
Z WIZYTĄ – AUDIO / VIDEO (A2 / B1) 

(wersja dla studenta) 

1. PARAPETÓWKA 

Martin: Cześć Kasia! Dawno cię nie widziałem. Co u ciebie nowego? 

Kasia: Witaj! Miło cię znów spotkać! U mnie mnóstwo zmian: mam nową pracę… 

Martin: Tak? I czy się teraz zajmujesz? 

Kasia: Postanowiłam spróbować czegoś nowego i już nie pracuję w biurze promocji 

i reklamy. Założyłam sklep z pamiątkami. 

Martin: To gratuluję! Praca na własny rachunek to wielkie wyzwanie! 

Kasia: Tak, to prawda, ale bardzo mnie to cieszy. Poza tym ostatnio zmieniłam też 

mieszkanie, przeprowadziłam się za miasto. A, właśnie!! W przyszłą sobotę robię 

parapetówkę. Wpadniesz? 

Martin: Tak… bardzo chętnie, tylko co to właściwie jest parapet.. parepetnik..? 

Kasia: Parapetówka! To jest taka impreza, którą urządza się, kiedy ktoś się 

wprowadza do nowego mieszkania. Zaprasza się przyjaciół i znajomych, żeby 

pokazać, jak się urządziliśmy. 

Martin: Nigdy nie słyszałem takiej nazwy. Czy to ma coś wspólnego z parapetem? 

Kasia: Pewnie tak. Bo wiesz, to może być tak, że jeśli zmieniasz mieszkanie i nie 

masz w nim jeszcze mebli, to impreza odbywa się na parapecie. 

Martin: Ale mam nadzieję, że ty masz stół, bo jeżeli nie to ja przyniosę swój.  

Kasia: No, nie, stół mam, nawet kilka krzeseł się znajdzie. 

Martin: A powiedz mi Kasiu, czy goście przynoszą coś na takie spotkanie? 

Kasia: Wszystko zależy od tego, co się ustali ze znajomymi. Jest taka tradycja, że 

dla nowego właściciela kupuje się jakiś drobiazg, coś, co może przydać się w domu, 

np. jakieś małe sprzęty kuchenne, coś przydatnego do domu, wiesz, coś według 

uznania. Ale oczywiście ty nie musisz mi nic kupować. 

Martin: O, nie wiedziałem o tym. A wino może być? 

Kasia: No pewnie! Może zgodzisz się też coś ugotować dla moich gości, wiem jakim 

jesteś mistrzem w kuchni. 

Martin: Bardzo chętnie! Może włoska zapiekanka? 

Kasia: Brzmi smakowicie! To co, jesteśmy umówieni, wyślę ci smsem dokładny 

adres. 

Martin: Już się cieszę na to spotkanie! Do zobaczenia!! 



(po chwili) I nawet mam już pomysł na prezent dla Kasi. Kupię jej płytę z jakąś 

nastrojową muzyką… 

 

2. ZAPROSZENIE NA NIEDZIELNY OBIAD. 

Paolo: Cześć!! Co u ciebie nowego? 

Staszek: Hej!! Wszystko po staremu, a u ciebie? 

Paolo: No tak naprawdę to mam problem, bo Zosia zaprosiła mnie na obiad do 

swojej mamy w niedzielę i teraz nie wiem, co mam zrobić… 

Staszek: No po prostu iść na ten obiad i dobrze się bawić! 

Paolo: Ja wiem, już przyjąłem zaproszenie. Tylko wiesz, ja trochę  nie wiem, jak 

mam się zachować i co powiedzieć na takim spotkaniu. Wstydziłem się zapytać 

Zosię o to. Ty pewnie wiesz, co robić w takiej sytuacji.  

Staszek: Wierz mi, to nic trudnego! Jesteś świetnym człowiekiem, na pewno mama 

Zosi cię polubi.  

Paolo: To co mi radzisz, bo chciałbym zrobić dobre wrażenie.. 

Staszek: Myślę, że dobrze by było, żebyś kupił coś dla mamy Kasi. To mogą być 

jakieś czekoladki.  No i oczywiście nie zapomnij o Zosi. Też możesz jej kupić coś 

słodkiego, albo kwiaty, jeśli chcesz. 

Paolo: A kwiaty to jakie najlepiej? Coś dużego? 

Staszek: Nie, myślę, że wystarczy jakiś mały bukiet. I oczywiście pamiętaj, żeby 

podziękować za zaproszenie, powiedzieć, że jest ci bardzo miło poznać. A właśnie, 

jeżeli nie znasz mamy Zosi to najlepiej zwracać się do niej per „pani”. 

Paolo: Tak, wiem, to akurat pamiętam z kursu polskiego. 

Staszek: Może się zdarzyć, że mama Zosi zaproponuje ci kapcie. To w Polsce bardzo 

częste, że mamy kapcie dla gości. Ale nie wszyscy to proponują. 

Paolo: Kapcie to są takie specjalne buty do chodzenia w domu, tak?  

Staszek: Tak. Co, pewnie nie lubisz? 

Paolo: Nie, po prostu u mnie w domu nie używaliśmy kapci. Ale chętnie założę, 

będę się czuł prawdziwy Polak! 

Staszek: Pamiętaj, żebyś nie jadł przed wizytą. Na pewno będzie dużo jedzenia i 

deser. 

Paolo: Byłem raz na Wigilii u znajomych i wiem, że lubicie dużo jeść. Ale to nie 

szkodzi, ja też. 



Staszek: W czasie obiadu możesz powiedzieć jakiś komplement dla mamy, np. że 

bardzo ci smakuje, że nigdy nie jadłeś tak pysznych rzeczy, i tak dalej. A jak 

będziesz się żegnał, to jeszcze raz podziękuj za obiad i powiedz, że było ci bardzo 

miło, albo coś podobnego. 

Paolo: Mam nadzieję, że wszystko się uda. Teraz jak wiem już trochę więcej, to 

będę się czuł pewniej. 

Staszek: Trzymam kciuki i daj znać, jak poszło! 

 

ZADANIA PRZED CZYTANIEM („PARAPETÓWKA”):  

(zadania 1 i 2 są wspólne dla obydwu tekstów) 

 

1. Proszę zastanowić się i napisać krótko coś na ten temat: 

1. Czy odwiedziłeś kiedyś Polaków w ich mieszkaniach? Jakie to były okazje? 

Urodziny, imieniny, a może inna uroczystość, np. ślub, Wigilia, itp. 

2. Jakie zwyczaje związane z wizytami panują w Twoim kraju? (czy przynosi 

się prezenty, czy można kogoś odwiedzać bez uprzedzenia, jak trzeba się 

zachowywać wobec osób starszych, jak należy się ubrać, itp.) 

3. Czy spotkałeś się / spotkałaś się w Polsce z jakimiś obyczajami, które Cię  

zaskoczyły, oburzyły czy rozśmieszyły? 

4. Czy wiesz, co to jest gafa? Co za gafę w czasie wizyt uważa się w Twoim 

kraju? Czy popełniłeś / popełniłaś kiedyś gafę w czasie wizyty u Polaków? 

 

2. Czy rozumiesz te słowa? Jeśli masz problem ze zrozumieniem, skorzystaj ze 

słownika: 

 

urodziny (liczba mnoga) 

imieniny (liczba mnoga) 

urodziny/imieniny są/były/będą 

obchodzić urodziny/imieniny 

wręczać/wręczyć prezent 

zaproszenie na 

ślub/wesele/parapetówkę 

 

popełniać/popełnić gafę 

odwiedzać/odwiedzić kogoś bez 

uprzedzenia 

wpadać/wpaść do kogoś 

całować/pocałować kogoś (kobietę) w 

rękę 

 

 



3. Proszę dopasować słowa do odpowiedniej definicji: 

 

1. mnóstwo 

2. zakładać/założyć firmę, 

sklep… 

3. postanawiać/postanowić 

4. parapetówka 

5. urządzać/urządzić 

6. ustalać/ustalić 

7. drobiazg 

8. coś może się przydać 

9. według uznania 

10. wpadać/wpaść do kogoś 

a…mieszkanie, to znaczy dekorować, 

kupować meble, itp. 

b. odwiedzać/odwiedzić kogoś 

b.mała rzecz, np. na prezent, 

c. decydować/zdecydować, 

d.zaczynać/zacząć swój biznes, 

e.robić/zrobić coś tak, jak się myśli, jak 

się uważa, 

f.bardzo dużo, 

g. czegoś można użyć, skorzystać z tego, 

coś może być potrzebne, 

h. porozmawiać o czymś i zdecydować, 

co robić, 

i. impreza dla znajomych z okazji 

przeprowadzki, 

 

1…., 2…., 3…., 4…., 5…., 6…., 7…., 8…., 9…, 10…. 

 

ZADANIA DO TEKSTU: 

Zadanie 4. Proszę odpowiedzieć na pytania: 

1. Gdzie Kasia pracowała wcześniej? 

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

2. Gdzie teraz mieszka? 

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

3. Od czego prawdopodobnie pochodzi nazwa „parapetówka”? 

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

4. Co kupuje się właścicielowi nowego mieszkania? 

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

5. Co Kasia chciałaby, żeby Martin zrobił na parapetówce? 

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

6. Co Martin da Kasi w prezencie? 



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

 

Zadanie 5. Proszę przeczytać tekst jeszcze raz i ułożyć fragmenty dialogu w 

odpowiedniej kolejności (proszę nie korzystać z oryginalnego tekstu, kiedy będziesz 

robić to zadanie): 

 

(1) Cześć Kasia! Dawno cię nie widziałem. Co u ciebie nowego? 

(…) Tak, to prawda, ale bardzo mnie to cieszy. Poza tym ostatnio zmieniłam też 

mieszkanie, przeprowadziłam się za miasto. A, właśnie!! W przyszłą sobotę robię 

parapetówkę. Wpadniesz? 

(…) No pewnie! Może zgodzisz się też coś ugotować dla moich gości, wiem jakim 

jesteś mistrzem w kuchni. 

(…) Brzmi smakowicie! To co, jesteśmy umówieni, wyślę ci smsem dokładny adres. 

(…) Ale mam nadzieję, że ty masz stół, bo jeżeli nie to ja przyniosę swój.  

(…) Parapetówka! To jest taka impreza, którą urządza się, kiedy ktoś się 

wprowadza do nowego mieszkania. Zaprasza się przyjaciół i znajomych, żeby 

pokazać, jak się urządziliśmy. 

(…) Już się cieszę na to spotkanie! Do zobaczenia!! 

(…) Witaj! Miło cię znów spotkać! U mnie mnóstwo zmian: mam nową pracę… 

(…) Wszystko zależy od tego, co się ustali ze znajomymi. Jest taka tradycja, że dla 

nowego właściciela kupuje się jakiś drobiazg, coś, co może przydać się w domu, 

np. jakieś małe sprzęty kuchenne, coś przydatnego do domu, wiesz, coś według 

uznania. Ale oczywiście ty nie musisz mi nic kupować. 

(…) Bardzo chętnie! Może włoska zapiekanka? 

(…) Nigdy nie słyszałem takiej nazwy. Czy to ma coś wspólnego z parapetem? 

(…) Tak? I czy się teraz zajmujesz? 

(…) To gratuluję! Praca na własny rachunek to wielkie wyzwanie! 

(…) No, nie, stół mam, nawet kilka krzeseł się znajdzie. 

(…) Postanowiłam spróbować czegoś nowego i już nie pracuję w biurze promocji i 

reklamy. Założyłam sklep z pamiątkami. 

(…) Tak… bardzo chętnie, tylko co to właściwie jest parapet.. parepetnik..? 

(…) A powiedz mi Kasiu, czy goście przynoszą coś na takie spotkanie? (…) O, nie 

wiedziałem o tym. A wino może być? 



(…) Pewnie tak. Bo wiesz, to może być tak, że jeśli zmieniasz mieszkanie i nie masz 

w nim jeszcze mebli, to impreza odbywa się na parapecie. 

(…) I nawet mam już pomysł na prezent dla Kasi. Kupię jej płytę z jakąś nastrojową 

muzyką… 

 

ZADANIA PRZED CZYTANIEM (tekst „ZAPROSZENIE NA NIEDZIELNY OBIAD”):  

 

Zadanie 6.  
Proszę uzupełnić zdania (proszę pamiętać o odpowiedniej formie, jeśli jest to 

konieczne): 

 

zachowywać/zachować się      wstydzić się       wrażenie    wystarczy     kapcie 

 

1. Chciałbym zrobić dobre ………………………………………………… na moim szefie, 

więc muszę się dobrze przygotować na spotkanie z nim. 

2. Jasiu ………………………………………………. w szkole bardzo dobrze, jest 

grzeczny i nie przeszkadza. 

3. Pod choinkę dostałam ciepłe …………………………… 

4. Nie wiem, jak zapytać o to Adama, strasznie się ……………………………….. 

5. – Czy chcesz jeszcze coś do picia? 

- Nie, dziękuję, już ………………………………………. 

ZADANIA DO TEKSTU: 

Zadanie 7. 

Proszę przeczytać tekst dokończyć zdania: 

1. Paolo trochę nie wie,  

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

2. Staszek radzi mu, żeby ……………………………………………………………………………., 

a dla Zosi ……………………………………………… 

3. Paolo powinien zwracać się do mamy Zosi ……………………………………………… 

4. Paolo chętnie włoży kapcie, bo ……………………………………………………………….. 

5. Paolo był raz u znajomych na …………………………………………………………………… 

6. Staszek mówi, że kiedy Paolo będzie się żegnał, powinien  

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

 



MÓWIENIE / PISANIE: 
Jeśli masz możliwość, porozmawiaj z kimś, co powinieneś /powinnaś zrobić w 

tej sytuacji. Możesz też napisać odpowiedź: 

 
1. Jesteś zaproszona/zaproszony na urodziny koleżanki.... 
 
2. Idziesz pierwszy raz do domu rodziców swojej dziewczyny/swojego chłopaka 

na niedzielny obiad... 
 

3. Jesteś zaproszona/zaproszony na „parapetówkę” do znajomych...  
 

4. Jesteś zaproszona/zaproszony na herbatkę do babci koleżanki/ kolegi..... 
 
 

Odpowiedzi: 

Zadanie 3: 

1. f, 2. d, 3. c, 4. I, 5. a, 6. h, 7. b, 8. g, 9. e, 10. b. 

Zadanie 4. 

1. W biurze promocji i reklamy. 2. Za miastem. 3. Od parapetu, na którym 

urządza się imprezę, kiedy w domu nie ma jeszcze mebli. 4.Jakiś mały 

prezent, np. coś do kuchni. 5. Żeby ugotował coś dobrego dla gości. 6. Płytę 

z muzyką. 

Zadanie 6. 

1. wrażenie, 2. zachowuje się, 3. kapcie, 4. wstydzę, 5. wystarczy. 

Zadanie 7. 

1. …jak się ma zachować i co powiedzieć na spotkaniu. 2. …dla mamy Zosi kupił 

czekoladki, a dla Zosi kwiaty. 3. …chce się czuć jak Polak, 4. …Wigilii, 5. …jeszcze 

raz się podziękować za zaproszenie, powiedzieć, że było mu bardzo miło, lub coś 

podobnego. 

 


