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Poziom: B2 

 

 

Czy warto iść z duchem czasu?  

-frazeologia- 

 

SERCE i ROZUM 

 https://www.youtube.com/watch?v=2uAMdxpxU90 

 

Obejrzyj filmik i wykonaj zadania.     

1. Jaki tytuł pasuje do filmu? 

 

„PRZEMEBLOWANIE”    „WYPROWADZKA”      „REMONT” 

 

 

2. TAK czy NIE? 

2.1 Serce i Rozum jeszcze się nie spakowali.  

2.2 W domu słychać płacz dziecka i grający fortepian.  

2.3 Bohaterowie filmiku chcą się schować pod kanapą i w szafie.  

2.4 Dom jest przytulny.  

2.5 Serce i Rozum nie mieli w domu ducha.  

 

3. Uzupełnij zdanie odpowiednią formą czasownika w trybie przypuszczającym.  

Gdybyśmy (1) ……… (mieć) w domu ducha, to (2) …………. (słyszeć) płacz dziecka lub grający fortepian. 

                                  

                                                                                                                                                                    

https://www.youtube.com/watch?v=2uAMdxpxU90
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4. Co to znaczy? Zaznacz prawidłową odpowiedź. 

 

 
 

 

4.1.  „co się tak gapicie?” 

a) co się tak patrzycie? 

b) dlaczego wychodzicie? 

c) czego się boicie? 

4.2.  „o mały włos”  

a) na szczęście 

b) prawie 

c) niestety 

4.3. „iść z duchem czasu” 

a) wyprowadzać się 

b) być nowoczesnym, modnym, poddawać się trendom 

c) krzyczeć i bać się 

 

5. Użyj podanych fraz w zdaniach: 

 

„co się tak gapicie?” 

„o mały włos”  

„iść z duchem czasu” 

 

 

A) ……………………………………….. nie wpadłam dziś pod samochód, kiedy przechodziłem  

przez ulicę! Na szczęście ktoś mnie złapał za rękaw kurtki. 

B) Tomek zupełnie nie zna się na biznesie. Powinien ……………………………………………………….  

i zatrudnić menedżera, który by mu pomógł poprowadzić restaurację. 

C) ……………………………………………… .  Nie mogę się skoncentrować, gdy ktoś patrzy mi na ręce! 

 

 

***       CZY WIESZ, ŻE…    *** 

NAWIEDZONY DOM- dom, w którym jest duch/ dom, w którym straszy. 
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6. NA WESOŁO 

Czy oni idą z duchem czasu? Dlaczego?  

                                         

 

Pokaż, jak pracujesz z tym materiałem! 

Udostępnij zdjęcie na swoim profilu lub opublikuj insta story.  

Oznacz mnie w swoim poście.   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ: 

1. wyprowadzka 

2. 2.1 NIE    2.2 TAK    2.3 TAK    2.4. NIE    2.5 NIE 

3. 3.1. mieli,     3.2. słyszelibyśmy 

4. 4.1 a    4.2 b    4.3 b 

5. A)  „o mały włos”      B)  „iść z duchem czasu”  C) „co się tak gapicie?” 

6. PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI: 

Uliczny muzyk idzie z duchem czasu, ponieważ można płacić mu nie tylko gotówką,  

ale i kartą.  

Kot idzie z duchem czasu, ponieważ zamiast kłębkiem włóczki bawi się telefonem.  

Babcia idzie z duchem czasu, ponieważ nie boi się korzystać z nowoczesnych urządzeń.  


