

4. Marzę, żeby dziś wieczorem wziąć kąpiel, nałożyć 

…………………………………………………. i obejrzeć dobry film. 

5. W  zeszłym tygodniu mieliśmy ważną ………………………………………………… w 

rodzinie – osiemdziesiąte urodziny babci. 



6. Czy mógłbym zobaczyć te sandały, ………………………………………….. 43. 

7. Potrzebuję kilku dni, żeby się nad tym ………………………………………………………. 

8. Muszę wymienić ………………………………………………….., bo mi się rozerwały. 

 

ZADANIA DO TEKSTU: 

3. Proszę przeczytać tekst i odpowiedzieć na pytania: 

 

1. Jakich butów szuka kobieta? W jakim kolorze? 

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

2. O jaki rozmiar prosi? 

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

3. Co poleca klientce sprzedawczyni? 

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

4. Co oprócz butów kupuje kobieta? 

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

5. Na co decyduje się mężczyzna? 

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

6. Ile klienci płacą za zakupy? 

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

 

4. Proszę jeszcze raz przeczytać tekst, a następnie proszę poprawić błędy 

(proszę wtedy nie korzystać z tekstu!) 

- Dzień dobry! 

- Dzień dobry! (po chwili) Czy pomóc w czymś państwu? 

- Tak. Wie pani, szukam czegoś eleganckiego na wielką uroczystość, na ślub. 

- To ja obejrzę kapcie… 

- Czy panią interesują buty na wysokich obrotach? I w jakim kolorze? 

- Chciałabym coś na obcasach, ale średniej wielkości. A kolor? Cóż, mam jasną 

sukienkę w kwiatki i białą marynarkę, więc myślę, że coś z jasnej słówka będzie 

odpowiednie. 

Sprzedawczyni: Bardzo proszę tutaj spojrzeć. Może coś takiego by pani podobało. 

Są niezbyt wysokie, dobrze się sprzedają, klientki są zadowolone. 

Kobieta: Hmmm… raczej nie, myślałam o takich klasycznych szpinakach. 



Sprzedawczyni: To może te. Są z miękkiej skórki, wyglądają bardzo ładnie na 

nodze. 

Kobieta: O, te bardzo mi się podobają. Czy mogę przyczepić? 

Sprzedawczyni: Już podaję. Jaki rozmiar pani nosi? 

Kobieta: Zwykle 37-38, może są połówki, to wtedy 37 i pół. 

Sprzedawczyni: Niestety nie mamy, ale dam pani 37, ta numeracja jest znajoma , 

powinny być dobre.  

(po chwili) 

Kobieta: Marek, spytaj na te buty, podobają ci się? 

Mężczyzna: Mnie się we wszystkim podobasz, więc myślę, że są dobre. 

Kobieta: Są bardzo wielkie i będą pasować do marynarki. Bardzo ładne, biorę je. 

Sprzedawczyni: Polecam pani kosmetyki do pilnowania obuwia: specjalną pastę i 

szczoteczkę. 

Kobieta: Bardzo dziękuję, ale mam już coś podobnego. Ale szukam różowych 

cienkich szminek dla córki. 

Sprzedawczyni: Tutaj przy kasie mamy sznurówki, proszę sobie wybrać. 

Kobieta: To proszę jeszcze to dopisać. Marek, a tobie coś się spodobało? 

Mężczyzna: Tak się właśnie zastanawiam, bo przymierzyłem kartę i mi się 

spodobały, może kupiłbym je sobie? 

Kobieta: No jakże! Przynieś je, to pani doliczy do rachunku. 

(po chwili) 

Sprzedawczyni: Razem 193 zł i 50 gr. 

Kobieta: Bardzo proszę. 

Sprzedawczyni: Dziękuję i do widzenia! 

Kobieta i mężczyzna: Do widzenia! 

 

MÓWIENIE / PISANIE: 

Jeśli masz możliwość porozmawiaj z kimś albo napisz dialogi: 

ZESTAW 1: 

1. Jesteś klientem sklepu obuwniczego / sportowego. Wybierasz się na 

weekend w góry i prosisz w wyborze odpowiednich butów. 

2. Pracujesz w sklepie. Doradzasz klientowi, jakie buty będą 

najodpowiedniejsze. 



 

ZESTAW 2: 

1. Jesteś mamą i chcesz kupić dla 5-letniego dziecka sandały. 

2. Jesteś sprzedawcą i pomagasz klientowi w wyborze. 

 

Odpowiedzi: 

Zadanie 2: 

1. zazwyczaj, 2. skóry, 3. szpilek, 4. kapcie, 5. uroczystość, 6. rozmiar, 7. 

zastanowić, 8. sznurówki. 

 

Zadanie 3: 

1. szpilek na niezbyt wysokim obcasie w jasnym kolorze, 2. 37-38, a najlepiej 37 i 

pół, 3. pastę i szczoteczkę do pielęgnacji obuwia, 4. różowe sznurówki dla córki, 5. 

na kapcie, 6. 193 zł i 50 gr 

 

Zadanie 4. 

1. ważną, 2. obcasach, 3. beżową, 4. skórki, 5. pasowało, 6. szpilkach, 7. 

przymierzyć, 8. Zazwyczaj, 9. zaniżona, 10. spójrz, 11. wygodne, 12. pielęgnacji, 

13. sznurówek, 14. doliczyć, 15. kapcie, 16. jasne. 


