Lekcja 2
Polska! Bia³o-czerwoni!
Poland! The white and reds!

Text and vocabulary
Gor¹ce tytu³y prasowe dziennikarzy sportowych
Polscy koszykarze poznali rywali
Pierwsze zwyciêstwo po serii pora¿ek
Niemieccy p³ywacy wci¹¿ licz¹ siê w grze o fina³
Triumfatorzy biegu Konstytucji 3 Maja
Na stadionie znowu wiêcej by³o kiboli ni¿ kibiców
Posypa³y siê ¿ó³te i czerwone kartki
Polska! Bia³o-czerwoni!

Vocabulary
bieg m
fina³ m
kibol m
koszykarz m
p³ywak m
pora¿ka f
posypaæ siê v perf.
rywal m

race, run
final
hooligan (about a sport fan)
basketball player
swimmer
defeat
to rain down, to inundate with
rival
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seria f
triumfator m
zwyciêstwo n
Phrases
czerwona kartka f
gor¹cy tytu³ m
liczyæ siê v imperf. w grze
¿ó³ta kartka f

series
winner, victor
victory

red card
top headline
to be a force to be reckoned with in
the game
yellow card

Exercises
Vocabulary
bohater m
kara f
maraton m
mi³oœnik m
okazaæ siê v perf.
okrzyk m
olimpiada f
pokonaæ v perf.
pó³fina³ m
popatrzeæ v perf.
przegraæ v perf.
szalik m
szyja f
taktyka f
trasa f
uczestnik m
wokó³ praep.
wygraæ v perf.
zabrakn¹æ v perf.

hero
penalty, punishment
marathon (race)
enthusiast, lover
to turn out
shout
the Olympics
to defeat, to overcome
semi-final
to admire
to lose
scarf
neck
tactics
route, course
participant
around
to win
to be lacking, to be short of
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zaufaæ v perf.
zawi¹zany adi.
zawodnik m
zwyciê¿yæ v perf.

to trust
tied
competitor
to win, to prevail

Phrases
mistrzostwa n pl œwiata
wskazywaæ v imperf. na to, ¿e

world championships
to show that, to indicate that

EXERCISE 1. Match the press headlines with the correct excerpts.

Tytu³y

Tekst

Polscy koszykarze
poznali rywali

Wszystko wskazuje na to, ¿e mi³oœnicy
niemieckiego stylu p³ywania bêd¹ mieli na co
popatrzeæ. Niemcy nie maj¹ zamiaru przegraæ.

Pierwsze
zwyciêstwo po serii
pora¿ek

Piêciu zawodników z powodu kar za ¿ó³te
i czerwone kartki nie zagra w pó³fina³ach
pi³karskich mistrzostw œwiata.

Niemieccy p³ywacy
wci¹¿ licz¹ siê w
grze o fina³

Kibice tak d³ugo czekali na tê chwilê, ¿e gdy
wreszcie ich dru¿yna zwyciê¿y³a, nie mogli w to
uwierzyæ.

Triumfatorzy biegu
Konstytucji 3 Maja

Najpowa¿niejszym rywalem Polski w eliminacjach
do olimpiady okazali siê Kubañczycy.

Na stadionie znowu
wiêcej by³o kiboli
ni¿ kibiców

Piêciokilometrow¹ trasê warszawskiego
maratonu pokona³o 1700 uczestników
i wszystkich mo¿emy nazwaæ bohaterami.

Posypa³y siê ¿ó³te i
czerwone kartki.

Bia³o-czerwoni nie zaufali taktyce swojego
trenera i okrzyku „bia³o-czerwoni!” zabraknie na
mistrzostwach.

Polska!
Bia³o-czerwoni!

Mo¿na ich poznaæ po dwumetrowych szalikach
zawi¹zanych wokó³ szyi.
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EXERCISE 2. Find the odd word out.

a) pi³karz p³ywak koszykarz bohater
b) zwyciê¿aæ wygraæ przegraæ triumfowaæ
c) mistrzostwa zawody olimpiada stadion
d) rywal mi³oœnik fan kibic

Grammar
!

Compound numeral adjectives

Compound numeral adjectives, e.g. piêciokilometrowy, dwumetrowy,
pó³toragodzinny, dwudziestoczterogodzinny are always spelt as one word
and inflected like any other adjective. We use them to define distance and
time. The first element is always a numeral and takes the following forms:
(1) jedno-, (2) dwu-, (3) trzy-, (4) cztero-, (5, 6, 7)… piêcio-, szeœcio-,
siedmio-… stugodzinny.

Exercises
EXERCISE 3. Complete the sentences with the correct compound adjectives.

Write the numbers in full.
(42 km) ..................................... maraton ukoñczy³o tysi¹c maratoñczyków.
(10 km) ..................................... biegi organizowane s¹ od lat w wielu
miastach Polski.
(2h) ..................................... mecz miêdzy Francj¹ a Hiszpani¹ obejrza³y
setki mi³oœników tenisa.
Zawodnicy (100 m) ..................................... dystans pokonuj¹ w mniej ni¿
10 sekund.
(1,5 h) ........................................ mecz zakoñczy³ siê zwyciêstwem Irlandii.
Zakoñczy³a siê (90 min.) ..................................... transmisja meczu pi³ki
no¿nej.
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Text and vocabulary
Kibice kontra kibole
Kibic to ktoœ, kto kocha sport lub wybran¹ dyscyplinê sportow¹. Zwykle jest
wierny jednemu zespo³owi na skalê lokaln¹ i dru¿ynie reprezentacji kraju na
skalê miêdzynarodow¹. Jest w stanie pokonaæ setki kilometrów i spêdziæ
wiele godzin kibicuj¹c swojej dru¿ynie najpierw na eliminacjach, a potem na
ró¿nego rodzaju zawodach: mistrzostwach, turniejach, igrzyskach olimpijskich, wyœcigach. Prawdziwy kibic towarzyszy swoim zawodnikom nie tylko w dobrych, ale i w z³ych chwilach. Wspó³czuje im pora¿ek i gratuluje
zwyciêstw. To tak¿e ktoœ, kto potrafi szanowaæ i doceniaæ przeciwników.
A kibol? To na pewno ktoœ, kto myœli, ¿e jest kibicem, ale zamiast g³oœno
œpiewaæ piosenki o swojej dru¿ynie, dopingowaæ zawodników do gry
i wspó³tworzyæ wspania³e widowisko, zazdroœci zwyciêstw innym, przeklina, wyzywa pi³karzy i kibiców dru¿yny przeciwnej, wszczyna awantury
z policj¹, niejednokrotnie demoluje stadion i urz¹dza niebezpieczne „zabawy” takie jak palenie szalików czy rzucanie racami.

Vocabulary
demolowaæ v imperf.
doceniaæ v imperf.
dopingowaæ v imperf.
dyscyplina f (sportowa)
kibicowaæ v imperf.
kontra praep.
niejednokrotnie adv.
przeciwnik m
przeklinaæ v imperf.
raca f
reprezentacja f (np. kraju)
rodzaj m
rzucaæ v imperf.

to wreck, to vandalise
to appreciate
to cheer on, to encourage
discipline (sport)
to support
versus
repeatedly
opponent
to swear
flare, rocket
team, squad (e.g. national)
kind
to throw
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skala f
towarzyszyæ v imperf.
turniej m
urz¹dzaæ v imperf.
widowisko n
wspó³czuæ v imperf.
wspó³tworzyæ v imperf.
wyœcig m
wyzywaæ v imperf.
zazdroœciæ v imperf.

scale
to accompany
tournament
to start, to organise
show, spectacle
to sympathise
to contribute to
race
to call names, to abuse
to begrudge

Phrases
igrzyska n pl olimpijskie
na skalê lokaln¹ / miêdzynarodow¹
towarzyszyæ (+dat.) w dobrych
i z³ych chwilach
wszczynaæ v imperf. awanturê

the Olympic Games
on a local / international scale
to stand by somebody in good times
or bad
to start a brawl

Exercises
EXERCISE 4. Choose the right answer.

1.

Prawdziwy kibic:
a. jest wierny swojemu krajowi
b. œpiewa piosenki patriotyczne
c. wspó³tworzy widowisko sportowe

2.

Przeciwnik w sporcie to:
a. kibol
b. przyjaciel
c. zawodnik innej dru¿yny

3.

Wyœcig to:
a. eliminacje do olimpiady
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b. konkurencja – kto pierwszy bêdzie na mecie?
c. coroczny turniej

4.

Kibol:
a. wszczyna awantury
b. sprz¹ta stadion
c. najg³oœniej œpiewa

EXERCISE 5. Match the expressions with the correct category below (a sports fan

or a hooligan).
wszczyna awantury, œpiewa piosenki, dopinguje swój zespó³, wspó³czuje
pora¿ek, zazdroœci sukcesów przeciwnikowi, przeklina, wyzywa innych
kibiców, jest agresywny, tworzy widowisko sportowe, pali szaliki, ogl¹da
z zainteresowaniem zawody, rzuca racami
Co robi kibic?

Co robi kibol?

Grammar
!

Verbs which take the dative case

Some important verbs used in a sporting context take the dative case. Remember: gratulowaæ, dziêkowaæ, kibicowaæ, wspó³czuæ, przygl¹daæ siê,
zazdroœciæ, towarzyszyæ + dative. This inflection applies to the whole nominal group, i.e. adjectives, pronouns and numerals, as well as nouns, e.g.:
Komu gratuluj¹ kibice?
Gratuluj¹ swojemu ulubionemu zespo³owi, swojej najlepszej dru¿ynie,
swojemu rodzinnemu miastu.
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Komu wspó³czujesz?
Wspó³czujê znanemu zawodnikowi, znanej zawodniczce, moim ulubionym sportowcom.
The dative is also used in expressions such as:
byæ bliskim, byæ wiernym, byæ drogim + dative
Np.
Dru¿yna bliska moim idea³om.
Jestem wierny miejskiemu klubowi.
Pi³ka no¿na jest droga mojemu sercu.

Exercises
EXERCISE 6. Complete the sentences with the correct forms of the dative.

Z zainteresowaniem przygl¹daliœmy siê (ostatnie mistrzostwa)..................
........................
Muszê pogratulowaæ (ten krakowski trener) ............................................
przejœcia do fina³u.
Ten zawodnik jest wierny (swój klub) ...................................... od wielu lat.
(Kto) .................................... kibicujesz?
Zazdroœcisz kondycji (maratoñczycy) ....................................?
Wspó³czujê (wasza dru¿yna) .................................... przegranej w turnieju.

Text and vocabulary
100 metrów w 10 sekund
Niemiecki sprinter Armin Hary, ze wzglêdu na swój bia³y strój w czasie
startów, nazywany by³ “bia³¹ b³yskawic¹”. 50 lat temu w Zurychu jako
pierwszy na œwiecie przebieg³ 100 m w 10 sekund, ustanawiaj¹c ówczesny
rekord œwiata. Okolicznoœci pobicia tego rekordu by³y niezwyk³e. Stuosiemdziesiêciocentymetrowy biegacz znany by³ ze swego b³yskawicznego startu i, niestety, czêstych falstartów. I tym razem w Zurychu by³o
podobnie. Hary osi¹gn¹³ metê w niewiarygodnym czasie 10 sekund, ale sê-
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dzia anulowa³ bieg, twierdz¹c, ¿e zawodnik pope³ni³ falstart, a on nie zdo³a³
w porê biegu przerwaæ. Hary za¿¹da³ powtórzenia biegu, ale do tego potrzebna by³a zgoda co najmniej dwóch rywali, których uda³o mu siê pozyskaæ. W powtórzonym biegu Hary znowu wygra³, a stopery pokaza³y czasy
10 sekund. Po obradach jury rekord œwiata uznano.
Spoœród Polaków tylko Marianowi Woroninowi uda³o siê w1984 r. przebiec 100 m w 10 sekund. By³ to wówczas rekord Europy, a do dziœ jest rekordem Polski.

Vocabulary
b³yskawica f
b³yskawiczny adi.
chêtny adi.
niewiarygodny adi.
obrady plt
okolicznoœæ f
ówczesny adi.
oznajmiæ v perf.
powtórzenie n
pozyskaæ v perf.
przebiec v perf.
sêdzia m
spoœród praep.
sprinter m
stoper m
strój m
twierdziæ v imperf.
uznaæ v perf.
wówczas pron.
¿¹daæ v imperf.
zatrzymaæ v perf.
zdo³aæ v perf.
zgoda f

lightning
lightning
willing to
unbelievable, incredible
deliberations (of the jury)
circumstance
then
to announce
repeat attempt
to gain, to win
to run (the distance)
judge
among
sprinter, runner
stopwatch
sports kit, attire
to claim, to state
to acknowledge
at that time
to demand
to stop
to manage (to do something)
permission
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Phrases
co najmniej
o jedn¹ dziesi¹t¹ (sekundy)
pobiæ v perf. rekord
pope³niæ v perf. falstart
ustanawiaæ v imperf. rekord œwiata
w porê

at least
by one-tenth (of a second)
to break a record
to make a false start
to set a world record
in time

Exercises
EXERCISE 7. Match the synonyms.

przebiec dystans
zwyciê¿yæ
pobiæ rekord
oznajmiæ
uznaæ
b³yskawicznie
wówczas

ustanowiæ rekord
poinformowaæ
zaakceptowaæ
w tym czasie
szybko
wygraæ
pokonaæ dystans

EXERCISE 8. Underline the sports vocabulary in the text 100 metrów w 10 se-

kund.

Grammar
!

Sports scores

In Polish the scores of sports competitions can be given in several ways.
1:0 – jeden zero dla + the genitive – e.g. jeden zero dla Polski
1:1 – jeden jeden, jeden do jednego, remis
After the preposition do a numeral in the genitive case has to be used, e.g.:
jeden do dwóch, do trzech, do czterech, do piêciu…

