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1. „Kulinarne inspiracje”: Pascal Brodnicki, „Pascal, po prostu 
gotuj!” („Dobre rady”, II/2006) 
 

Oto książka, która rozwiąże codzienne dylematy – co podać na 

obiad, kolację, podwieczorek. Znajdziesz tu przepisy i na wyjątkowe 

okazje, i na spotkanie z przyjaciółmi. Niektóre dania (jest ich tu ok. 

1000!) znasz już z programu telewizyjnego, ale są zupełnie nowe (…). 
 

Proszę dopasować słowa co definicji: 

 

0. kulinarny                                   x. gdy mówimy o jedzeniu 
 

1.rozwiązywać/rozwiązać a. jedzenie, potrawa 

2. podwieczorek b. kiedy mam problem i wiem, co zrobić  

3. przepis c. deser 

4. wyjątkowy d. całkowicie, „absolutnie” 

5. danie e. specjalny, szczególny 

6. zupełnie f. „receptura”, jak przygotować jedzenie 

 
2. „Między słowami” : Hanna Krall, „Wyjątkowo długa linia” 

(„Twój styl”, maj 2005) 
 

 Cezary Harasimowicz, scenarzysta i dramaturg, autor 
scenariusza do drugiej części filmu „Nigdy w życiu”: 
 U Hanny Krall, jednej z największych pisarek współczesnych, 

rzeczywistość przenika się z fikcją. Jest w jej pisarstwie coś, co 

nazwałbym archeologią literacką. Wygrzebuje resztki skorup i stara 

się z nich kleić naczynia, które kiedyś miały swój kształt. Książka 

„Wyjątkowo długa linia” jest udaną próbą wejścia w sferę literatury 

pięknej. Autorka przez losy Franciszki Arnsztajnowej opisuje 

niespełnioną i tragiczną miłość oraz poezję, której uosobieniem jest 

Józef Czechowicz, wielki poeta polski okresu międzywojennego. 

Głównym bohaterem jest jednak lubelska kamienica, w której 
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naprawdę kiedyś mieszkały opisywane postaci. Przez kamienicę 

przechodzą różne światy – przeszły i zaprzeszły. Splecione ze sobą 

stają się jednym realnym bytem. Ten zabieg literacki zahacza o 

metafizykę. Fascynuje mnie także niezwykłość stylu pisarki. Historie 

wycyzelowane w najdrobniejszym szczególe są opisane pięknym, 

oszczędnym językiem, wywodzącym się z reportażu (…). 

 
 

Proszę znaleźć w tekście słowo pasujące do definicji: 
 

0. kobieta, która pisze książki         x. p_ _ _ _ _ _ (pisarka)  
 

1. aktualny – w _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

2. beletrystyka – l _ _ _ _ _ _ _ _ _    p _ _ _ _ _  

3. historia, życie – l _ _ 

4. kiedy mam plany i nie mogę ich zrealizować (przym.) – n _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ 

5. czas między I a II Wojną Światową – o _ _ _ _   m _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ 

6. detal – sz _ _ _ _ _ _ 

 

3. Kama Zboralska, „Przewodnik po galeriach sztuki 2006” 
(„Promenada sukcesu”, nr 4, zima 2005) 
 

Książka łączy w sobie zalety albumu oraz przewodnika po 

galeriach i polskiej sztuce współczesnej. W wysmakowanej formie 

graficznej autorstwa Macieja Buszewicza przedstawiono 35 polskich 

galerii. Biogramy artystów i historie galerii są wyjątkowym zbiorem 

cennych wiadomości o polskim rynku sztuki (…). 
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Proszę znaleźć w tekście słowo, które jest synonimem podanego 

wyrazu: 
 

0. książka ze zdjęciami       x. ...................... (album) 
 

1. informator - ............................................................................................. 

2. pozytyw - .............................................................................................….. 

3. generalnie coś artystycznego - ........................................................ 

4. prezentować - ............................................................................................ 

5. „grupa” - .............................................................................................. 

6. bardzo ważny - .................................................................................... 

 

 

4. Anna Dymna, Wojciech Szczawiński, „Warto mimo wszystko”  
(ulotka wydawnictwa „Znak”) 

 

 Pełen optymizmu i pasji portret jednej z najlepszych polskich 

aktorek.  

Dlaczego zdecydowała się pomagać osobom niepełnosprawnym 

intelektualnie, prowadzić program „Anna Dymna – Spotkajmy się”, 

założyć fundację? Błyskotliwe i przewrotne pytania Wojciecha 

Szczawińskiego, odsłaniają fascynującą historię życia artystki, 

którego naturalnym uzupełnieniem jest działalność charytatywna. Z 

rozmów z Anną Dymną przebija mądrość kobiety doświadczonej 

przez los, przekonanej o własnej wartości i słuszności podjętych 

decyzji. Aktorka nie unika trudnych tematów: starości, utraty 

bliskich, ceny popularności, ale też pięknie mówi o swoim zawodzie, 

prawdziwych mistrzach, z którymi się zetknęła, miłości i przyjaźni.  

Jej głos w czasach dominacji banału i komercji brzmi ożywczo i 

przekonująco (…).” 

 

 

Proszę słowa z tabelki zastosować w zdaniach. UWAGA!!!! na 

formy: 
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 aktorka   niepełnosprawny      błyskotliwy   uzupełnić   

doświadczony przez los   przekonany     podjąć decyzję     unikać   

  

0. Anna Dymna jest popularną polską ................................... (aktorką). 
 

1. Proszę ...................................................... ten tekst i wpisać słowa z 

tabelki. 

2. Jestem ......................................................, że masz rację. 

3. Nasza fundacja pomaga osobom ................................. intelektualnie 

i ruchowo. 

4. Nie mogę się zdecydować, gdzie pojechać na wakacje, ale jeżeli 

chcę skorzystać z dobrej oferty muszę 

..................................................... wcześniej. 

5. Piotr opowiada bardzo niebanalne i 

.......................................................... żarty. 

6. Muszę .............................................................. mleka, bo mam alergię. 

7. Ten człowiek został bardzo ...................................................... w 

czasie wojny. 

 

Les Meehan, „Fotografia cyfrowa” (Magazyn Klubu „Świata książki”, 

nr 2, wiosna 2006) 

 Z poradnika nauczysz się podłączania aparatu do komputera, 

zapisywania swoich dzieł, drukowania lub wysyłania ich e-mailem. 

Dowiesz się m. in. jak utrwalać detale, a jak fotografować 

poruszające się obiekty. 

  
 

Co to jest poradnik? 
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................................

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

 

Julia DeVillers, „Dziewczyna z głową” (Magazyn Klubu „Świata 

książki”, nr 2, wiosna 2006) 

 

 Ta książka zawiera wszystko, o czym nastolatka chciałaby i 

powinna wiedzieć, by stać się „dziewczyną z głową”: wolna od 

kompleksów, zaradną, zadowoloną z siebie, lubianą przez innych i 

panującą nad własnym życiem. Jak zdobyć wiarę we własne siły? Jak 

wybrnąć z kłopotliwej sytuacji? Jak zorganizować przyjęcie 

urodzinowe i gospodarować swoim kieszonkowym? To tylko kilka z 

wielu pytań, na które odpowiadają specjaliści z dziedziny mody, 

biznesu, dobrych manier, sportu itp. (…). 

 

Proszę dopisać definicję do słowa z tekstu: 
 

0. nowość                    x. .............................. (coś nowego, np. w sklepie) 
 

1. nastolatka - ............................................................................................... 

2. kompleks - ................................................................................................. 

3. zaradna - ................................................................................................... 

4. gospodarować - ..................................................................................... 

5. kieszonkowe - ...................................................................................... 

6. dziedzina - ............................................................................................... 

 

 

Wojciech Cejrowski, „Gringo wśród dzikich plemion” („Promenada 

sukcesu”,    nr 4, zima 2005) 

 

 Prezentujemy Państwu pierwszą na świecie książkę, która wręcz 

pachnie opisywanym tematem – przygodą i podróżami. Jest mądra, a 

jednocześnie pełna humoru. Sprawia, że czytelnik zaczyna się głośno 

śmiać. Jest to także album niezwykłych fotografii z wypraw w 
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najdziksze rejony świata. Wojciech Cejrowski zabierze Państwa na 

wyprawę do ostatnich dzikich plemion (…). 
 

Proszę dopasować słowa co definicji: 
 

0. pachnie                                         x.  ma przyjemny aromat 
  

 

1. śmiać się 

2. przygoda 

3. jednocześnie 

4. wyprawa 

5. dziki 

6. plemię 

 

a. naturalny 

b. w tym samym czasie, „tak samo” 

c. grupa ludzi żyjąca w naturalnym 

środowisku 

d. ha, ha, ha...  

e. ekspedycja 

f. coś fascynującego, „wydarzenie” 

 

 

 

 

 

 

Wybór tekstów i opracowanie: 

Joanna Główczyńska 

 



SŁOWNICTWO  

 7 

 

W ramach powtórzenia słownictwa z tekstów proponuję wycięcie 

poniższych słów i przygotowanie z nich gry. Jedna z propozycji to 

quiz przeprowadzony w parach. Wszystkie słowa są widoczne dla 

studentów, jeden z nich opisuje wybrany wyraz, nie używając go. 

Zadaniem drugiego studenta jest odgadnięcie o jakie słowo chodzi. Za 

każdą dobrą odpowiedź przyznajemy punkt.  

 

 

poradnik 

 

 

rozwiązywać / 

rozwiązać 

 

danie 

 

 

wyprawa 

 

współczesny 

 

cenne 

informacje 

 

zaradny 

 

 

zbiór 
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zupełnie 

 

 

okres 

międzywojenny 

 

nastolatek / 

nastolatka 

 

niespełniona 

miłość 

 

jednocześnie 

 

 

zaleta 

 

dzikie plemiona 

 

 

wyjątkowy 

 

unikać / uniknąć 

 

 

doświadczony 

przez los 

 

podejmować / 

podjąć decyzję 

 

szczegół 
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kieszonkowe 

 

 

przepis 

 


