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O nie… Szósta… Już szósta! Jak mi się nie chce wstawać.  

A to dopiero środa, jeszcze tyle czasu zostało do weekendu.  

No dobra. Muszę wstać. Ale poleżę jeszcze parę 

minut. Wstanę dziesięć po szóstej. Będę 

miała dużo czasu. Wezmę szybki, zimny 

prysznic. On powinien postawić mnie 

na nogi. Potem wypiję kawę. Nie, nie, 

najpierw zjem coś lekkiego, żeby nie pić 

kawy na pusty żołądek. Lekarz tyle razy 

mi powtarzał, że to niezdrowe. Potem 

szybko się ubiorę i będę gotowa. 

Tylko co na siebie włożę? Może te 

niebieskie dżinsy, które kupiłam w sobotę 

na wyprzedaży? I do tego białą koszulę  

i czarny żakiet? Nie, zapomniałam, że przecież dziś mam 

spotkanie z klientem. Biała koszula może być, ale włożę 

do niej czarną spódnicę, tak będzie bardziej elegancko. 

Co? Już czas wstawać? Nieeee, jeszcze parę minut. 

Tylko pięć minut i zaraz wstanę. Dobrze, a co mam 

zaplanowane po spotkaniu z klientem? Aaaa, będę 

musiała napisać maila do księgowej i zapytać ją  

o budżet na ten miesiąc. Potem zadzwonię  

do naszego oddziału w Monachium  

i porozmawiam z szefem marketingu o nowych 

projektach. Mam nadzieję, że dziś wyjdę z pracy 

punktualnie i nie będę musiała zostać  

po godzinach. Szef pewnie powie, że coś 

jeszcze trzeba zrobić, ale postaram się skończyć 

wszystko przed piątą. A potem pójdę do tej 

nowej knajpy na Placu Konstytucji. Aga mówiła, 

że robią tam świetną pizzę. Zobaczymy! 

Dobra, czas wstawać. Jeszcze tylko dziś i jutro i pojutrze 

wieczorem zacznie się kolejny weekend! Pójdę do klubu, 

potańczę, wypiję parę drinków, zapomnę o pracy i nudnych 

spotkaniach. Od razu mam lepszy humor. Nie ma to jak 

pozytywne myślenie!

Czas wstawać!

Słownictwo

PL – EN / ES / RU 

postawić na nogi – dać siłę, energię / to make feel better, to perk up / poner en pie / взбодрить 

na pusty żołądek – kiedy wcześniej nic nie jemy / on an empty stomach / con el estómago vacío / на пустой желудок 

wkładać / włożyć na siebie – ubrać się w coś / to put on / ponerse / надевать, надеть 

wyprzedaż – okres, kiedy w sklepach są niższe ceny / sale / rebajas / распродажа 

księgowy (m), księgowa (ż) – osoba, która zajmuje się finansami firmy / accountant / contable / бухгалтер 

oddział – filia / branch / sucursal / филиал 

Monachium – duże miasto w Niemczech, stolica Bawarii / Munich / Múnich / Мюнхен 

zostawać / zostać po godzinach – zostać dłużej w pracy / to work late / trabajar, hacer horas extra  

задерживаться, задержаться на работе 

pewnie – tutaj: prawdopodobnie / probably / probablemente / скорее всего 

knajpa – lokal, na przykład bar lub restauracja / place (restaurant, bar, café) / restaurante, bar, cafetería / 

ресторан, бар, кафе 

kolejny – następny / next / próximo, que viene / следующий 

parę drinków – kilka drinków / a couple of drinks / unas, algunas copas / несколько „дринков” 

nie ma to jak… – najlepsze jest… / there’s nothing like / no hay nada como / что может быть лучше
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Proszę odpowiedzieć na pytania.

1. O której godzinie dzwoni budzik? 

2. Co Ula zje na śniadanie? 

3. Czego nie wolno robić według lekarza? 

4. Co Ula włoży na spotkanie z klientem? 

5. Do kogo Ula napisze maila? 

6. Dokąd Ula zadzwoni? 

7. O czym Ula porozmawia z szefem marketingu? 

8. Na co Ula ma nadzieję? 

9. Dokąd Ula pójdzie po pracy? 

10. Co Ula będzie robić w weekend?

Proszę wysłuchać odpowiedzi w podkaście.

Ćwiczenie
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Czas wstawać!

Odpowiedź do ćwiczenia

1. Budzik dzwoni o szóstej.

2. Ula zje na śniadanie coś lekkiego.

3. Według lekarza nie wolno pić kawy na pusty żołądek.

4. Na spotkanie z klientem Ula włoży białą koszulę i czarną spódnicę.

5. Ula napisze maila do księgowej.

6. Ula zadzwoni do oddziału swojej firmy w Monachium.

7. Ula porozmawia z nim o nowych projektach.

8. Ula ma nadzieję, że wyjdzie z pracy punktualnie i nie będzie musiała zostać po godzinach.

9. Po pracy Ula pójdzie do nowej knajpy na Placu Konstytucji.

10. W weekend Ula pójdzie do klubu, potańczy, wypije parę drinków i zapomni o pracy i nudnych spotkaniach.
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