NA ZAKUPACH
Oprócz kupowania pamiątek i prezentów dla bliskich czasami też trzeba
udać się na innego rodzaju zakupy, szczególnie jeśli jesteśmy zdani sami na siebie i
nie korzystamy z opcji all-inclusive. W przypadku tych spożywczych sytuacja znowu
przedstawia się korzystnie dla osób nie czujących się pewnie w posługiwaniu się
językiem obcym, gdyż możemy korzystać z opcji samoobsługi. Jednak niekiedy
mogą nas spotkać przykre dolegliwości zdrowotne i wówczas trzeba zamienić
kilka słów z farmaceutą. Innym razem chcemy korzystać z produktów, jakie oferują
nam charakterystyczne dla miejscowości turystycznych targi – od warzywnych po
pchle. Czasami też po prostu chcemy poradzić się sprzedawcy w wyborze danego
towaru, lub nie możemy znaleźć pożądanego produktu, mimo kilkukrotnego
przejścia między półkami. Na takie sytuacje także warto się przygotować.
Przy Port de Vanves w Paryżu znajduje się niesamowity pchli targ.
Dowiedziałam się o nim przypadkiem w hotelowej recepcji i po krótkiej rozmowie
z innym gościem, który akurat widział mnie studiującą szczegóły z ulotki
stwierdziłam, że warto sprawdzić co to za miejsce. Można się tam wybrać w
soboty i niedziele od wczesnych godzin porannych do samego południa. A co
można kupić? Niemalże wszystko – dekoracje do wnętrz, akcesoria kuchenne,
biżuterię, lalki, figurki, fotografie i wiele innych. Mnóstwo dostępnych tam
przedmiotów ma niesamowite historie sięgające zapomnianych już epok. Jeśli
jesteście miłośnikami staroci lub sztuki warto zrobić rekonesans zaraz po
zameldowaniu się w hotelu, gdyż niekiedy w takich miejscach można znaleźć
prawdziwe perły z danej dziedziny, za które wbrew pozorom nie zawsze zapłacimy
krocie.
Innym rodzajem targu, który warto odwiedzić jest oczywiście targ
warzywny, szczególnie jeśli chcemy zaznać egzotycznych smaków. Na
majorkańskim targu w miasteczku Can Pastilla, ze straganów wysypują się świeże
pomarańcze, truskawki, papaje, nispero, melony i inne południowe owoce, które
rozpływają się w ustach a ich smaku nie da się w żaden sposób porównać do tych
produktów, które możemy znaleźć na sklepowej półce.
Zatem rozdział czwarty skupia się na zakupach – zarówno tych
nieplanowanych, jak i tych bardziej przyjemnych.

Słownictwo:
APTEKA – chemist’s / pharmacy*
remedy - lekarstwo
* BrE – chemist’s
tabletki – tablets, pills
AmE – pharmacy
syrop – syrup
maść – ointment
herbata ziołowa – tisane
plaster – (sticking) plaster
bandaż opatrunkowy – bandage
środki przeciwbólowe – analgesics
środki przeczyszczające – laxatives
węgiel – charcoal tablets
krople żołądkowe – stomach bitters
ARTYKUŁY SPOŻYWCZE –groceries
chleb – bread
mleko – milk
masło – butter
jajka – eggs
płatki owsiane – oats
warzywa – vegetables
pomidor – tomato
ogórek – cucamber
papryka – pepper
cebula – onion
owoce – fruit
jabłko – apple
pomarańcza – orange
truskawki – strwaberries
banan – banana
melon – melon
brzoskwnia – peach
ananas – pineapple
arbuz – watermelon
słodycze – sweets
czekolada gorzka – dark chocolate
ciasto – cake
ciasteczka – cookies
herbatniki – biscuits

INNE – other
pchli targ – flea market
obraz – painitng
pocztówka – postcard
fotografia – photograph
waza – vase
świecznik – candlestick
szkatułka na biżuterię – jewelery box
pierścionek – ring
kolczyki – earrings
bransoleta – bracelet
lalka – doll
książka – book
album na zdjęcia – photograph album
meble – furnitire
fotel – armchair
krzesło – chair
stolik – table
fotel bujany – rocking chair
konik na biegunach – rocking horse
ciuchy – clothes
szal – shawl
sukienka – dress
kapelusz – hat

Przykładowe wyrażenia:
Boli mnie brzuch i wymiotuję – My stomach hurst and I vomit
Mam poparzenia słoneczne – I have sunburns
Powinien pan dużo pić – You should drink a lot
Szukam srebrnych kolczyków – I’m looking for silver earrings
Ta szkatułka jest zrobiona z bronzu – This jewellery box is made of bronze
Nie stać mnie na to – I can’t afford it

Reading & speaking 1 – At the chemist’s
Przeczytaj dialog i odegraj go z podziałem na role. Wykonaj ćwiczenie 1 (Reading
1), a następnie odpowiedz na pytania z ramki.
Pharmacist: Good morning, sir. How can I help you?
Ben: Good morning. I don’t know what’s happening to me. I have a fever and my
stomach hurts.
Pharmacist: Do you vomit?
Ben: Yes, I visit toilet quite often, if you know what I mean.
Pharmacist: It might be stomach flu. I will give you some analgesics and some
tisane. It is important to drink a lot, okay?
Ben: Okay, I will remember. Also, my wife spent all day on the beach and she has
sunburns. Can you recommend something? She’s grumpy and I can barely stand it.
Pharmacist: Ohh I’m sorry to hear it. I will give you Tan Relief ointment. She must
apply it three times a day and just like you, she should drink a lot. Water is the best
for sunburns. Unfortunately, I don’t have a remedy for a bad mood.
Ben: Don’t worry, it will pass. How much in total?
Pharmacist: 26 pounds 50 cents.
Ben: Here you are. Thank you for your help. 1. Have you ever got sick during holidays?
Pharmacist: Get well soon, bye!
What was wrong?
2. Do you take medicines with you when you
travel abroad?

Reading & speaking 2 – At the flea market
Przeczytaj dialog i odegraj go z podziałem na role. Wykonaj ćwiczenie 1 (Reading
2) a następnie odpowiedz na pytania z ramki.
Lilly: Look what a beautiful photograph! It must be very old…
Seller: It dates back to the Victorian era.
Brooke: You should buy it, Lilly. It would look great in your living room, and it isn’t
expensive, look! Only 18 euros.
Lilly: I think I will. What about you Brooke?
Brooke: I’m looking for a jewelry box. My old one is broken and I keep my rings
and other stuff in a plastic bag!
Lilly: This one is very stylish, I think it’s made of bronze. But it costs almost 100
Euros.
Brooke: It’s way too expensive, I can’t afford it!
Seller: If you are decided I can sell it for 80 Euros. It’s worth the money, the
material is very solid .
Brooke: Really? What do you think, Lilly?
Lilly: I think you should take it!
1. Have you ever bought something valuable
Brooke: Okay, 80 Euros then?
abroad? What was it?
Seller: Yes. Good choice!
2. What do you think can be bought at a flea
market?

Exercise 1:
Na podstawie przeczytanych dialogów zdecyduj czy dane zdania są prawdziwe czy
fałszywe, a następnie popraw błędne informacje.
Reading 1:
1. Ben has sunburns.
2. Ben visits toilet often.
3. Ben’s wife is in a bad mood.
4. Ben and his wife should drink a lot.
5. Ben doesn’t have enough money to pay.
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Reading 2:
1. The photograph is from the Victorian era.
2. Lilly doesn’t have enough money to buy the photograph.
3. Brooke wants a jewellery box.
4. The box is made of bronze.
5. Brooke gets a discount.
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Exercise 2:
Uzupełnij zdania poprawnymi wyrazami:
eggs

jewelery

photograph

bitters

dark

rocking

oranges

analgesics

1. My stomach hurts. I need to buy some stomach ____________________.
2. Will you go to the grocery shop with me? I need some
____________________for omelettes.
3. I am looking for a ____________________horse for my 5-year old daughter.
4. I want something sweet. Let’s buy ____________________chocolate.
5. Brooke bought a beautiful ____________________box at the flea market.
6. I want to buy a ____________________album, because I have a lot of pictures
from my last holiday trip.
7. We bought fresh fruit at the market – strawberries, bananas and
____________________.
8. If your head hurts, buy some____________________.

Exercise 3:
Połącz obrazki z odpowiednimi wyrażeniami

•

• sticking plaster

•

•vase

•

• rocking chair

•

• shawls

•

•pills

•

• hat

KLUCZ ODPOWIEDZI
NA ZAKUPACH
Exercise 1:
Reading 1:
1. False - Ben's wife has sunburns / Ben has stomach problems.
2. True.
3. True.
4. True.
5. False - he pays 26 pounds 50 cents.
Reading 2:
1. True.
2. False - she has the money and she buys the photograph.
3. True.
4. True.
5. True.

Exercise 2:
1. bitters
2. eggs
3. rocking
4. dark
5. jewellery
6. photograph
7. oranges
8. analgesics

Exercise 3:
rocking chair
pills
sticking plaster
hat
vase
shawls

