GETTING TO KNOW EACH OTHER
POZNAWANIE SIĘ

What type of music do you
like?

Jaki rodzaj muzyki lubisz?

Hi, do you have some time?

Cześć, masz chwilę?

Can I talk to you for a
moment?

Mogę z Tobą chwilę
porozmawiać?

What’s your name?

Jak się nazywasz?

My name’s…

Nazywam się…

How old are you?

Ile masz lat?

Excuse me, can I ask you
something?

Przepraszam, mogę Cię o coś
spytać?

What nationality are you?

Jakiej jesteś narodowości?

Have a good weekend!

Miłego weekendu!

I’m… (Polish)

Jestem… (Polakiem)

Mam dla Ciebie mały drobiazg

Where are you from?

Skąd jesteś?

I’ve got a little something for
you

I’m from…

Jestem z…

Thank you for inviting me

Dziękuję za zaproszenie

What’s your address?

Jaki jest twój adres?

It was a very nice evening

To był bardzo miły wieczór

What’s your phone number?

Jaki jest twój numer telefonu?

What a beautiful flat

Ale masz piękne mieszkanie

Call me

Zadzwoń do mnie

What is/are your hobby/ies?

Jakie jest/są Twoje hobby?

Have you got any brothers or
sisters?

Czy masz rodzeństwo?

What are your interests?

Jakie są Twoje
zainteresowania?

Have you got any pets?

Masz jakieś zwierzątko?

What do you do for fun?

Co robisz, by się dobrze bawić?

What do your parents do?

Czym zajmują się twoi rodzice?

What do you like doing the
most?

Co najbardziej lubisz robić?

What are their names?

Jak oni mają na imię?

I'm an only child

Jestem jedynakiem

What do you like to do in your
free/spare time?

Co lubisz robić w wolnym
czasie?

How do you spend your spare
time?

Jak spędzasz swój wolny czas?
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WELCOME AND GOODBYE

BASIC QUESTIONS AND PHRASES

POWITANIA I POŻEGNANIA

PODSTAWOWE PYTANIA I ZWROTY
Do you speak English?

Czy mówi Pan/Pani po angielsku

I don’t speak English

Nie mówię po angielsku

I don’t understand

Nie rozumiem

Speak slowly, please

Proszę mówić wolniej

Write it down, please

Proszę to napisać

Repeat, please

Powtórz proszę

What does it mean

Co to znaczy?

I don’t know

Nie wiem

What is it?

Co to jest?

Do widzenia

Can you help me?

Czy może mi pan pomóc?

Good night

Dobranoc

I have a problem

Mam problem

See you

Do zobaczenia

Yes, of course

Tak, oczywiście

Bye

Cześć

Yes, please

Tak, poproszę

Excuse me

Przepraszam (zaczepiając
kogoś)

No, thank you

Nie, dziękuję

See you soon!

Do zobaczenia wkrótce!

Could I ask you something?

Czy mógłbym o coś zapytać?

See you later!

Do zobaczenia później!

What time is it?

Która jest godzina

Have a nice day!

Miłego dnia!

How can I log on the Internet?

Have a good weekend!

Miłego weekendu!

Jak mogę się podłączyć do
internetu?

Hello / Hi

Cześć

How are you?

Jak się miewasz?

Nice to meet you

Bardzo miło mi panią/pana
poznać

I’m happy to see you

Bardzo się cieszę, że was widzę

Good morning

Dzień dobry (przed południem)

Good afternoon

Dzień dobry (po południu)

Good evening

Dobry wieczór

Good bye

Could you take a picture of us,
please?
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Przepraszam, czy może nam
Pan/Pani zrobić zdjęcie?
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WHERE IS?...

THANKS AND APOLOGIES

GDZIE JEST?...

PODZIĘKOWNIA I PRZEPROSINY

Where are you?

Gdzie jesteś?

Thank you

Dziękuję

Where is the exit?

Gdzie jest wyjście

Thanks

Dzięki

Where is entrance

Gdzie jest wejście?

Please

Proszę

Excuse me, where is the
toilet?

Przepraszam, gdzie jest
toaleta?

Not at all

Nie ma, za co

Where can I find___?

Gdzie znajdę___?

Here you are

Proszę (gdy podajemy jakąś






a hospital?
a pharmacy?
a supermarket?
the subway station

Can you recommend any
good___?










rzecz)
Excuse me

Przepraszam

I’m sorry

Przykro mi

I’m so sorry

Tak mi przykro

I’m terribly sorry

Strasznie mi przykro

Sorry I’m late

Przepraszam za spóźnienie

That’s OK

W porządku/ Nic nie szkodzi

Gdzie można wypożyczyć

Don’t worry

Nie martw się

rower?

It’s my fault

To moja wina

Never mind

Nieważne./Nie przejmuj się./Nic

Czy mógłby Pan (Pani) polecić
jakieś dobre___?

cafes?
restaurants?
tourist attractions?
museums?

Where can I rent a bike?

szpital
aptekę
supermarket
stację metra






kawiarnia
restauracja
atrakcje turystyczne
muzea

się nie stało.
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A QUESTION ABOUT THE WAY

Is it far?

Czy to daleko?

PYTANIE O DROGĘ

I'm lost

Zgubiłam się

To turn right/left

Skręcić w prawo/lewo

To return; come back

Wróć

To go straight ahead

Idź prosto

Behind the traffic lights

Za światłami

Go over the roundabout

Przejdź przez rondo

You're going the wrong way

Idziesz w złą stronę

Does this bus stop at …?

Czy ten autobus zatrzymuje się
na …?

Is this seat free?

Czy to miejsce jest wolne?

Is this seat taken?

Czy to miejsce jest zajęte?

Where it is?

Gdzie to jest?

Excuse me, how can I get to...? Przepraszam, jak dojść do...?
Excuse me, where is ... street?

Przepraszam, gdzie jest
ulica...?

Can you show me on the map? Czy może mi to pan pokazać
na mapie?
I'm looking for this address

Szukam tego adresu

How far is it to the beach from Jak daleko jest stąd na plażę?
here?
Can you help me get to the
city center?

Mógłbyś/abyś mi pomóc
dostać się do centrum miasta?

Do you mind if I sit here?

Czy mogę tu usiąść?

What's this stop?

Jaka to stacja/przystanek?

Excuse me, do you know
where the bus stationis?

Przepraszam, wiesz gdzie jest
dworzec autobusowy?

What's the next stop?

Jaka jest następna
stacja/przystanek?

Could you tell me where the
nearest Tube station is?

Czy możesz mi powiedzieć,
gdzie jest najbliższa st. metra?

I'm sorry, I don't know

Przykro mi, ale nie wiem

Sorry, I'm not from around
here

Przykro mi, ale nie jestem stąd
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ARRANGING A MEETING
UMAWIANIE SIĘ NA SPOTKANIE

Would you like to join me for
something to eat?

Masz ochotę zjeść coś razem?

I'll call you later

Zadzwonię do ciebie później

I'm running a little late

Trochę się spóźnię

Can we meet today?

Możemy się dzisiaj spotkać?

Sorry I’m late

Przepraszam za spóźnienie

Can we arrange a meeting?

Czy możemy umówić się na
spotkanie?

I'll be there in ten minutes

Bedę za 10 minut

I'm afraid I can't

Obawiam się, że nie mogę

Are you up to anything this
evening?

Robisz coś dzisiaj wieczorem?

Sorry, I can’t

Przepraszam, ale nie mogę

Have you got any plans for
today?

Masz jakieś plany na dzisiaj?

Maybe next time

Może następnym razem

I'm very busy at the moment

Jestem już na miejscu

When would you like to meet?

Kiedy chciałbyś/abyś się
spotkać?

I’m already here

Jestem teraz bardzo zajęta

I’v been waiting for…

Czekam już od…

How long will it take?

Ile czasu to zajmie?

Can we meet

Czy możemy spotkać się

Where would you like to meet? Gdzie chcesz się spotkać?
What time shall we meet?

Na którą się umawiamy?

Let's meet at eight o'clock

Spotkajmy się o 8

I'll see you at the cinema at ten
o'clock

Do zobaczenia w kinie o
dziesiątej

I would love to meet you

Chętnie się z Tobą spotkam

I would love to!

Z przyjemnością!

Yes, I can make it tomorrow

Tak, odpowiada mi jutro

The date doesn't suit me

Data mi nie odpowiada

I would like to go to…

Chciałabym pójść do…
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 later?

 później?

 earlier

 wcześniej?

 next day

 w następnym dniu

 at the same time

 tej samej porze?

 on the same day

 w tym samym dniu?
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NEEDS AND FEELINGS
POTRZEBY I UCZUCIA

I’m

















Jestem:
Angry
Amused
Ashamed
Delighted
Glad
Grateful
Happy
Lonely
Relaxed
Satisfied
Scared
Surprised
Tired
Touched
Unsure
Worried


















Zły
Oczarowany
Zawstydzony
Zachwycony
Zadowolony, dumny
Wdzięczny (komuś)
Szczęśliwy
Samotny
Zrelaksowany
Usatysfakcjonowany
Wystraszony
Zaskoczony
Zmęczony
Wzruszony
Niepewny
Zmartwiony

I am hungry

Jestem głodny/-a

I am thirsty

Chce mi się pić

I am tired

Jestem zmęczony/-a

I am sick

Źle się czuję

I have cold

Jestem przeziębiona
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I need a painkiller

Potrzebuję środka
przeciwbólowego

I have a rash here

Mam wysypkę

I don't have any appetite

Nie mam apetytu

It hurts here

Boli mnie tutaj

I’ve got a toothache

Boli mnie ząb

I feel faint

Jest mi słabo

No, it’s all right, thanks

Dziękuję nie trzeba

I don’t remember

Nie pamiętam

I don’t like it

Nie lubię tego

I don’t want to…

Nie mam ochoty na…

I’m in a good good

Jestem w dobrym nastroju

I feel fantastic

Czuję się fantastycznie

I want more/less

Chcę więcej/mniej

It’s fine

Jest w porządku

I like it

Podoba mi się to

I think this is good idea

Myślę, że to dobry pomysł

Could I have a glass of water
please?

Czy mogę poprosić o szklankę
wody?

I’m looking foward to it

Czekam z niecierpliwością

Somebody has stolen my
rucksack

Ktoś ukradł mój plecak
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SHOPPING

IN THE RESTAURANT

ZAKUPY

W RESTAURACJI

Can I help you

Czy mogę w czymś pomóc?

Can I have a menu, please?

Poproszę o menu

How much is this

Ile kosztuje?

Mogę prosić menu deserów

The check, please

Poproszę o rachunek

Could I see the dessert
menu?

I'll pay in cash

Zapłacę gotówką

I'll take this

Wezmę to (wskazując na coś)

No, thank you, I’m just
looking

Nie, dziękuję, po prostu się
rozglądam

What times are you open?

W jakich godzinach jest czynne?

What time do you close
today?

Do której jest dzisiaj czynne?

Where is the fitting room?

Gdzie jest przymierzalnia?

Can I try it on?

Czy mogę to przymierzyć?

I take a size 32

Noszę rozmiar 32

I'd like to change this for a
different size

Chciałbym to zamienić na inny
rozmiar

Do you have this in my size?

Czy macie to w moim
rozmiarze?

Do you have it in another
colour?

Czy ma Pan/i to w innym
kolorze?

Would you be able to gift
wrap it for me?

Czy mógłby mi pan to
zapakować jako prezent?
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Do you have any free tables? Czy mają Państwo jakieś wolne
stoliki?
Do you have any dish of the
day?

Macie państwo jakieś danie
dnia?

What do you recommend?

Co Pan poleca?

I would like to order …

Chciałabym zamówić…

I’ll have tomato soup

Poproszę zupę pomidorową

I’ll have tomato chicken
soup

Poproszę rosół

I’ll have tomato chicken with
potatoes

Poproszę kurczaka z
ziemniakami

I’ll have pasta with tomato
sauce

Poproszę makaron z sosem
pomidorowym

Orange (apple) juice, please

Poproszę sok pomarańczowy
(jabłkowy)

Please, still water

Proszę wodę niegazowaną

Enjoy your meal!

Smacznego!

The food was delicious!

Jedzenie było przepyszne

Nothing else, thank you

Nie dziękuję to wszystko
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