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 Wakacje i natura:

wakacje – lov lub semester
czas wolny – fritid
biuro podróży – en resebyrå
morze – ett hav
góry – berg lub fjäll
jezioro – en insjö lub en sjö
wyspa – en ö
pustynia – en öken
las – en skog
dolina – en dal
wzgórze – en höjd
jaskinia – en grotta
rzeka – en älv lub en flod
wodospad – ett vattenfall
przepaść – en avgrund
urlop – en semester
wypoczynek – en vila
wybrzeże – en kust

 Na wycieczce

wycieczka – en utflykt
jechać pod namiot – att tälta
namiot – ett tält
plecak – en ryggsäck
latarka – en ficklampa

wioska – en by
wieś (na wsi) – på landet
basen – en bassäng lub en simhall
plaża – en badstrand
opalanie się – att sola sig
statek – ett fartyg
łódź – en båt
prom – en färja
ratownik – en livräddare
żaglówka – en segelbåt

 Pogoda:

pogoda – ett väder
słońce – en sol
deszcz – regn
śnieg – snö
ciepło – varmt
zimno – kallt
mróz – frost
mgła – en dimma
wiatr – en vind
burza – en storm
piorun – ett åsknedslag
lód – is
huragan – en orkan
tornado – en tornado

Wysłuchaj słówek i zwrotów, powtarzaj za lektorem słówka szwedzkie.

Lekcja 8  Wakacje, czas wolny 
i hobby
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 Czas wolny:

oglądanie telewizji – att titta på teve
szachy – schack
karty – kort
gra na gitarze – att spela gitarr
pływanie – simning
jazda na nartach – skidåkning
nurkowanie – dykning
jazda na rowerze – att cykla

łowienie ryb – att fiska
jazda na łyżwach – att åka skridskor
bieganie – löpning
żeglowanie – segling
jazda konna – att rida
relaksować się – att koppla av
leniuchować – att lata sig 
marnować czas – att slösa bort 

tiden
odpoczywać – att vila

Jakie masz hobby? – Vad har du för hobby?
Jak spędzasz swój czas wolny? – Hur tillbringar du din fritid?
Pada śnieg. – Det snöar.
Jest zimno. – Det är kallt.
Jaka jest prognoza pogody na jutro? – Vad ska det bli för väder imorgon?
Uwielbiam podróżować. – Jag tycker om att resa.
Krajobrazy są piękne. – Landskapen är vackra.
To piękny kraj. – Det är ett vackert land.
Szukam kafejki internetowej. – Var ligger närmaste Internet Café?
Czy mógłby pan nam zrobić zdjęcie? – Kan du ta kort på oss?
Chciałbym zatelefonować. – Jag skulle vilja ringa till någon.
Halo! Mówi Nowak! – Hallo, det är Nowak. 
Czy mógłbym rozmawiać z panem Nowakiem? – Kan jag få tala med Herr Nowak?
Czy mogę rozbić tu namiot? – Kan jag slå upp tältet här?

– Vad gör du på fritiden?
Co robisz w wolnym czasie?

– Jag tycker om att simma när det är varmt.
Kiedy jest ciepło, lubię pływać.

Wysłuchaj uważnie zdań, powtarzaj je za lektorem.
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Posłuchaj dialogu, najpierw w wersji oryginalnej, później 
z tłumaczeniem.
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– Och på vintrarna?
A co robisz zimą?

– På vintrarna åker jag skidor.
Zimą jeżdżę na nartach.

– Jag har hört att du tycker om att spela schack.
Słyszałam, że lubisz grać w szachy.

– Ja, det är sant. Och du? Håller du på med någon sport?
Tak, to prawda. A ty? Uprawiasz jakiś sport?

– Ja, jag cyklar året runt.
Tak, przez cały rok jeżdżę na rowerze.

Ćwiczenie 1

Używając zwrotów z tej lekcji powiedz po szwedzku:

1. Jak spędzasz swój czas wolny?
2. Uwielbiam podróżować.
3. Chciałbym zatelefonować.
4. Jest zimno.
5. Jaka jest prognoza pogody na jutro?

Napisz, co lubisz robić w czasie wolnym latem, a co zimą.

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

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

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

A teraz wysłuchaj jeszcze raz kwestii z dialogu wraz z tłumaczeniem, 
powtarzaj poszczególne wypowiedzi za lektorem.
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Ćwiczenie 2


