
Welcome to New Year (łelkam tu ńju jer) – Witamy w Nowym Rok 

 

What`s your New Year`s resolution – jakie jest Twoje postanowienie noworoczne 

(łots jur ńju jer rezoulszyn) 

My New New Year`s resolution is: - moje noworoczne postanowienie to: 

(maj ńju jer rezoulszyn is) 

learning Englisch – nauka angielskiego 

(lerning ingilisz)  

traweling to the UK – podróż po Wlk. Brytanii 

(traweling tu de Ju Kej)  

to be healthy – być zdrowym 

(tu bi helfi) 

to lose same weight – zgubić kilka kilogramów 

(tu luz sam łejt) 

to get/earn some money – dostać/zarobić trochę pieniędzy 

(tu get/ern sam many) 

 

Dopełniacz saksoński  
 

It is her hat – to jest jej kapelusz 

(itis her hat) 

girsl`s hat – kapelusz dziewczyny 

Anna`s hat – kapelusz Anny  

Anna`s married – mąż Anny 

(Annas merit) 

John`s bag – torba Johna 

(dżons beg) 

Susan`s book – książka Zuzanny 

(suzans buk) 

They are Hana`s glasses – To są okulary Hani 

(dej ar Hanas glasys)  

They ar her glasses – to są jej okluary 

(dej ar her glasys) 

It is Edyta`s pen – to jest pióro Edyty 

(itys Edytas pen) 

They are Ela`s gloves – to są rękawiczki Eli 

(dej ar Elas glawz) 

 

purse – portfrl, portomnetka 

(pers) 

wallet – portfel męski 

(łolet) 

scheet – kartka, prześcieradło 

(szit) 



duvet – kołdra 

(diwej) 

ballet – balet 

(balej) 

chalet – schornisko w górach 

(szalej) 

bad – torba 

(bet)  

hair – włosy 

(her) 

coin – moneta 

(kojn) 

blouse – bluzka 

(blaus) 

trousers – spodnie 

(trałzez) 

 

Nazwy owoców 

 

aplle – jabłko 

(epl) 

banana – banan 

(banana) 

cherry – wiśnia 

(tszeri) 

raspberry – malina 

(rajzbery) 

strawberry – truskawka 

(strałbery) 

tangerine – mandarynka 

(tandżerin) 

watermelon – arbuz 

(łotermelon) 

peach – brzoskiwnia 

(picz) 

grapes – winogorna 

(grejps) 

pear – gruszka 

(per) 

pineapple – ananas 

(pajnepl)  

 

 

 



Stan cywilny 
 

separated – w separacji 

(separejtet) 

divorced – rozwiedzony 

(dejworst) 

widow – wdowa 

(łidoł) 

married – mężatka, żonaty) 

(merit)  

 


