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Asking for personal information

What's your name?

How do you spell that?

Where do you live?

What's your email address?

What's your phone number?



Pytanie się o dane osobowe

Jak się nazywasz?

Mógłbyś mi je przeliterować? 

Gdzie mieszkasz?

Jaki jest twój adres email? 

Jaki jest twój numer telefonu?



Ordering food

Waiter/Waitress

What would you like?

Would you like anything to drink?

Anything else?

Customer

Can I have a vegetarian pizza, please?

I'd like a lemonade, please.



Zamawianie jedzenia

Kelner/Kelnerka

Na co masz ochotę?

Czy masz ochotę na coś do picia?

Coś jeszcze?

Klient

Czy mógłbym prosić pizzę wegetariańską?

Poproszę lemoniadę.



Talking on the phone

Hello, it's Elena here.

Can I speak to Amy, please?

Just one moment./Just a minute./Hang on.

It's Elena for you.

I'm afraid he's/she's out.

Bye./See you soon./See you later.



Rozmawiać przez telefon

Halo, mówi Elena.

Czy mogłabym rozmawiać z Amy?

Za Chwile./Chwileczkę./Poczekaj.

To Elena do ciebie.

Niestety, nie ma jej/go w domu.

Pa./Do zobaczenia wkrótce./Do zobaczenia później.



Opinions

Asking for opinions

What's your favourite film?

What about you?

What do you think of cartoons?

Giving opinions

My favourite film is Action Team.

I think Electro Max is more exciting.

In my opinion, they are a bit silly.

You're right. They are silly.



Opinie

Prosić o opinie

Jaki jest twój ulubiony film?

A co ty o tym myślisz?

Co myślisz o kreskówkach?

Dawanie opinii

Moim ulubionym filmem jest Action Team.

Myślę, że Electro Max był bardziej ekscytujący.

Moim zdaniem są trochę głupie.

Masz rację. Są głupie.



Directions

Asking for directions

Excuse me. Where 's North Street?

I'm looking for a library.

How can I get to the Science Museum?

Is it far?

Giving directions

It's in/on Green Street.

Go straight on.

Go past the cinema.

Turn left./Turn right.

It's on the left./ It's on the right.



Kierunek

Pytanie o drogę

Przepraszam. Gdzie jest North Street?

Szukam biblioteki.

Jak mogę dostać się do Muzeum Nauki?

Czy to daleko?

Dawanie wskazówek

Jest w / na Green Street.

Idź prosto.

Przejdź obok kina.

Skręć w lewo. / Obróć w prawo.

Jest po lewej stronie. / Jest po prawej stronie.



Asking for and giving or refusing permission

Can I borrow a pen, please?

Yes, you can./No, sorry, you can't./Sure, no problem.

Is it OK if I use your mobile?

No, sorry, it isn't OK./Oh, all right./Yes, that's fine.



Prośba o pozwolenie, dawanie lub odmowa

Czy mogę pożyczyć długopis?

Tak, możesz. / Nie, przepraszam, nie możesz. / Jasne, nie ma problemu.

Czy mogę korzystać z telefonu komórkowego?

Nie, przepraszam, nie jest w porządku. Och, w porządku. Tak, w porządku.



Buying a ticket

A: I'd like a ticket to London, please.

B: Here you are.

A: How much is it?

B: It's ten pounds twenty, please.

A: What time does the train leave?

B: At seven thirty.

A: What time does it arrive?

B: At eight.

A: Thanks.



Kupowanie biletu

A: Poproszę bilet do Londynu.

B: Tutaj jesteś.

A: Ile to kosztuje?

B: Jest dziesięć funtów dwadzieścia, proszę.

A: O której godzinie odjeżdża pociąg?

B: O siódmej trzydzieści.

A: O której godzinie nadejdzie?

B: O ósmej.

A: Dzięki.



Making arrangements

A: Are you busy next Thursday?

I've got tickets for a basketball match.

Would you come?

B: That sounds great. I'd love to come.

What time does it start?

Where shall we meet?

A: Let's meet outside the Arena at six o'clock.



Dokonywanie ustaleń

A: Czy jesteś zajęty w następny czwartek?

Mam bilety na mecz koszykówki.

Przyszedłbyś?

B: To brzmi świetnie. Chciałbym przyjść.

O której to się zaczyna?

Gdzie się spotkamy?

A: Spotkajmy się poza Areną o szóstej.


