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11 września 2014 to ważna data dla Mów Do Mnie – ponieważ wtedy właśnie powstało. Kiedy piszę 

ten materiał, mija właśnie rok od tego momentu. Robiąc podsumowanie minionego roku (czy mogę 

powiedzieć, że świętuję właśnie Nowy Rok w Mów Do Mnie?), wybrałam trzy nagrania, z których 

korzystałam, i które szczególnie podobały się moim klientom. Być może już je znasz, jednak warto 

obejrzeć je ponownie, korzystając z tym razem z przygotowanych przeze mnie słowniczków i ćwiczeń. 

1. Wine for Beginners – coś dla ciała 

Być może wiesz już, jak właściwie otworzyć butelkę i nalać wino, jednak w tym 

nagraniu winiarski savoir vivre został przedstawiony wyjątkowo urokliwie. Gdy już 

obejrzysz film, spróbuj uzupełnić poniższe zdania (które zostały zaczerpnięte prosto z 

nagrania) przetłumaczonymi słówkami. 

 

FILM: https://www.youtube.com/watch?v=mL7X4m_ACz8 

 
a) I think we should __________ some wine. 

b) Just go ahead and ___________ us some wine. 

c) A ________ for the lady. 

d) You can _____________ the wine before they pour it to the whole table. 

e) What are our ______________? 

f) These were some _____________ that I got. 

g) Of ___________, texture, if there is oak or not. 

h) The ___________ is gonna be different every year. 

i) This year in Italy _________ apparently. 

j) It’s a great _____________ 

k) The movie didn’t really change my ___________ 

l) Come up with a _____________ for me. 

to pour – nalewać 

to taste – smakować, próbować 

sucked -> to suck – wciągać; być kiepskim 

to evaluate – oceniać 

a bit – trochę 

samples – próbki 

thoughts – myśli 

a harvest – zbiór 

acidity – kwaśność, kwasowość 

a mind – umysł 

a vintage – rocznik 

a nickname - ksywka
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2. Looks aren't everything. Believe me, I'm a model. – coś o kobietach 

Jeśli codziennie myślisz z niechęcią, jak daleko Ci do modelek z pierwszych stron gazet, to jest 

pozycja obowiązkowa dla Ciebie. Cameron Russell opowiada o swojej pracy modelki, obalając 

wiele związanych z nią stereotypów. A ja przygotowałam (obszerny) słowniczek i zdania z 

lukami. Słówka umieszczone są w takiej kolejności, w jakiej pojawiają się w nagraniu. Nie 

musisz użyć ich wszystkich przy wykonywaniu ćwiczenia. 

FILM: 

http://www.ted.com/talks/cameron_russell_looks_aren_t_everything_believe_me_i_m_a_model 

a. It’s hard to stay fearless on the _____________________. 

b. He gave me a __________ look when I had told him about habits. 

c. If you get ____________ over, don’t get out of the car without being asked for. 

d. You’re so ___________, you should eat more. 

e. I’m not even ____________ to a model! 

f. Remember that pictures are very ____________________. 

g. I’ve been _________________ by a modeling agency.  

h. I’ve always ________________ your long, slender legs. 

i. That’s an ______________ question to ask! 

j. I don’t need any _____________   ________________, I’ve just spent a week in Croatia. 

k. In the business world it’s very important how people ___________ you. 

Not everybody gets to do that. - Nie każdemu 

się to udaje. 

heels - obcasy, szpilki 

awkward - dziwny, dziwaczny 

superficial - powierzchowny, płytki 

slender - szczupły 

barring - wyjąwszy, o ile 

fake tan - sztuczna opalenizna 

arch your back - wygiąć plecy w łuk 

fearless - bez strachu 

honest - szczery 

with an honest twist - z odrobiną szczerości 

to scout sb - zrekrutować kogoś 

legacy - spuścizna 

admire - podziwiać 

slender - szczupły 

commend sb on sth - chwalić kogoś za coś, być 

pełnym uznania 

runway - wybieg (dla modelek); pas startowy 

akin to sth - zbliżony do czegoś 

to give sb a funny look - dziwnie na kogoś 

spojrzeć 

slumber party - domówka z noclegiem 

to get pulled over - zostać zatrzymanym przez 

policję 

to frisk - harcować, brykać 

skinny - chudy 

takeaway - jedzenie na wynos 

perceive - postrzegać  
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3. Why we do what we do – coś o naszych wyborach 

Kiedy ostatnio zadałeś sobie pytanie, dlaczego coś robisz? Tak jak z porządkami, 

czasem warto odświeżyć sobie motywy swoich działań, żeby sprawdzić, czy na 

pewno zmierzamy w dobrym kierunku. Zapraszam do zmierzenia się ze słówkami i 

pytaniami.  

 

FILM: http://www.ted.com/talks/tony_robbins_asks_why_we_do_what_we_do 

 

a. What is Tony Robbins’ job? What questions does he ask? How would you answer 

them? 

b. What drives us in his opinion? 

c. How do you make your dreams happen? 

d. Do we really live in a therapy culture? 

e. “Biography is destiny” – do you agree with this statement? 

f. What are you after? 

g. What are the five universal needs that Tony gives names to? 

 

a crazy mofo – mofo = motherfucker 

to run the same pattern – powtarzać ten sam wzór, działać według tego samego schematu 

intersect – przecinać się 

to do sth beyond yourself – zrobić coś, co przekracza nasze wyobrażenia o własnych 

możliwościach 

up the ante – podnieść stawkę 

a defining factor – decydujący czynnik 

profound – przemożny, przenikliwy, całkowity 

bottom line – rezultat; sedno sprawy 

corny – oklepany, ckliwy 

look out for sb – dbać o kogoś 

get/win brownie points – zapunktować u kogoś (popisując się) 

brag – przechwalać się 

retribution – sroga kara  
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Odpowiedzi 

 

1. Wine for Beginners – coś dla ciała 

a. taste 

b. pour 

c. bit 

d. evaluate 

e. thoughts 

f. samples 

g. acidity 

h. harvest 

i. sucked 

j. vintage 

k. mind 

l. nickname 

 

2. Looks aren't everything. Believe me, I'm a model. – coś o kobietach 

a. runway 

b. funny 

c. pulled 

d. skinny 

e. akin 

f. superficial 

g. scouted 

h. admired 

i. awkward 

j. fake tan 

k. perceive 

 


