
CZYTELNIA (część druga) A2/B1 

PALIĆ CZY NIE PALIĆ? 

1. Wstępem do lekcji może być przeczytanie tytułu tekstu i porozmawianie na  

ten temat: 

1. Co myślicie o paleniu w miejscach publicznych, jak ta sytuacja wygląda w 

waszych krajach? 

2. Jakie są skutki palenia? 

3. Jak myślicie, dlaczego ludzie palą? 

4. Jakie są sposoby na rzucenie palenia? itp. 

 
2. Proszę przeczytać fragmenty tekstu i ułożyć je w odpowiedniej kolejności: 

 

X. 0 

   31 maja 1988 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zorganizowała po raz 

pierwszy Światowy Dzień Bez Papierosa i od tego czasu co roku przypomina o tym, 

jak niebezpieczne i szkodliwe jest palenie. Skoro taki dzień obchodzony jest już od 

ponad 20 (dwudziestu) lat, to znaczy, że problem nadal istnieje.  

 A.      

Nie za bardzo  też wierzy, że palenie szkodzi. Wspomina swoją babcię, która 

ma 91 lat i przez długi czas paliła, ale nigdy nie miała problemów ze zdrowiem z 

tego powodu. Inny zapytany o opinię przechodzień – Marian – jest właścicielem 

małego baru. Obawia się, że jeśli w Polsce będzie całkowity zakaz palenia, straci 

klientów. Ale kto wie, może właśnie wtedy będzie miał więcej nowych klientów, 

którzy będą go odwiedzać całymi rodzinami, z dziećmi?  

Z kolei Janek mówi, że uwielbia palić, a najprzyjemniejszym momentem dnia jest 

chwila spędzona z papierosem przy kawie w jakiejś klimatycznej kawiarence. 

 B.  

Tak zwane bierne palenie jest również niebezpieczne i może powodować 

problemy ze zdrowiem. Polacy wiedzą już coraz więcej o negatywnych skutkach 

palenia, dlatego 76% społeczeństwa popiera całkowity zakaz palenia w miejscach 

publicznych.  W tym momencie w wielu lokalach gastronomicznych można palić, 

niektóre kawiarnie czy restauracje mają specjalną salę dla niepalących.  

C.        

Matylda, która jest studentką V (piątego) roku zarządzania krytykuje tych, 

którzy palą tam, gdzie nie wolno, np. na przystankach. Mówi, że często rezygnuje z 

pójścia do pubu, czy kawiarni, bo dym papierosowy bardzo jej przeszkadza. 



Natomiast Darek sam nie pali, ale nie ma nic przeciwko, jeśli w jego towarzystwie 

ktoś ma na to ochotę. 

D.          

I nie rozumie osób, które są przeciwko paleniu, uważa, że każdy jest wolny i 

może robić, co chce i palić, gdzie chce.  

To prawda, że każdy jest wolny, także ten, kto nie pali. Każdy powinien mieć 

prawo wyboru, co jest dla niego lepsze. To co jest dobre dla nas, nie musi 

odpowiadać innym. Dlatego tak ważne jest, żeby szanować się nawzajem i szukać 

jak najlepszych rozwiązań. 

E.            

Część lokali postanowiła zrezygnować z miejsc dla palaczy i wzięła udział w 

ogólnopolskiej kampanii promującej zdrowy styl życia i spędzania czasu – „Lokal 

bez papierosa”. Zakaz palenia obowiązuje, na przykład, na przystankach, w 

autobusach, czy na klatkach schodowych. Ale z respektowaniem prawa bywa 

różnie. Zapytani na ulicy przechodnie w większości są przeciwni paleniu.  

  F.         

Jak sytuacja z paleniem wygląda w Polsce? Niestety, nie jest dobrze, bo pali 

47% mężczyzn i 23% kobiet. Lekarze alarmują, że palenie ma bardzo poważne 

konsekwencje dla zdrowia, powoduje różne choroby, w tym raka płuc czy choroby 

serca. Najgorsze jest to, że palenie szkodzi nie tylko palaczom, ale osobom, które 

znajdują się w  pobliżu.  

 

 

SŁOWNICZEK 

* przypominać / przypomnieć sobie – 1. kiedy czegoś nie pamiętam, a potem to 

wiem, np.: Zapomniałem, jak nazywał się ten piosenkarz, ale już sobie 

przypomniałem, to Limahl! 2. coś/ktoś przypomina o czymś, o kimś, np. Ta kobieta 

przypomina mi moją przyjaciółkę. Lekarze przypominają o badaniach 

profilaktycznych. 

* niebezpieczny – ryzykowny, 

* szkodliwy (przymiotnik) – 1. niedobry, np. dla zdrowia, 

* szkodzić (czasownik) - 1. być niedobrym, np. dla zdrowia. 2. Nic nie szkodzi! – 

(wyrażenie frazeologiczne) Nie ma problemu! 

*skoro -  jeśli, ponieważ 



*obchodzić – świętować (np. urodziny, Dzień Kobiet), 

*istnieć – 1. być, 2. egzystować, 

*przechodzień (przechodnie – l.mn.) – osoba, która idzie ulicą, 

*przechodzić / przejść – iść przez, np. przez ulicę, tunel, plac.  

*przejście dla pieszych – „zebra” na ulicy, 

*obawiać się – trochę się bać, 

*tracić / stracić – kiedy coś mam, a potem już nie, np. tracić czas, pieniądze,  

*bierny - pasywny 

*również – także, też 

*skutek - rezultat 

*społeczeństwo – ludzie, którzy żyją w konkretnym kraju, 

*popierać / poprzeć – być „za” 

*zakaz – specjalne prawo, kiedy nie wolno czegoś robić, np. Zakaz palenia!, Zakaz 

wstępu do lasu! 

*lokal gastronomiczny – miejsce, gdzie można coś zjeść, 

*dym – kiedy palimy, np. papierosa i widzimy czarną „chmurę”, 

*przeszkadzać / przeszkodzić – np. To radio jest za głośno i przeszkadza mi w 

pracy, nie mogę się skoncentrować. 

*mieć coś przeciwko / nie mieć nic przeciwko – nie tolerować, nie akceptować 

czegoś / tolerować, akceptować coś, 

*towarzystwo – 1. grupa ludzi, 2. w moim towarzystwie – kiedy ktoś jest blisko 

mnie, 

*prawo – regulacja, co wolno robić, a czego nie, 

*coś mi odpowiada / nie odpowiada – coś jest dobre dla mnie / nie jest dobre dla 

mnie, 

*szanować – respektować, 

*rozwiązanie (rzeczownik) – kiedy mam problem i wiem, co zrobić, np. 2+2 = 4, 

* rozwiązywać / rozwiązać (czasownik)  

*obowiązywać – kiedy coś musi być respektowane, np. W tym miejscu obowiązuje 

zakaz parkowania. 

*klatka schodowa – miejsce w bloku, gdzie idziemy po schodach, 

*w pobliżu - blisko 

 



 

Zadanie 3. Proszę jeszcze raz przeczytać tekst i zdecydować, która odpowiedź jest 

poprawna: 

0. Światowy Dzień Bez Papierosa jest obchodzony: 

a. od ponad 20 lat,           b. od 1980 roku,      c. od  niedawna. 

1. Palenie jest szkodliwe: 

a. tylko dla palaczy,    

b. dla ludzi w otoczeniu palacza,    

c. dla niepalących. 

2. Większość Polaków: 

a. jest przeciwna paleniu w miejscach publicznych, 

b. jest obojętna wobec problemu palenia, 

c. popiera palenie w miejscach publicznych. 

3. Nie wolno palić: 

a. w środkach transportu, 

b. w restauracjach, 

c. na balkonie. 

4. W lokalach gastronomicznych: 

a. obowiązuje całkowity zakaz palenia, 

b. są czasami specjalne miejsca dla niepalących, 

c. wolno palić. 

5. Właściciele restauracji: 

a. mają nadzieje, że po wprowadzeniu zakazu palenia będą mieć nowych 

klientów, 

b. nie martwią się o klientów po wprowadzeniu zakazu palenia, 

c. boją się, że przez zakaz palenia będą mieć mniej klientów. 

 

4. Proszę wpisać słowa do zdań (słowa są użyte w odpowiedniej formie): 

 

x. obawiam się 

a. przeszkadzaj, b. obowiązuje, c. przypomnieć, d. odpowiada mi,                              

e. społeczeństwa, f. rozwiążę, g. nie mam nic przeciwko, h. skutki,                       

i. przechodniów, j. popieramy. 



 

0 ………………………….., że nie zdam tego egzaminu. x. Obawiam się,  

1. Większość ………………… ………………….. jest  paleniu w miejscach publicznych.  

2. Nie ………………………………………..……… mi teraz, pracuję! 

3. – Mamo, czy mogę dziś nocować u Huberta? 

- Tak, oczywiście, ……………………………………………….. 

4. Od 2008 r. na naszej uczelni ……………………………………………….. nowy system 

rekrutacji studentów. 

5. Zapytaliśmy …………………………………………., co myślą o otwarciu nowego 

hipermarketu w centrum miasta. 

6. Musze jeszcze zrobić kilka zadań z matematyki, ale mam nadzieję, że 

…………………………….………. je bez problemu. 

7. Chciałam wam ……………….……………………..…….. , że we środę piszemy egzamin. 

8. Palenie papierosów może mieć poważne ……………………..…………….. dla zdrowia. 

9. – Janek, i co, widziałeś to nowe mieszkanie? 

- Tak, jest bardzo ładne, ale nie ………………………………………….. lokalizacja, jest za 

daleko od centrum. 

10. Nie …………………………………………… nowych projektów inwestycyjnych na naszym 

osiedlu. 

 

5. Proszę połączyć w pary słowa z pierwszej i drugiej kolumny, a następnie ułożyć 

zdania z tymi zwrotami: 

0. obchodzić                                                 x. Światowy Dzień Bez Papierosa 

Światowy Dzień Bez Papierosa jest obchodzony od 1988 roku. 

 

1. rzucać / rzucić 

2. szkodliwy 

3. zakaz 

4. w miejscach 

5. klimatyczna 

6. tracić / stracić  

7. ……………… palenie 

8. ……………… choroby 

a. kawiarenka 

b. bierne 

c. życia 

d. palenie 

e. palenia 

f. klientów 

g. powodować 

h. dla zdrowia 



9. prawo 

10. zdrowy styl 

i. publicznych 

j. wyboru 

 

ODPOWIEDZI: 

Zadanie 2. A. 5 , B.2 , C. 4 , D. 6 , E. 3 , F. 1 . 

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

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

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

 

 

 


