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Drogi Czytelniku!  

 

Mamy przyjemność oddać  

w twoje ręce kolejny numer  

naszych Wiadomości. Tym 

razem zespół redakcyjny 

przygotował specjalnie dla 

ciebie: 

 

 frazeologiczne zoo; 

 

 stereotypy narodowościowe; 

 

 szaloną sondę letniej szkoły; 

 

 wiele przydatnych wskazówek, które pozwolą Ci bez 

przeszkód porozumiewać się w rozmaitych sytuacjach 

komunikacyjnych; 

  

 słownictwo do zapamiętania na najbliższy tydzień. 

 

Życzymy przyjemnej lektury! 
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Międzynarodowe frazeologiczne zoo 

 

 

 

 

 

 

 

        Latoya Wild i Christina Zirbs z Niemiec 

 

 

                                                                  Vasilisa Zhigulskaya i Anna Malinina z Rosji 

 

 

 

 

                            Marina Ilie z Rumunii 

 

     

                                        Ania, Kinga, Ola i Marcin z Polski 

 

 

 

 

                              Viola Metz i  Zsolt Tōth z Węgier 

Po niemiecku: 

- szybki jak łasica 

- nieuczciwy jak wąż 

- szczupły jak gazela 

- śliski jak węgorz 

- szybki jak wiewiórka 

 

 

- 

Po rosyjsku: 

- zdrowy jak byk 

- kolczasty jak jeż 

- spokojny jak boa 

- głupi jak wróbel 

- mądry jak żmija 

- odważny jak tygrys 

 

 

 

 

 

Po rumuńsku: 

- samotny jak kukułka 

- stary jak kruk 

- nieważny jak psi ogon 

- gruby jak komar 

‘o kimś bardzo szczupłym’ 

Po polsku: 

- pracowity jak mrówka 

- zły jak osa 

- głupi jak osioł 

- głodny jak wilk 

- zdrowy jak ryba 

Po węgiersku: 

- żyć jak ryba w wodzie 

‘żyć w dostatku’ 

- chodzić jak słoń 

‘chodzić niezgrabnie’ 
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Czy naprawdę tacy jesteśmy? 

 

Kanadyjczycy 

Ludzie uważają, że Kanadyjczycy są mili i sympatyczni. 

Sądzą też, że to naród głupi, bo nie wie, gdzie leżą inne 

kraje. Zdaniem wielu nacji boimy się ciemności. 

                          Orsolya Kertesz z Kanady 

 

Węgrzy 

Wszyscy myślą, że na Węgrzech jemy tylko gulasz  

i placki po węgiersku. Nasza kuchnia ma jednak wiele innych smaków. 

                                                                                                          Zsolt Tōth z Węgier  

  

Niemcy 

Jest wiele stereotypów na temat Niemców. Ludzie uważają, że każdy Niemiec pije bardzo 

dużo piwa, zawsze i wszędzie je kotlety i kiszoną kapustę. Uważa się nas za naród 

punktualny, pracowity i zdecydowany. Często jednak uchodzimy za ludzi skąpych, 

zamkniętych w sobie i nudnych. 

                     Sabrina Schneider z Niemiec 

Holendrzy  

Uważa się, że Holendrzy są narodem poważnym, skąpym i mało romantycznym. 

Uchodzimy za ludzi pracowitych, ale tak wcale nie jest. Nie jesteśmy też leniwi –  cenimy 

sobie swój wolny czas. 

 

                                     Lucas Breukelman z Holandii 

Francuzi 

Zdaniem innych narodowości Francuzi jedzą tylko żabie udka, a na śniadanie zawsze 

mają croissanty. Uważa się, że każdy Francuz nosi beret.  

                                                                                                                                  Yohann Iwanek z Francji 

 

Azerbejdżanie 

Mówi się, że jesteśmy bardzo gościnni i otwarci. Azerbejdżanie nigdy się nie spieszą, są 

trochę leniwi, bardzo emocjonalni. 

                                                                                                                                                             Tamilla Mammadova z Azerbejdżanu 
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Co sądzisz o… 

 

…komiksach 

Bardzo je lubię. Kiedy byłam dzieckiem, 

czytywałam je dosyć często. Teraz 

*namawiam syna i córkę, by po nie sięgali. 

Oprócz tekstu są tu również obrazki,  

a połączenie tych dwóch elementów 

sprawia, że lektura staje się jeszcze lepsza.   

                                                Đurđica Cilić Skaelljo z Chorwacji 

 

 …małych dzieciach 

Są głośne, małe i często *grają wszystkim na 

nerwach. Jednak kochamy je bezwarunkowo, 

mimo że potrafią *dawać nam w kość. 

              Dalal Younes z Syrii 

 

…lodach pistacjowych 

Mają bardzo dziwny wygląd, konsystencję i smak. Niektórzy za nimi 

wręcz *przepadają. Ja jednak patrzę na nie zawsze z pewną 

*podejrzliwością. Są zimne, słodkie i zielone niczym letni przysmak 

dla ufoludków.  

                                                                                                                                      Gaia Bisignano z Włoch 

 

…kolorze czerwonym 

Jest burzliwy jak krew. Przede wszystkim *kojarzy się nam z miłością. Niektórzy lubią 

tak bardzo czerwony, że nawet noszą ubrania w tym kolorze. Może liczą na to, że ktoś 

*zwróci na nich uwagę. Takie osoby można wtedy porównać do czerwonej ostrej 

papryki. 

 

*  Znaczenie wyrazów i zwrotów zapisanych kursywą znajdziecie na ostatniej stronie gazetki. 
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Niezbędnik studenta 

 

Oto kilka praktycznych sytuacji, które pomogą Ci sprawnie porozumieć się na dworcu,  

w restauracji lub gdy nie wiesz, gdzie iść. Teraz już nic cię nie zaskoczy! 

 

Na ulicy 

 

Pani Kowalska: Przepraszam, jak dojdę na dworzec?   

Pan Nowak: Musi pani iść prosto do ulicy 

Poniatowskiego. Następnie skręci pani  

w lewo, minie budynek poczty, przejdzie 

przez skrzyżowanie i skręci w prawo za 

kinem „Amok”. Dworzec jest po lewej 

stronie. 

Pani Kowalska: Czy to daleko? 

Pan Nowak: Nie, blisko. Niecałe 15 minut. 

Pani Kowalska: Dziękuję panu bardzo. 

Pan Nowak: Cała przyjemność po mojej stronie.  

 

 

Na dworcu 

 

Pasażer: Dzień dobry. Poproszę bilet na pociąg 

pospieszny do Katowic. 

Kasjer: Normalny czy ulgowy? 

Pasażer: Ulgowy. Mam legitymację studencką. 

Kasjer: Płaci pan 12,60 zł. 

 

 

 

 

 

        ? 
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W restauracji 

 

Kelner: Dzień dobry. Czy mogę przyjąć zamówienie? 

Anna: Dzień dobry. Poproszę rosół, kotlet schabowy i frytki. 

Kelner: Czy do tego życzy sobie pani jakąś surówkę? 

Anna: Tak. Poproszę surówkę z czerwonej kapusty. 

Kelner: A dla pana? 

Karol: Dla mnie żurek, filet z kurczaka i ziemniaki.  

Do tego wezmę surówkę z białej kapusty. 

Kelner: Czy życzą sobie państwo coś do picia? 

Karol: Poprosimy dwa kieliszki białego wina. 

Kelner: To wszystko? 

Karol: Tak, dziękujemy. 

 

Kelner: Dla kogo rosół? 

Anna: Dla mnie. 

 

Kelner: Jak państwu smakuje? 

Karol: Wszystko jest bardzo smaczne! 

 

Karol: Poproszę o rachunek! 

Kelner: Proszę bardzo. 

Karol: Dziękuję. Reszty nie trzeba. 

Kelner: Bardzo panu dziękuję. 

 

Dialogi opracowano na podstawie podręcznika Barbary Serafin i Aleksandry Achtelik Miło mi panią poznać. 

 

 

 

Słownictwo do zapamiętania na ten tydzień: 

 

namawiać kogoś do czegoś – przekonywać, zachęcać kogoś do czegoś 

grać komuś na nerwach – denerwować kogoś, drażnić kogoś czymś 

dawać komuś w kość – zmusić kogoś do dużego wysiłku, bardzo kogoś zmęczyć 

przepadać za kimś/za czymś – bardzo lubić kogoś, coś 

podejrzliwość – nieufność, dystans 

kojarzyć się z czymś – coś z czymś łączyć  

zwrócić na kogoś lub na coś uwagę – zajmować się kimś, czymś, kierować swoje zainteresowanie na kogoś lub coś  

 


