 Wiem, na czym stoję / rozumiem swoje położenie

• Are we facing layoffs? I’d like to know where I stand.
(Czy grożą nam zwolnienia? Chciałbym wiedzieć, na czym stoję).

• When we've paid all our debts, we'll know where we stand.
(Będziemy wiedzieć, na czym stoimy, gdy spłacimy wszystkie długi).

• This program is amazing because it tracks all the calories you
consume each day so you know exactly where you stand.
(Ta aplikacja jest świetna, bo zlicza kalorie z całego dnia, dzięki czemu zawsze
wiesz, na czym stoisz).

• Please doctor, tell me how bad it is.
I just wanna know where I stand.
(Panie doktorze, proszę powiedzieć, jak źle jest. Chcę po prostu wiedzieć, na czym
stoję).

Kiedy mówimy „I know where I stand with her”, oznacza to, że wiemy na czym
stoimy w relacji z nią – co ona o nas myśli, jaki mamy typ relacji itp.

• Her cousin didn’t even say hello at the wedding, and now she
knows where she stands with him.
(Jej kuzyn nawet nie powiedział cześć na weselu, więc teraz ona wie, na czym stoi
w tej relacji / co on o niej myśli).

• I’d like to ask her for recommendation, but I’m not sure where I
stand with her.
(Chciałbym poprosić ją o rekomendację, ale nie jestem pewien, czy będzie do tego
chętna / czy lubi mnie na tyle).

Zwrot „know where one stands on something” wyraża czyjąś opinię/stanowisko w
jakiejś sprawie.

• I'm against this policy, but does anyone know where the boss
stands on it?
(Jestem przeciwny takiej polityce, ale czy ktoś wie, jakie jest stanowisko szefa w
tej sprawie?)

• - Dad, I want to sell accessories for mines.
- You know where I stand on this.
(-Tato, chciałbym handlować akcesoriami do min.
- Wiesz, jakie jest moje zdanie na ten temat).

