
Podstawowe zwroty 

Hi, how are you  (haj, hau a:ju:)  - cześć, jak się masz 

Very well, thank you (weri łel, tenk ju:) - bardzo dobrze dziękuję 

How do you do ( hał du ju du)  - Jak się masz? 

Pleased to meet you ( plizd tu mi:t ju:) - Miło mi cię poznać 

Good afternoon (Gud afte(r)nu:n)  - Dzień dobry 

Good evening (gud  iwning)   -  Dobry wieczór 

Good night (gud najt)   -  Dobranoc 

Goodbye (gud baj)   - Do widzenia 

I`d like … (ajd lajk)   -  Chciałbym 

We`d like …( wid lajk)   -  Chcielibyśmy 

Where is …(łe: is)    -  Gdzie jest? 

Where are (łe: a:)   -  Gdzie są? 

What i sit? (łot iż it?)   -  Co to jest? 

Why? (łaj?)    -  Dlaczego? 

Who? (hu?)    -  Kto? 

How much? (hał macz?)   - Ile? 

How many? (hał meni?)   - Ile?  

How? (hał?)    -  Jak? 

When? (łen?)    -  Kiedy? 

I`m soory (aj em sory)   - Jest mi przykro 

Thank you very much (tenk ju: weri macz) -   Bardzo dziękuję  

There is… (der iz)    -  Tam jest 

Of course (of ko(r)s)   -  Oczywiście 

Just a minute (dżast e minit)  - Chwileczkę 

Thanks for the information (tenks fo: de informejszin) - Dziękuję za informację 

Not at all (not et o:l)   -  Nie ma za co 



Please forgive me (pli:z fo(r)giw mi) -  Proszę mi wybaczyć 

Could you wait a moment (kuld ju: łejt e moment) – Proszę chwilę poczekać 

Please sit down (pliz sit dałn)  - Proszę usiąść 

Do you understand me? (du ju: anderstend mi?) - Czy mnie rozumiesz? 

I don`t under stand (aj deunt anderstend)  - Nie rozumiem 

Could you repeate, please? ( kuld ju: ripit, pliz) - Czy możesz powtórzyć? 

I don`t speak English (aj deunt spi:k inglisz)  - Nie mówię po angielsku 

I speak poor English (aj spi:k pu: inglisz)  - Słabo mówię po angielsku 

Do you speak Polish? (du ju: spi:k polisz?)  - Czy mówisz po polsku? 

Speak slowly please (spi:k slołli, pliz)  - Proszę mówić powoli  

I`m grateful for your help (ajm grejtful fo: jo: help) - Dziękuję za pomoc 

No problem (noł problem)    - Nie ma problem 

What times i sit? (łot tajm iż it?)   - Która godzina? 

So long (soł long)     - Na razie 

See you tomorrow (si ju: tomorou)   - Do jutra 

Yes, please (jes pli:z)    - Tak, proszę 

No thanks (noł tenks)    - Nie, dziękuję 

Let`s go! (lets gou)    - Chodźmy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


