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ROZUMIENIE TEKSTU PISANEGOB2

ZWIĄZKI

MĘŻCZYŹNI I KOBIETY

Spotyka się dwóch przyjaciół. Jeden z nich jest od 
niedawna żonaty.
- Dlaczego nie chodzisz już na ryby?
- Żona mi nie pozwala.
- Spróbuj zrobić tak jak ja. W piątek przygotowuję 
sobie sprzęt wędkarski i chowam go w piwnicy. W 
sobotę rano kiedy wstaję z łóżka, patrzę na moją 
żonę i mówię:
- Chyba trochę przytyłaś…
Wtedy zaczyna się awantura, ona wygania mnie 
z domu, a ja zabieram sprzęt z piwnicy i idę nad 
rzekę. Wieczorem wracam do domu z rybami, żona 
jest zadowolona i godzimy się do następnej soboty. 
Spróbuj tej metody!
Świeżo upieczony małżonek przygotował wszystko 
za radą przyjaciela. Wstaje w sobotę rano, odkrywa 
kołdrę pod którą śpi małżonka i mówi:
[A..............]

Dwóch facetów gra w golfa. Chcą szybko rozegrać 
partię, ale przed nimi grają dwie kobiety, którym 
bardzo wolno idzie gra. Jeden mówi do drugiego:
- Idź do nich i zapytaj się, czy możemy je wyprzedzić?
Drugi idzie, dochodzi do połowy, zatrzymuje się i 
szybko wraca. Pierwszy pyta:
- Co się stało?
- Słuchaj, ty musisz iść, bo jedna z nich to moja 
żona, a druga to moja kochanka! Nie mogę się z 
nimi równocześnie zobaczyć!
- Ok, rozumiem.
Pierwszy podszedł do połowy, zatrzymał się i też 
wraca. Drugi pyta go
- No, co jest?
[B..............]

– Chciałbym kupić jakieś kwiaty.
– Oczywiście. Jakie?
– Sam nie wiem.
[C..............]

- Kochanie, pójdziesz ze mną na siłownię? 
- Uważasz, że jestem gruba? 
- No dobra, jak nie chcesz... 
- I do tego leniwa? 
- Uspokój się. 
- Masz mnie za histeryczkę? 
- Wiesz, że nie o to chodzi. 
- Twierdzisz, że przeinaczam prawdę? 
- Nie, po prostu nie musisz ze mną nigdzie iść!
[D..............]

Do pokoju, gdzie przebywa pani domu, wbiega 
przerażona pokojówka:
- Pani mąż! Leży nieprzytomny w salonie, w ręku 
trzyma jakąś kartkę, a obok leży wielkie pudło!
[E..............]

Uradowana żona wraca do domu. 
- Wyobraź sobie, że dzisiaj przejechałam trzy razy 
na czerwonym świetle i ani razu nie zapłaciłam 
mandatu. 
- No i?
[F..............]

• sprzęt wędkarski - gadżety potrzebne do łowienia ryb
• godzić się - nie kłócić się więcej
• świeżo upieczony małżonek - “początkujący” mąż
• przeskrobać - zrobić coś złego

1. - Pozwoli pan, że pomogę. Co 
konkretnie pan przeskrobał?

2. - O, wreszcie dostarczyli moje futro ze 
sklepu…

3. - Za zaoszczędzone pieniądze kupiłam 
sobie torebkę.

4. - A do diabła z rybami!
5. - A dlaczego ci tak zależy, żeby iść 

samemu?
6. - Jaki ten świat mały!

Proszę znaleźć dokończenie dowcipu.
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