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Dialog 1: Mam doła!

– Cześć! Co u ciebie?

– Nic mi się nie chce… Mam doła!

– Coś poważnego?

– Wiesz, od kilku miesięcy szukam pracy. Wysyłam CV, piszę listy motywacyjne, pytam znajomych… I nic! Zero odzewu!

– Aha… Nie wiedziałam. To przypuszczam, że jesteś nie w humorze i nie masz ochoty pójść ze mną do kina?

– Jestem kompletnie przybita. Tomek mówi, że mam deprechę, że to nie jest normalne. Ciągle chce mi się płakać i nie 

mam ochoty wstawać z łóżka…

– Nie wiem, co ci poradzić. Może idź do specjalisty, da ci jakieś tabletki albo skieruje na terapię?

– Czy ja wiem? Muszę się ogarnąć i wreszcie znaleźć pracę, może to poprawi mi nastrój…

–  Trzymam kciuki!

Słownictwo

mieć doła – potocznie: być w fatalnym humorze

zero odzewu – kiedy nikt nie odpowiada

przypuszczać – domyślać się, dedukować, wnioskować

być nie w humorze – nie mieć nastroju, mieć zły humor

być przybitym – potocznie: być bardzo smutnym, w fatalnym humorze

mieć deprechę – potocznie: mieć stany depresyjne

chce mi się płakać – mam ochotę płakać

skierować kogoś na terapię – wysłać na spotkania z psychologiem

muszę się ogarnąć – potocznie: muszę się zorganizować

to poprawi mi nastrój – polepszy mi humor

trzymać kciuki – życzyć powodzenia, sukcesu

Jak jeszcze mówimy o złym humorze?

> nie mam humoru, nie mam nastroju

> nie jestem w nastroju do + D.

> czuję się źle, fatalnie (fizycznie, psychicznie)

> u mnie fatalnie

> jestem zły, zdenerwowany

> jestem wkurzony, wściekły (bardzo zdenerwowany)

> wszystko mi się wali (na głowę)

> nic mi się nie układa

> nic mi nie idzie

> nic mi nie wychodzi
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Dialog 2: Jestem w siódmym niebie!

– Kaśka! To ty?! Nie poznałam cię! Świetnie wyglądasz. Zrobiłaś coś z włosami?

– Nie! Jestem w siódmym niebie, bo dostałam się na wymarzone studia, do łódzkiej 

Filmówki…

– Naprawdę? Gratuluję! Masz się z czego cieszyć! To naprawdę renomowana uczelnia. 

I tak trudno tam się dostać…

– Przyznam ci się, że to było moje trzecie podejście. Ale wreszcie się udało. Jestem 

przeszczęśliwa.

– Nic dziwnego. Mówiłaś rodzicom? Na pewno bardzo się ucieszą! Jeszcze raz moje 

gratulacje. Musimy to oblać!

Słownictwo

być w siódmym niebie – być bardzo szczęśliwym, 

uradowanym

wymarzony – taki, o którym marzyłem

Filmówka – potocznie: Szkoła Filmowa w Łodzi

mieć się z czego cieszyć – mieć powód do radości

uczelnia – szkoła wyższa (np. uniwersytet lub politechnika)

być przeszczęśliwym – być bardzo szczęśliwym

cieszyć się – czuć radość 

oblać – potocznie: napić się alkoholu z jakiejś okazji, 

uczcić coś

Jak jeszcze mówimy o dobrym humorze?

> mam dobry humor, nastrój

> jestem w dobrym humorze, jestem w nastroju do + D.

> czuję się świetnie (fizycznie, psychicznie)

> u mnie wszystko (układa się) świetnie

> jestem zadowolony

> jestem szczęśliwy, przeszczęśliwy

> tryskam energią

Proszę połączyć zdania z kolumny A ze zdaniami z kolumny B.

A        B

1. Jurek dostał wymarzoną pracę.   a) Daj spokój, fatalnie!

2. Co słychać?      b) Jestem na niego wściekła!

3. Jestem w ciąży! Jestem przeszczęśliwa!  c) Dlatego mam doła.

4. Mariusz zgubił moje pieniądze.    d) Na pewno jest w siódmym niebie.

5. Nie mogę znaleźć pracy.    e) Gratuluję!

Proszę dokończyć zdania.

1. Rodzice Ewy na pewno się ucieszą, kiedy dowiedzą się, że ……………………… .

2. Dom nieposprzątany, projekt nieskończony, dzieci chore – chce mi się ……………………… !

3. Nie jesteś w humorze? Zjedz kawałek czekolady! Może nie jest zdrowa, ale na pewno ……………………… !

4. Próbuję coś namalować już od godziny, ale nic mi nie ……………………… . Chyba zrobię sobie przerwę.

5. Przestań! Nie jestem dzisiaj w ……………………… do żartów.

Ćwiczenia
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ODPOWIEDZI DO ĆWICZEŃ

Mam doła! / Jestem w siódmym niebie!

Odpowiedzi do ćwiczeń

1. d, 2. a, 3. e, 4. b, 5. c.

Przykładowe odpowiedzi:

1. dostała się na studia, 2. płakać, 3. poprawi ci humor / nastrój, 4. wychodzi, 5. nastroju
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