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Studniówka tuż tuż

To już w ten weekend. Studniówka, czyli bal maturalny w naszym liceum. 

Czy wszystko jest zapięte na ostatni guzik? Organizatorzy zapewniają, 

że tak. Zapytaliśmy uczniów z naszej szkoły, jak przygotowują się 

do tego ważnego dla nich wydarzenia – tradycyjnego balu 100 (sto) dni przed 

maturą.

Ania: „Nie mogę się już doczekać. Sukienka gotowa (szyłam u krawcowej), buty 

kupione, czerwone majtki i podwiązka też. Muszę jeszcze tylko umówić się 

do fryzjera i kosmetyczki. W Polsce studniówka jest trochę jak wesele – każdy 

robi się na bóstwo, jest jedzenie i tańce, a zabawa trwa do białego rana. Jestem 

ciekawa, jak będzie”.

Daria: „Jestem załamana! Nie mam jeszcze sukienki. Ta, którą kupiłam specjalnie na tę okazję, skurczyła się w praniu. 

I co ja teraz zrobię, co na siebie włożę? Do studniówki zostało tylko kilka dni. Dzisiaj mam iść z mamą czegoś poszukać, 

ale boję się, że nie znajdę żadnej fajnej sukienki i będę musiała kupić pierwszą z brzegu… Wiem, że wygląd nie jest 

najważniejszy, ale wszystkie dziewczyny z mojej klasy tak się stroją… Ja też chcę ładnie wyglądać”. 

Kornelia: „A ja się denerwuję, bo nie umiem tańczyć… Nie umiem i nie lubię. Mój partner też nie. Oczywiście nikt nam 

nie każe, możemy przesiedzieć całą studniówkę i pewnie tak się to skończy, ale wszyscy muszą zatańczyć poloneza… 

Nie wiem, co to za wymysł. Niestety ani ja, ani mój partner nie mamy poczucia rytmu i idzie nam to fatalnie. Dla nas 

to na pewno będzie najgorszy moment balu”.

Mateusz: „Ja po prostu wiem, że będziemy się świetnie bawić! Nie ma innej opcji. Wszyscy się znamy, więc wystarczy 

trochę muzyki i dobre humory. Nasza klasa jest bardzo zgrana i myślę, że wszyscy czekają na wspólną zabawę. No może 

oprócz Zbyszka, on to w kółko tylko o maturze…”.

Igor: „Denerwuję się tym, że na studniówce będą nauczyciele. Na pewno będą nas obserwować, patrzeć, co kto robi. 

Nie moglibyśmy zorganizować sobie imprezy sami? Ostatnio mój kolega z Hiszpanii pytał mnie, co to jest studniówka. 

Wytłumaczyłem mu, że to impreza 100 (sto) dni przed maturą, czyli egzaminem dojrzałości. W polskiej szkole średniej 

to długa tradycja – moi rodzice też mieli taki bal. Znalazłem nawet ich zdjęcia i pokazałem je José. Powiedział mi, że 

w Hiszpanii nie ma takiego zwyczaju”.

Zbyszek: „Studniówka? Zwykła impreza, wiele hałasu o nic. Mnie bardziej martwi to, co będzie 100 (sto) dni później. 

Boję się, że nie zdam matury. Rodzice ciągle gonią mnie do nauki, ale to wszystko jest dla mnie takie nudne. Wolę 

uczyć się praktycznych rzeczy, a nie teorii. Dużo ciekawsze jest na przykład programowanie. Ale wiem, że jeśli chcę iść 

na studia na informatykę, muszę najpierw zdać maturę… Tak, zamiast o studniówce myślę już o maturze…”. 
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Słownictwo:

tuż tuż – bardzo blisko, zbliża się

studniówka, bal maturalny – impreza taneczna w szkole średniej około 100 (sto) dni przed maturą

wszystko jest zapięte na ostatni guzik – wszystko jest idealnie przygotowane

zapewniać / zapewnić – zagwarantować, tutaj: uspokoić

wydarzenie – coś, co się dzieje

nie mogę się doczekać – bardzo czekam na coś

szyłam u krawcowej – zleciłam, dałam sukienkę do uszycia (do zrobienia z materiału) profesjonalistce, osobie, 

która zawodowo zajmuje się szyciem ubrań

majtki – część bielizny; ubranie, które  nosi się pod spodniami lub spódnicą

podwiązka – część bielizny, tasiemka lub opaska wokół uda, która podtrzymuje pończochę na nodze

umawiać / umówić się do + D. – zarezerwować wizytę

kosmetyczka – osoba, która zawodowo robi makijaż i inne zabiegi kosmetyczne (np. manicure, pedicure)

robić się na bóstwo – ubierać się i malować tak, żeby pięknie wyglądać

zabawa trwa do białego rana – impreza jest kontynuowana do momentu, gdy robi się widno na dworze

załamany – w fatalnym humorze, bardzo smutny, zrozpaczony

skurczyć się w praniu – zmniejszyć się podczas prania (o ubraniu)

co na siebie włożę? – w co się ubiorę?

kupić pierwszą (sukienkę) z brzegu – kupić sukienkę bez zastanawiania się, oglądania innych

stroić się – przygotowywać się, żeby pięknie wyglądać (zadbać o ubranie, fryzurę, makijaż)

nikt nam nie każe – nikt nam nie mówi, że musimy coś zrobić

przesiedzieć – siedzieć przez cały czas

tak się to skończy – taki będzie rezultat, efekt

polonez – rodzaj tańca o umiarkowanym tempie

co to za wymysł – ale to głupie

mieć poczucie rytmu – dobrze słyszeć rytm i umieć do niego tańczyć

idzie nam to fatalnie – robimy to bardzo źle, fatalnie

nie ma innej opcji – nie ma innej możliwości

wystarczy – jest akurat, w odpowiedniej ilości

zgrana klasa – grupa uczniów z jednej klasy, która się przyjaźni i dobrze się ze sobą dogaduje

w kółko – cały czas, ciągle

matura – tak zwany „egzamin dojrzałości”, egzamin na koniec szkoły średniej

tłumaczyć / wytłumaczyć – wyjaśnić, opowiedzieć tak, żeby ktoś coś zrozumiał

zwyczaj – tradycja

wiele hałasu o nic – wszyscy wokół przygotowują się intensywnie do czegoś lub martwią się o coś, ale tak naprawdę nie 

ma po co; znaczenie czegoś jest wyolbrzymione

martwi mnie – martwię się czymś, denerwuję się, boję się

gonią mnie do nauki – każą mi się uczyć, mówią mi, że powinienem się uczyć
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ĆWICZENIA

Ćwiczenia

O kim mówią te osoby? Do wypowiedzi 1–5  proszę dopasować imiona osób z tekstu (a–e).

1. Marianna: „Mój partner tak naprawdę w ogóle nie chce iść na studniówkę. Najchętniej chciałby, żeby było już po!   

 Ciągle mówi tylko o nauce. Na pewno będę się z nim źle bawić”.

2. Dorota: „Mój chłopak jak zwykle na wszystko patrzy optymistycznie. Twierdzi, że każdy będzie zadowolony ze   

 studniówki. Ja nie byłabym tego taka pewna. Wiele osób traktuje bal maturalny zbyt poważnie”.

3. Stefan: „Mój kolega szukał w necie informacji, jak kiedyś wyglądały studniówki. Nie mam pojęcia, po co mu to”.

4. Michał: „Moja dziewczyna zadzwoniła do mnie wczoraj z płaczem, że nie ma w czym iść na studniówkę”.

5. Paweł: „Moja partnerka nie umie tańczyć. Ale mnie to zupełnie nie przeszkadza, bo ja też nie!”. 

a) Igor

b) Daria

c) Zbyszek

d) Kornelia

e) Mateusz

 Proszę uzupełnić zdania właściwymi formami podanych rzeczowników.

1. Muszę się jeszcze umówić do ………………….. i kosmetyczki. (fryzjer)

2. Studniówka trwała do białego ………………….. . (rano)

3. Nie mam jeszcze ………………….. ! (sukienka)

4. Cała szkoła będzie tańczyć ………………….. . (polonez)

5. Dla mnie to będzie najlepszy moment ………………….. . (bal)

6. Wystarczy trochę dobrej ………………….. i będziemy się świetnie bawić. (muzyka)

7. Wszyscy czekają już na ………………….. (studniówka).

8. Zamiast o studniówce myślę już o ………………….. (matura).

9. Znalazłem stare zdjęcia moich ………………….. z ich balu maturalnego. (rodzice)

10. Wolę uczyć się praktycznych ………………….. . (rzeczy)
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ODPOWIEDZI DO ĆWICZEŃ

Studniówka tuż tuż

Odpowiedzi do ćwiczeń

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

1. fryzjera (dopełniacz), 2. rana (dopełniacz), 3. sukienki (dopełniacz), 4. poloneza (biernik), 5. balu (dopełniacz), 6. 

muzyki (dopełniacz), 7. studniówkę (biernik), 8. maturze (miejscownik), 9. rodziców (dopełniacz), 10. rzeczy (dopełniacz)
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