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Jest szósta trzydzieści. W Warszawie jest zima i jest jeszcze ciemno. Tomasz właśnie otwiera 

oczy. Nie chce wstawać, ale musi. Powoli wstaje, zakłada kapcie i idzie do łazienki. Bierze 

gorący prysznic, myje zęby i czesze włosy. Patrzy w lustro i widzi smutnego człowieka. 

Kim jest Tomasz? Tomasz jest menadżerem w dużym banku. Ma duże, nowoczesne mieszkanie 

w centrum Warszawy. Ma nowy i drogi samochód. Ma willę z ogrodem nad morzem. Możesz 

myśleć, że Tomasz ma wszystko, czego potrzebuje. Dlaczego on jest smutnym człowiekiem?  

Tomasz jest samotny. To znaczy, że nie ma rodziny, ani przyjaciół. Ma czterdzieści pięć lat, ale 

nie ma żony, ani dzieci. Cały czas dużo pracuje – wstaje o szóstej trzydzieści, wychodzi do pracy 

o siódmej i wraca około dziewiątej wieczorem. Nie ma czasu poznawać ludzi. Nie ma czasu 

mieć przyjaciół.  

Tomasz ma rodziców i młodszego brata. Oni mieszkają w małym mieście na wschodzie Polski 

– blisko Ukrainy, ale on nigdy ich nie odwiedza. Jego mama jest emerytką i dzwoni do niego 

od czasu do czasu, ale Tomasz zwykle jest zbyt zajęty, żeby z nią rozmawiać. Zwykle jego 

sekretarka odbiera telefon i mówi, że Tomasz nie ma czasu albo jest na spotkaniu.   

Dawno temu, kiedy był młodym studentem, Tomasz chciał mieć przyjaciół i rodzinę. Miał 

dziewczynę, ale nie umiał rozmawiać z nią o emocjach. Kochał ją, ale nie umiał jej o tym 

powiedzieć. On jest introwertykiem. Nie lubi rozmawiać z ludźmi i nie lubi spędzać z nikim 

czasu. Ludzie irytują go. Woli być sam – czuje się wtedy komfortowo. Kiedy widzi, że jego 

koledzy z pracy rozmawiają na przerwie, szybko wraca do swojego biura. Może dlatego nikt 

nie proponuje mu wyjścia na kawę albo na piwo w weekend. 

Jest dwudziesta druga. Tomasz wraca do domu. Idzie do kuchni. Włącza światło. Otwiera 

lodówkę. Wyjmuje z lodówki butelkę francuskiego, czerwonego wina. Otwiera ją i nalewa je 

do dużego kieliszka. Idzie do salonu. Nie włącza światła. Siada w fotelu i pije wino sam. Myśli 

o tym, że chce kupić sobie psa.  

 

1. Odpowiedz na pytania / Answer questions 

1. Co robi Tomasz najpierw: myje zęby czy bierze prysznic? 

2. Gdzie pracuje Tomasz? 

3. Gdzie mieszkają rodzice i brat Tomasza? 
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4. Dlaczego Tomasz nie ma dziewczyny? 

5. Co robi Tomasz kiedy widzi, że jego koledzy rozmawiają w pracy? 

6. Co robi Tomasz po pracy? 

 

2. Uporządkuj czynności, które robi Tomasz / Put Tomasz’ activities in order 

 

wstaje 

otwiera oczy 

idzie do pracy 

wraca z pracy 

pije wino 

bierze prysznic 

patrzy w lustro 

czesze włosy 

myje zęby 

 

3. Używając wyrażeń z ćwiczenia 2, opowiedz o swoim dniu. / Using phrases from Ex. 

2, tell about your day.  

 

4. Zamień na liczbę mnogą / Turn into plural 

1. Najpierw wstaję, potem jem śniadanie i idę do pracy. 

.............................................................................................................................. 

2. On jest młodym studentem, introwertykiem i smutnym człowiekiem 

.............................................................................................................................. 

3. Ty masz duże mieszkanie, nowy samochód i ładną żonę. 

.............................................................................................................................. 

4. Idziesz na kawę albo na piwo? 

.............................................................................................................................. 

5. Budzę się o siódmej rano, ale wstaję dopiero o dziewiątej. 

.............................................................................................................................. 
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     5. Zamień Biernik na Dopełniacz. / Turn Accusative into Genitive 

 1.  Lubię kawę z mlekiem    Nie lubię ................................................. 

 2. On ma karierę, sukces i mieszkanie  On nie ma ............................................... 

 3. Zawsze odbieram telefon.  Nigdy nie odbieram..................................... 

 4. Ona włącza światło.   Ona nie włącza ........................................... 

 5.  Oni lubią ludzi.   Oni nie lubią ............................................... 

 


