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Studenckie mieszkanie

W tym rozdziale dowiesz się:
‒ gdzie mieszkają studenci,
‒ jak wygląda życie w akademiku,
‒ jaki jest regulamin akademika,
‒ gdzie znajdują się akademiki w Toruniu,
‒ jak segregować śmieci.

STUDENCKIE MIESZKANIA
I. Przeczytaj opinie studentów o tym, jakie zalety i wady mają miejsca, w których mieszkają.
W tabelkach pod tekstami zapisz, jakie są typy lokum studenckiego i jakie mają one plusy
i minusy.
Mieszkanie z rodziną ma wiele zalet, nie tylko nie tęsknisz za domownikami, ale też masz przy
sobie kochanego zwierzaka. Zwykle nie przejmujesz się kwestią jedzenia, bo nawet jeżeli nikt nie
przygotuje ci obiadu, zawsze znajdziesz coś w lodówce. Wadą może być to, że jeśli nie mieszkasz
blisko uczelni, musisz dojeżdżać pociągiem, autobusem czy tramwajem, co może zajmować sporo
czasu.
Sandra
Jako student mieszkam u cioci i jej rodziny, co ma swoje wady i zalety. Zaczynając od wad, mogę
powiedzieć, że trochę brakuje mi wolności. To znaczy, że nie mogę tak po prostu zaprosić do siebie
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przyjaciół czy dziewczyny. Poza tym muszę zachowywać się tak, żeby nie przeszkadzać innym,
na przykład nie mogę głośno słuchać muzyki. Z drugiej strony takie mieszkanie ma też zalety.
Przede wszystkim nie muszę się martwić o jedzenie. Poza tym nigdy się nie nudzę, bo zawsze mogę
porozmawiać z kimś z domowników. No i kiedy choruję, mam najlepszą opiekę.
Orfeas
Kiedyś mieszkałam na stancji i nie wspominam tego najlepiej. Trafiło mi się mieszkanie w kamienicy dzielone z wielopokoleniową rodziną, na dodatek dostałam pokój przechodni. Z jednej strony
zawsze w domu był ktoś, z kim mogłam porozmawiać, z drugiej przeszkadzał mi brak prywatności
i to, że babcia sprzątała nie tylko pokoje wnuków, ale i mój, a także zwracała mi uwagę, że się źle
odżywiam. Co za dużo, to niezdrowo! Wytrzymałam tam tylko trzy miesiące.

Marta

Mieszkam z kolegą na stancji. Razem z nami mieszka 30-letnia właścicielka i dwoje innych
studentów. Czujemy się tu dość swobodnie, mieszkanie niedawno przeszło remont, więc mamy
wszystko, czego potrzebuje student (mikrofalówkę, zmywarkę, pralkę), a pokoje są naprawdę duże.
Niektórym może przeszkadzać brak prywatności czy to, że współlokatorzy imprezują, ale ja akurat
lubię spontaniczne zabawy. Owszem, zdarzają się konflikty, na przykład o nieposprzątaną łazienkę
czy zajęcie półki w lodówce, ale w końcu w rodzinie ludzie też się kłócą. Właścicielka sporządziła
grafik sprzątania i stara się nas do niego motywować, ale różnie z tym jest…
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Michał

Wynajmuję mieszkanie wraz z przyjaciółką z podobnego kierunku. Do zalet takiego mieszkania
zaliczam to, że możemy się razem uczyć oraz miło spędzać czas, chociażby oglądając seriale.
Wadą jest to, że musimy wszystko robić same, nie ma nad nami „matczynej ręki”, która by nam
pomogła, ani taty, który naprawiłby nam zepsutą od miesiąca szafkę.
Maja

Mieszkam w wynajętym mieszkaniu. Mam tu większą swobodę, sto procent wolności i prywatności
i nie muszę się do nikogo dostosowywać. Mam „swój dom” w obcym kraju i dzięki temu nie tęsknię
aż tak bardzo za rodziną. Do mieszkania mogłam wstawić swoje meble. Zdaję sobie jednak sprawę
z tego, że wynajęcie mieszkania kosztuje czasami 3 lub 4 razy więcej niż akademik. No i może być
różnie jeśli chodzi o sąsiadów, ktoś może narzekać, że hałasujesz, twój pies za głośno szczeka itd.
Zuzanna
Zaletą mieszkania w akademiku jest to, że można tu poznać wielu ludzi. To rozwiązanie bardzo
tanie, na dodatek akademik znajduje się blisko naszego wydziału i Starówki. Na każdym piętrze są
dwie ogólnodostępne kuchnie, w piwnicy mamy pralnię i siłownię. Jeśli chodzi o wady, to przeszkadza mi, że czasem kuchnia jest brudna, a jak chcę coś ugotować, to muszę przynieść z pokoju
wszystkie składniki, przyprawy i naczynia. Poza tym mieszkańcy akademika nie zawsze przestrzegają regulaminu, na przykład często ktoś głośno rozmawia albo krzyczy po 23:00, nie sprząta po
sobie kuchni itd. No i prawie niemożliwe jest zarezerwowanie pokoju jednoosobowego, a niektóre
pokoje są trochę za małe dla dwóch osób. Ale ogólnie jest ok.
Joanna
Bardzo lubię portierki i kierowniczkę naszego domu studenckiego. Są niezwykle pomocne, a ja
czuję się tu bezpiecznie. Pani sprzątająca jest bardzo dokładna, kuchnie i korytarz lśnią po jej
wizytach. Jeśli chodzi o minusy mojego lokum, to muszę powiedzieć, że w pokojach (zwłaszcza
w moim, gdzie za oknem są drzewa) jest za ciemno, zawsze muszę kupować mocniejsze żarówki.
Ale pokoje są umeblowane, czyste i ciepłe, więc nie można narzekać.
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Karolina
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Student może mieszkać:

z rodziną
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 brak prywatności

w wynajętym
mieszkaniu

 bezpieczeństwo
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AKADEMIKI
II. Przeczytaj dialogi i zdecyduj, czy podane niżej twierdzenia są prawdziwe (P) czy nieprawdziwe (N).
Kevin przyjechał do akademika, zameldował się i teraz nie wie, co ma ze sobą zrobić, jest
zagubiony. Stoi przy portierni z walizkami. Do okienka portierni podchodzi Agnieszka.
Agnieszka: Dzień dobry! Proszę klucz do pokoju 219.
Portierka: Proszę bardzo. Pani Agnieszko, mamy tu nowego lokatora, może mogłaby mu pani
pokazać akademik?
Kevin:

Tak, byłbym bardzo wdzięczny. Mam na imię Kevin, przyjechałem z Wielkiej Brytanii na
studia na UMK, wszystko tu jest dla mnie nowe.

Agnieszka: Miło mi, Agnieszka. W którym pokoju mieszkasz?
Kevin:

W 209.

Agnieszka: To na drugim piętrze, schodami w górę i w prawo. Ja mieszkam w 219. Jak już zaniesiesz
walizki i odpoczniesz, możesz do mnie przyjść i wszystko ci wytłumaczę.
Godzinę później Kevin odwiedza Agnieszkę.
Kevin:

Cześć, znalazłabyś chwilę, żeby mnie oprowadzić po akademiku?

Agnieszka: Nie ma sprawy, chodźmy. Na każdym piętrze jest wspólna kuchnia. Łazienki też są
wspólne, ale osobne dla kobiet i mężczyzn. Musisz mieć własny papier toaletowy,
mydło, szampon i ręcznik. Jeśli chodzi o kuchnię, to nie ma tam naczyń i sztućców.
Kevin:

Naczyń? Sztućców?

Agnieszka: Naczynia to na przykład talerz, miska, kubek, ale też garnek czy patelnia. Sztućce to
łyżka, widelec, nóż.
Kevin:

A gdybym chciał zagotować wodę na herbatę?

Agnieszka: Najlepiej kupić czajnik elektryczny do pokoju.
Kevin:

Dostałem też pościel. Muszę ją sam prać?

Agnieszka: Nie, możesz ją zanieść raz w miesiącu na dół i dostaniesz czysty komplet. Możesz też
wyprać w pralni, ale najpierw musisz kupić żeton do pralki na portierni. Potrzebujesz
własnego proszku do prania.
0. Kevin przyjechał z zagranicy.

P

N

1. Kevin będzie korzystał z kuchni razem z innymi studentami.

P

N

2. W każdym pokoju jest łazienka.

P

N

3. Kobiety i mężczyźni korzystają z tych samych łazienek.

P

N

4. Kuchnia jest w pełni wyposażona.

P

N

5. W akademiku jest pralnia.

P

N

6. Akademik zapewnia studentom pościel i ręczniki.

P

N
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III. Dopasuj nazwy do ich definicji.
czajnik

garnek

miska

patelnia pościel

ręcznik

talerz głęboki

0. jemy z niego zupę –

talerz płytki

żeton

talerz głęboki

1. jemy na nim mięso i ziemniaki –
2. „ubranie” na kołdrę i poduszki –
3. gotujemy w nim zupę lub makaron –
4. wycieramy się nim w łazience po prysznicu –
5. jemy w niej płatki z mlekiem –
6. gotujemy w nim wodę –
7. używamy go do uruchomienia jakiejś maszyny –
8. smażymy na niej mięso lub naleśniki –
IV. O tym, co wolno, a czego nie wolno mieszkańcom akademika, mówi Regulamin Domu Studenckiego
UMK (www.umk.pl/uczelnia/dokumenty/biuletyn/prawo/?akcja=dokument&typ=Z_Rektora&nr=
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86&bp=0&rok=2014). Na jego podstawie zdecyduj, co mogą robić studenci mieszkający w akademiku, co muszą, a czego im nie wolno (tam, gdzie to konieczne, zmień formy gramatyczne na
używane po przeczeniu).
przestrzegać ciszy nocnej

trzymać i wprowadzać zwierzęta

przestrzegać regulaminu akademika i zasad dotyczących BHP
zachowywać się w sposób, który będzie utrudniać mieszkanie innym
używać w pokojach kuchenek i grzejników elektrycznych
okazywać na wezwanie portiera dowód tożsamości

przerabiać zamki i dorabiać klucze

dbać o stan pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytku
korzystać ze wszystkich urządzeń DS-u przeznaczonych do wspólnego użytku
trwale dekorować wnętrze pokoju

przeciwdziałać niszczeniu mienia

samowolnie zakładać, przerabiać oraz naprawiać instalację elektryczną i gazową
wnosić i przechowywać przedmioty, które mogą stanowić niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia, mienia
zawiadomić kierownika o dniu zwolnienia miejsca w DS-ie co najmniej 30 dni przed tym terminem
dokonywać zmiany pokoju oraz zmian w wyposażeniu zajmowanego pokoju wyłącznie za zgodą kierownika DS-u
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mieszkaniec akademika
może:

musi:

przestrzegać ciszy nocnej

nie może:

V. Od podanych czasowników utwórz rzeczowniki i wstaw je do zdań w odpowiedniej formie.
0. … Gotowanie … (gotować) to dla mnie najlepszy sposób na … odstresowanie

się … (odstresować się).

1. ………………………… (palić) w akademiku jest zabronione.
2. ……………….......………… (hałasować) po godzinie 22 może zakończyć się wizytą policji.
3. Uważam, że powinno się zakazać …………….........…………… (imprezować) w akademiku.
4. Kinga chciałaby się zająć …………......……………… (nauczać) języka polskiego.
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5. Moja współlokatorka wyznaje zasadę, że częste ………………………… (myć) skraca życie!
6. Wykończyło mnie ………………………… (pisać) pracy magisterskiej.
7. Cały dzień siedzisz przed komputerem. Weź się lepiej za ……….....………………… (sprzątać). Zacznij
od ………………………… (zmyć) naczyń.
8. Pasją mojej koleżanki jest ………………………… (gadać) godzinami przez telefon.
9. W Polsce ………………………… (pić) alkohol w miejscach publicznych jest zakazane.
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VI. Podkreśl właściwą formę zaimka.
Od października mieszkam w akademiku. 0 Mój/Mojego/Mojemu pokój nie jest ani duży, ani mały –
w sam raz dla 1 mi/mną/mnie. Ponieważ często w 2 go/nim/niego sprzątam, jest bardzo czysty.
3 Niego/Jego/Go

ściany są beżowe, a na suficie jest biały plafon. Meble w 4 moim/mojego/mój

pokoju są jasnobrązowe. Mogę uczyć się tu bez problemu.
Po lewej stronie od drzwi wejściowych stoi duża wysoka szafa. Wiszą w 5 jej/niej/ona porządnie na
wieszakach moje ubrania. Na szafie leżą walizki, z 6 którymi/których/które przyleciałam z Chin.
Jedna jest czarna, druga różowa. Przy szafie stoi szafka, na 7 której/którą/która mogę kroić warzywa,
a na 8 jej/niej/nią biały koszyk, a w nim noże, talerze, łyżki i zielone miski. Trzymam tam też rozmaite
przyprawy, na przykład pieprz, ocet, sól. Pod szafką stoi mała biała lodówka. Najczęściej gotuję
sama, więc zwykle są w niej mleko, warzywa, owoce i różne rodzaje mięsa, z 9 którymi/której/których
przygotowuję posiłki.
Przy ścianie po prawej stronie jest mała łazienka z ubikacją i umywalką. Jest tam również
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kabina prysznicowa. Obok łazienki jest wysoka szafka, na 10 której/którą/która stoją garnki.
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Na wprost drzwi jest duże okno. Codziennie obserwuję przez 11 nim/je/nie spacerujących ludzi.
Kiedy się budzę i jest ładna pogoda, widzę ciepłe światło słoneczne na parapecie i stole. Za oknem
jest również dużo drzew i kwiatów. Dzięki 12 temu/to/tego zawsze czuję się lepiej. Przy oknie stoi
duże łóżko. Pod 13 jego/nim/ono mam dużą szufladę. Lubię trzymać w niej przekąski.
W 14 mój/moim/mojego pokoju znajduje się także stół. Po jego lewej stronie zawsze jest
miejsce na książki. Stoją na nim również ciemnoniebieski laptop i różowy kubek. Obok stołu na
ścianie wisi biały grzejnik, dzięki 15 któremu/którego/który w całym pokoju zimą jest bardzo
ciepło. Mimo że to pokój w akademiku, czuję się w nim jak w domu.
Autorką tekstu jest Hongying Qiu z Chin, studentka filologii polskiej jako obcej na UMK w Toruniu

VII. Jaki może być pokój? Dopasuj do siebie przymiotniki o przeciwnym znaczeniu.
mały

1.

A. ciemny

przestronny

2.

B. ponury

słoneczny

3.

C. pusty

jednoosobowy

4.

D. duży

przytulny

5.

E. brudny

wyposażony

6.

F. ciasny

wysprzątany

7.

G. wieloosobowy

VIII. Przekształć wypowiedzi studentów mieszkających w akademiku tak, żeby uzyskać przeciwne
opinie.
0. Akademik w Toruniu bardzo mi się podoba. Pasuje mi dwuosobowy pokój. Mam sporo miejsca
w pokoju i szafę tylko dla mnie. Nasz segment ma własną łazienkę. Jest też kuchnia.
Janek

Akademik w Toruniu bardzo mi się nie podoba. Nie pasuje mi dwuosobowy pokój.
Mam mało miejsca w pokoju i nie mam szafy tylko dla siebie. Nasz segment nie ma
własnej łazienki. Nie ma też kuchni.
1. Sądzę, że akademik, w którym mieszkam, jest bardzo dobry. Mój pokój ma oddzielną łazienkę
i jest wyposażony w lodówkę. Na każdym piętrze znajdują się dwie kuchnie. Wi-Fi jest szybkie.
Niestety w pralni jest niewiele pralek i suszarek. Zawsze muszę długo czekać.

Luiza

2. Tutaj jest bardzo wygodnie, a pokój jest duży. W akademiku znajduje się publiczna pralnia. Wadą
jest małe łóżko. W okolicy jest minimarket, punkt ksero i pizzeria. Dojazd do centrum jest
dogodny.
Ela

3. Myślę, że akademik ogólnie jest dobry. Na parterze zawsze jest portier, co sprawia, że wszyscy
czują się bezpiecznie.
Marta
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4. Nasz akademik jest tańszy niż hotel.
Ida
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5. W akademiku jest dobre oświetlenie. Jest też prywatna łazienka. Miejsca wspólne są regularnie
sprzątane. Tutaj jest wspaniale, uwielbiam tu mieszkać.
Mirek

6. Akademik, w którym mieszkam w Toruniu, jest nowoczesny i dobrze wyposażony. Jestem z niego
zadowolony.
Li

7. Akademik jest czysty i wygodny. Okna pokoju są duże, więc zawsze wpada do niego dużo słońca.
Niestety izolacja akustyczna jest zbyt słaba. Słyszę rozmowy w sąsiednim pokoju.
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Monika

IX. Dopasuj śródtytuły do fragmentów tekstu o toruńskich akademikach.
Akademiki dawniej

Z duchem czasu

Więcej niż miejsce do mieszkania

Domy studenckie w miasteczku akademickim

W samym sercu miasta

Magia toruńskich akademików
Nie zna prawdziwych studiów ten, kto nie mieszkał w akademiku. Choć świat wokół nas się zmienia,
mieszkanie w domu studenckim wciąż jest ciekawą alternatywą dla uczących się w Toruniu.
0. … Akademiki

dawniej …

Przez lata mieszkanie w akademiku łączyło się z drobnymi niewygodami i wielkimi plusami.
Na kilkunastu metrach kwadratowych w jednym pokoju mieszkało kilku studentów, którzy
wraz z innymi korzystali ze wspólnej łazienki, toalety i kuchni na piętrze. Tutaj koncentrowało się życie towarzyskie – zawierano przyjaźnie na całe życie, kwitły miłości i romanse,
odbywały się huczne imprezy. I choć przez lata zmieniły się obyczaje polskich żaków, domy
studenckie pozostały ważną częścią uniwersyteckiego krajobrazu.
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1. ………………………………………………………….................................…
A zmieniło się naprawdę wiele. Niegdyś domy studenckie w Toruniu były wyraźnie podzielone na przestrzenie kobiece i męskie – na przykład studentki mieszkały w innych częściach
budynków niż studenci. Dziś te podziały nie są tak wyraźne. Władze uniwersytetu przez
dłuższy czas nie dopuszczały możliwości, żeby w jednym pokoju mieszkali studenci pozostający w stałym związku – z wyłączeniem małżeństw. Obecnie te zasady zostały mocno
poluzowane.
Akademiki to miejsca nowoczesne – dysponują jednymi z najszybszych połączeń internetowych w mieście, nowoczesnymi kuchniami, pralniami, stojakami na rowery. Część z nich
ma swoje siłownie czy pokoje do gry w bilard i tenisa stołowego.
2. ………………………………………………………….................................…
W Toruniu mamy 11 akademików skupionych w dwóch częściach miasta. Najstarsze obiekty
– DS 1, 2, 3, 5 i 6 – mieszczą się niedaleko Starówki w przestrzeni, którą wyznaczają
ulice Mickiewicza, Słowackiego i Moniuszki. Ich mieszkańcy cenią sobie bliskość historycznego centrum miasta z jego atrakcjami kulturalnymi, restauracjami, klubami i pubami.
A dojazd tramwajami i autobusami na kampus na Bielanach jest bardzo dogodny.
3. ………………………………………………………….................................…
Największe domy studenckie, wybudowane jeszcze w latach 70. XX w. z wielkiej płyty,
znajdują się na kampusie. Studenci, którzy mieszkają na Bielanach w DS 7, 8, 9, 10, 11 i 12,
mogą się cieszyć bliskością lasu, korzystać z obiektów sportowych, a i tu nie brak atrakcji
i rozrywek, bo w okolicy działają kluby, puby i restauracje.
4. ………………………………………………………….................................…
Wiele z tych budynków ma wyjątkową historię. W DS 1 mieszkał Zbigniew Herbert, jeden z największych współczesnych poetów, który w Toruniu studiował prawo. W DS 5 przez lata istniał
kultowy klub Kotłownia, a do DS 3 ludzi przyciągała legenda Klubu Morskiego. Na parterze DS 11
przy ul. Gagarina rozgościło się Biuro Karier, a w DS 8 mieści się studenckie Radio Sfera. Przy
DS 7 na Bielanach powstał kompleks sportowo-rekreacyjny – uniwersytecki orlik z boiskiem

9

piłkarskim oraz boiskiem wielofunkcyjnym do gry w piłkę siatkową i koszykówkę.
Na podstawie www.umk.pl/studenci/akademiki/
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X. Znajdź w tekście synonimy podanych wyrażeń.
0. obszar –

przestrzeń

1. student –
2. akademik –
3. miasteczko uniwersyteckie –
4. oryginalny –
5. ping-pong –
6. bardzo znany i popularny –
7. wybór –
8. wygodny –
XI. Przeczytaj tekst i spośród trzech podanych tez wybierz tę, która najlepiej charakteryzuje jego
zawartość.
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Dom studencki, którego nigdy nie było
Niektórzy powiadają, że pod tym budynkiem ziemia się rozwarła i w moment zaślepiła. I że został
po nim tylko cień na wydeptanej trawie i chodnik wiodący donikąd. Inni rzeczą, że oto nagle
pewnej nocy ponad miastem pojawiła się łuna i budynek spłonął niczym zapałka. I kamień na
kamieniu po nim nie został.
Nie wiadomo, czy coś zapowiadało te wydarzenia. Być może najpierw pralki w studenckich
pralniach same z siebie zaczęły wypluwać skarpetki nie do pary. Możliwe, że jakiś demon opętał
drukarkę w stróżówce pani portierki. Że na korytarzach po północy pojawiała się mgła. Że gdzieś
tam we wspólnych łazienkach w rurach ukryło się samo zło i nuciło ciężkie przekleństwa i skargi.
Że z kranów zaczęło płynąć wino. Że telewizor we wspólnym pokoju do nauki nadawał komunikaty
w starożytnych językach. Czasami mieszkańcy tego domu słyszeli w nocy brzęk łańcuchów, przestawianie mebli, dźwięk kredy zgrzytającej po tablicy. Głosy, z których nikt nie był w stanie rozpoznać ani jednego wyrazu. To jednak tylko domysły i nie należy im dawać wiary.
Dom Studencki nr 4 to największa tajemnica toruńskiego uniwersytetu. Obok Jedynki, Dwójki,
Trójki, Piątki, i tak aż do Dwunastki, brak Czwórki. Żaden nowy akademik nie otrzymał w spadku tej
nazwy. Być może znów przyniosłaby pecha wszystkim mieszkańcom.
W okolicach akademików nr 1, 2, 3 i 5 ludzie za wszelką cenę chcieli wyznaczyć miejsce, gdzie
istniała Czwórka. Czasami ktoś dojrzał resztki dawnej klatki schodowej. Upierał się, że dokładnie
tutaj były drzwi, a tam stał akademikowy magazyn i śmietnik. Ale Czwórki w tej okolicy nigdy nie
było. To tylko wyobraźnia podpowiadała nierealne scenariusze, że niegdyś był tu dom studencki,
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ale pewnego dnia się spalił i nie został nawet kamień na kamieniu. Tak samo nasze umysły zapładniały myśli o tajnym tunelu pod Wisłą czy wielkim sejfie w Collegium Maximum, w którym przechowywano najcenniejsze miejskie skarby.
Taka jest ludzka natura, że wszędzie domagamy się porządku, bo porządek nas uspokaja
i sprawia, że wierzymy, że rzeczywistość ma jakiś sens i nic nie dzieje się bez wyraźnej przyczyny.
Jak jest rzeka, musi być pod nią tunel, jak jest stary bank, musi być w nim skarbiec. Jak mamy
jeden, dwa i trzy, a potem pięć, to niechybnie musi być i cztery.
Autorem tekstu jest Grzegorz Giedrys, dziennikarz

Teza tekstu:
a. W Domu Studenckim nr 4 działy się rzeczy niesłychane, które zapowiadały jego pożar.
b. Do dziś można dostrzec ślady budynku DS 4 w miejscu, w którym się znajdował. Jego pożar to
największa tajemnica UMK.
c. Ludzie lubią, kiedy wszystko ma swój sens, i dlatego wymyślają niesłychane historie, które nie
zawsze znajdują potwierdzenie w faktach.
XII. Dopasuj wyrażenia z tekstu do ich objaśnień. Uwaga! Jedno objaśnienie jest niepotrzebne.
ziemia się rozwarła

1.

A.

z pralek wypadały skarpety

ziemia się zaślepiła

2.

B.

chodnik donikąd

3.

lubimy, kiedy wszystko jest logiczne i na swoim
miejscu

pralki wypluwały skarpety

4.

C.

uwierzyć

nie został kamień na kamieniu

5.

D.

ziemia się zamknęła

nucić ciężkie przekleństwa i skargi

6.

E.

ziemia się otworzyła, pękła

dawać wiarę

7.

wyobraźnia podpowiadała

8.

F.

rzucać bardzo wulgarne przekleństwa i złorzeczyć

nasze umysły zapładniały myśli

9.

G.

na świecie było ciemno

H.

myśleliśmy, że istnieje coś, czego nie ma

I.

droga, która nie prowadzi do żadnego celu

J.

niczego już nie ma w tym miejscu

K.

w głowach pojawiało się dużo pomysłów

porządek nas uspokaja 10.

9
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XIII. Przekształć fragmenty tekstu ze stylu literackiego na potoczny.
0. Inni rzeczą, że oto nagle pewnej nocy ponad miastem pojawiła się łuna i budynek spłonął
niczym zapałka.

Inni ludzie mówią, że którejś nocy nagle na niebie ponad miastem zrobiło się jasno
i budynek bardzo szybko się spalił.
1. To jednak tylko domysły i nie należy dawać im wiary.

2. To tylko wyobraźnia podpowiadała nierealne scenariusze, że niegdyś był tu dom studencki, ale
pewnego dnia się spalił i nie został nawet kamień na kamieniu.

3. Tak samo nasze umysły zapładniały myśli o tajnym tunelu pod Wisłą czy wielkim sejfie

Studenckie mieszkanie

w Collegium Maximum.
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4. Jak mamy jeden, dwa i trzy, a potem pięć, to niechybnie musi być i cztery.

SEGREGACJA ŚMIECI
XIV. Niezależnie od tego, czy mieszkasz z rodziną, w akademiku, wynajętym mieszkaniu czy na stancji,
w Polsce musisz segregować śmieci. Zapoznaj się z informacjami z witryny Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Toruniu, a następnie zdecyduj, do którego pojemnika powinny trafić wymienione odpady.
Segregując odpady w domu, należy kierować się jedną główną zasadą – trzeba oddzielać surowce od
odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. O jakie surowce chodzi? Tworzywa
sztuczne i metale, papier, osobno wyrzucamy też opakowania szklane i odpady biodegradowalne.
Segregacja w domu – kilka porad
opróżnij opakowania z zawartości, ich mycie nie jest konieczne,
nakrętki metalowe i plastikowe wrzucaj do pojemników oddzielnie od butelek i słoików,
zgnieć butelki PET, kartony, pudełka i puszki,
odpady niebezpieczne (sprzęt AGD i RTV, baterie, przeterminowane leki, świetlówki, opony,
farby) oddaj w przeznaczonych do tego punktach,
nie marnuj żywności,
wprowadź do swoich zakupów nowe nawyki – kupuj tylko tyle, ile naprawdę potrzebujesz,
w trakcie zakupów korzystaj z toreb wielokrotnego użytku,
unikaj produktów jednorazowych i zbędnych opakowań, np. maszynek do golenia, plastikowych
talerzy, sztućców i reklamówek,
wybieraj produkty w opakowaniach, które nadają się do recyklingu, albo są wykonane
z materiałów biodegradowalnych.
Odpady wrzucamy do pojemników o różnych kolorach:
do żółtego – tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe,
do niebieskiego – papier i makulaturę,
do zielonego – szkło,
do brązowego – bioodpady oraz odpady zielone,
do szarego – pozostałe odpady, które nie nadają się recyklingu.

9

Na podstawie: www.odpady.torun.pl/strona/segregacja-odpad%C3%B3w-w-domu-porady, https://mpo.torun.pl/85
/jak-segregowac-odpady
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Do którego pojemnika trafią te śmieci?
butelki PET po napojach

butelki szklane

butelki po napojach alkoholowych

folia aluminiowa fusy po kawie i herbacie gazety i czasopisma kartoniki po mleku i napojach
katalogi, prospekty i foldery

książki i zeszyty

metalowe kapsle z butelek

obierki z warzyw i owoców

opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach
opakowania z papieru i tektury

łupiny, ziarna i pestki

opakowania po produktach spożywczych

papier pakowy

papier szkolny i biurowy

plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach
plastikowe zakrętki

przeterminowana żywność

plastikowe torebki

puszki po napojach i sokach

puszki z blachy stalowej po żywności (konserwach)
rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów
szklane opakowania po kosmetykach
worki, reklamówki i inne folie

Studenckie mieszkanie

zakrętki słoików
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skorupki jaj

resztki żywności
słoiki

torebki papierowe

stare pieczywo
trawa, liście, kwiaty

wszystko, co nie podlega selektywnej zbiórce

złom żelazny i metale kolorowe

zwiędłe kwiaty i rośliny doniczkowe

TWORZYWA SZTUCZNE

folia aluminiowa

SZKŁO

PAPIER

Y
ODPAD
ANE
ZMIESZ

BIOOD

PADY
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MIESZKANIE
CZYSTOŚĆ
śmieci
metale i tworzywa sztuczne
papier i makulatura
szkło
bioodpady
odpady zmieszane
segregować śmieci

łazienka
ubikacja
umywalka
prysznic
wanna

wyrzucać śmieci

myć się
myć zęby
kąpać się
brać prysznic
korzystać z toalety

sprzątać
pokój
kuchnię
łazienkę

łożko
biurko
szafa
szafka nocna
krzesło
fotel
stół
lampka
lustro

wyposażenie

STUDENCKIE
pralnia

RODZAJE LOKUM

prać ubrania
suszyć ubrania
żeton do pralki
pranie

mieszkać z rodziną
mieszkać u rodziny
wynajmować mieszkanie

pralka

wynajmować pokój = mieszkać na stancji

suszarnia

mieszkać w akademiku

suszarka

kuchnia
gotować
smażyć
piec

pokój

dostać pokój w akademiku
płacić za pokój

kuchenka

duży ≠ mały

mikrofalówka

słoneczny ≠ ciemny

lodówka

przytulny ≠ ponury

zlew

wygodny ≠ niewygodny

naczynia

czysty ≠ brudny

sztućce

wyposażony ≠ pusty
jednoosobowy ≠ wieloosobowy
przestronny ≠ ciasny

AKADEMIK
= DOM STUDENCKI
regulamin

portiernia
portierka/portier
brać klucz z portierni
zostawiać klucz na portierni

przestrzegać regulaminu

pobierać żeton do pralki

znać regulamin

zgłaszać problemy

regulamin rozstrzyga

odbierać pocztę

