Zwroty i wyrażenia praktyczne

„Przedstawianie, oferowanie pomocy, wyrażanie
próśb”

Meet my friend.
I’d like you to meet my friend.
Peter, this is my friend, Paul.
May I introduce you to my friend?
Let me introduce you to my friend.
You haven’t met my friend, have you?
I don’t think you’ve met my friend.
Do you know my friend?
No, I haven’t had the pleasure.
How do you do?
I’ m. glad to meet you.
I’ m. pleased to meet you.
I’ m. so glad to have the opportunity of meeting you.
Can I help you?
Shall I do that for you?
Would you like me to do that for you?
Shall I help you ............................. (carry these bags)?
Thank you. That’s very kind of you.
Thank you very much indeed.
Thank you for helping me.
No, thank you. I can manage.
Thank you. I’ll do it myself.
Don’t bother. I can manage myself.
Excuse me, may I use your ........................... ?
I’d like you to help me.
Will you, please, ........................... (open the window)?
Open the window, will you?
Would you mind if I borrowed your ....................... ?
Yes, I think that would be all right.
I’d like to say yes, but it’s just not possible.
Let me think it over, and I’ll tell you later.
Yes, of course.
No, of course not.
Yes, certainly.
I’ m afraid, I can’t.
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Jesteś na przyjęciu i widzisz kogoś, kogo nie znasz. Przedstaw się.
Przedstaw kolegę koledze.
Przychodzisz do biura pana Brown’a . Przedstaw się jego sekretarce i powiedz, że jesteś umówiny na
godzinę 10.
Na wakacjach poznajesz rodziców kolegi. Przywitaj się i przedstaw.
Zaoferuj pomoc kobiecie z małym dzieckiem i mnóstwem bagaży.
Zapytaj kolegę, czy nie będzie mu przeszkadzało włączenie TV.
Poproś o pozwolenie wzięcia jednego dnia wolnego w pracy i podaj przyczynę.
Chciałbyś otworzyć okno. Zapytaj o pozwolenie.
Poproś o pozwolenie skorzystania z telefonu w domu przyjaciół.
Poproś kolegę o pożyczenie ci książki, którą wiesz,że on ma.
Zapytaj, czy gospodarze nie będą mieli nic przeciwko jeżeli zapalisz papierosa.
Zaoferuj starszej osobie pomoc przy przejściu przez ulicę.
Poproś koleżankę, aby pomogła ci rozwiązać zadanie.
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Zwroty i wyrażenia praktyczne

„Wyrażanie propozycji, podziękowanie,
przepraszanie.”

What shall we do today?
Would you like to go for a walk?
We could go out this evening.
Where shall we go?
What do you want to do?
Do you want to .................................. ?
Let’s go out, shall we?
What about going out?
That’s a very good idea.
Where you like. I don’t mind.
I’ll let you decide where to go.
I’d rather stay at home.
Good idea.
Thank you.
Thank you very much.
How kind of you.
Thank you very much for your trouble.
Thank you for everything.
Thank you very much, indeed.
It’s very kind of you.
I’ m very much obliged to you.
I’ m really very grateful to you.
I don’t know how I can thank you.
Not at all.
Don’t mention it.
That’s all right.
It’s a pleasure.
You’re welcome.
I’ m afraid I .....................
I’ m terribly sorry. Won’t you let me pay for it.
I do apologise.
Oh, never mind about that.
Oh, don’t worry about that.
Oh, that’s all right.
Don’t let that distress you.
I assure you, it’s nothing at all.
It doesn’t matter.
It really isn’t worth mentioning.
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- Zaproponuj znajomemu wspólne wyjście do teatru.
- Odmów koledze, który proponuje ci wspólne wyjście do kina.
- Jak zaprosisz kolegę na kawę do pobliskiej kawiarni?
- Zaproponuj rozmówcy spacer.
- Zaproponuj grę w tenisa.
- Podziękuj znajomemu, który odprowadził cię na stację i pomógł ci nieść walizki.
- Znajomy dziękuje ci za przysługę. Co powiesz?
- Znajomy przeprasza za spóźnienie. Co powiesz?
- Wylałeś kawę na nowy garnitur przyjaciela. Przeproś i zasugeruj, że zapłacisz za czyszczenie.
- Kolega proponuje ci podwiezienie na stację. Zgódź się.
- Ktoś dziękuje ci za pomoc. Co powiesz?
- Jak przeprosisz za spóźnienie na spotkanie.
- Podziękuj znajomym za propozycję spędzenia wakacji u nich w Londynie.
- Pomagasz osobie, z którą spotkałeś się na spacerze, nieść zakupy. W pewnej chwili twój rozmówca
zaczyna się usprawiedliwiać i przepraszać za kłopot, jaki ci sprawia. Co powiesz?
- Twój znajomy ofiarował ci bardzo ładny prezent. Jak wyrazisz swoje zadowolenie.
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Zwroty i wyrażenia praktyczne

“Rozmowy telefoniczne”

Can I speak to .......................... , please?
Could I speak to ....................... , please?
May I have a word with ........................ , please?
Can I leave a message?
Could you take a message?
Would you tell him/her I rang?
Would you ask him/her to call back?
Could you tell him/her to ring me when he/she gets back?
This is .......................... speaking. Is ...................... there?
Hallo, John here. Can I speak to Mary, please?
Speaking.
Just a moment, please.
Hold the line, please.
I’ll just see if she/he is in.
She/he is not in. Can I take a message?
I’ m afraid you’ve got the wrong number.

-

Odbierasz telefon i ktoś chce rozmawiać z tobą.Co powiesz.?
Dzwonisz do przyjaciela, którego nie ma w domu. Poproś, aby zadzwonił do ciebie później.
Dzwonisz do znajomych. Chcesz rozmawiać z Piotrem. Telefon pdbiera inna osoba. Jak go
poprosisz?
Dzwonisz do przyjaciela. Telefon odbiera jego mama. Przyjaciela nie ma w domu. Przedstaw się i
zapytaj, czy możesz zostawić wiadomość.
Odbierasz telefon do brata. Poinformuj, że nie ma go w domu i zapytaj, czy masz mu przekazać
wiadomość.
Odbierasz telefon i ktoś chce rozmawiać z twoim bratem. Co powiesz?
Poproś siostrę, aby odebrała telefon.
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Zwroty i wyrażenia praktyczne

„Na zabawie” „Przy stole”

Would you like to dance?
May I have this dance?
Will you dance with me?
May I have the next dance with you?
Shall I bring you something to eat or drink?
Would you like something to eat or drink?
Would you like .................... or.................... ?
Yes, I’d love to.
Sorry, I’ve already promised ......................... .
I’ m not very good at dancing.
You are a splendid dancer.
Thank you, ........................ will do fine.
A glass of cold juice, please.

What would you like to have?
Help yourself to .......................... .
What will you have tea or coffee?
Shall I fetch you a drink?
Would you care for a drink?
Can I pass you anything?
Shall I cut you some bread?
May I pour you out some tea?
Do you take salt or pepper?
Might I trouble you for some salt?
Would you be so kind as to pass me ................... ?
May I have just a little to taste?
Just a little, please.
Quite a small piece.
No more, thank you.
No, I won’t have any more, thank you.
No, I enjoyed it very much, but I won’t have any more.
Pass me the butter, please.
Pass ....................... to me, will you?
I’d love one, thank you.
No, thank you. I’d rather not.
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Gospodyni przyjęcia proponuje ci dodatkową porcję deseru. Odmów.
Masz ochotę na herbatę z cytryną. Co powiesz?
Zaproponuj gościowi coś do picia.
Powiedz koledze, żeby poczęstował się kanapkami.
Poproś sąsiada przy stole o podanie ci chleba.
Powiedz, że chętnie napiłbyś się zimnego soku pomarańczowego.
Poproś o mały kawałek ciasta.
Sąsiad przy stole prosi cię o podanie mu soli. Co powiesz podając mu solniczkę?
Powiedz, że jedzenie bardzo ci smakowało, ale już więcej nie zjesz.
Zapytaj kolegę, czy ma ochotę na drinka.
Gospodarz proponuje ci drinka. Odmów.
Poproś o filiżankę mocnej, czarnej kawy.
Powiedz, że nie masz już ochoty tańczyć i zaproponuj chwilę odpoczynku.
Poproś koleżankę do tańca.
Zapytaj, czy twoja partnerka chciałaby coś do picia lub jedzenia.
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Zwroty i wyrażenia praktyczne

„Pytanie o drogę i wskazywanie drogi.”

Excuse me. Could you tell me where .................................. is.
Could you tell me the way to ..................................................?
Could you show me the way to ...............................................?
Excuse me, but I’ m trying to find ...........................................
Excuse me, please. Could you tell me how to get to ...............?
Can you direct me to ................................................................?
Which street must I take for .....................................................?
Which way should I go to reach ...............................................?
Which is the best way to get there?
Is this the shortest way?
Is it very far from here?
Is it far to walk?
Am I right for ...........................................................................?
Will it take me long to get there?
Should I take a bus?
Take the second on the left an then ask again.
Turn round and turn left at the traffic lights.
Take the third on the right and go straight on.
First right, second left. You can’t miss it.
Go straight on till you come to ............................... .
Go as far as the traffic lights.
Go straight up the street and turn to the third on your left.
Go straight ahead to that big building.
Cross to the other part of the street.
You must turn back.
Turn left/right.
Take the next turning to the left/right.
Take the second turning on your left/right.
You can take the bus number ................................. .
The best way to get to ................... is to take the bus.
The shortest way to ....................... is across the square.
It’s rather a long way.
It’s only about five minutes to walk.
It’s no distance at all.
You can walk it in under five minutes.
It’s only a couple of hundred yards.
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Poproś przechodnia o wskazanie ci drogi do najbliższej poczty.
Zapytaj, gdzie znajduje się postój taksówek.
Zapytaj, czy dobrze idziesz w kierunku dworca PKP.
Zapytaj, którędy musisz iść, aby dojść do banku PKO.
Powiedz, że należy skręcić w drugą ulicę po prawej stronie.
Powiedz, że należy iść aż do świateł i skręcić w prawo.
Zapytaj, czy daleko jest do poczty.
Powiedz, że należy iść prosto w górę ulicy.
Powiedz, że najlepiej pojechać autobusem numer 33.
Zapytaj, w której części miasta znajduje się Hotel Centralny.
Powiedz, że chciałbyś dojść do Ratusza.
Zapytaj, czy powinieneś pojechać autobusem.
Poproś przechodnia o wskazanie ci drogi do stacji.
Zapytaj, czy daleko jest do Oak Street.
Zapytaj, czy długo zajmie ci dojście do Hotelu Centralnego.
Powiedz, że należy przejść przez jezdnię, a następnie skręcić w prawo.
Poproś o skierowanie cię do najbliższego postoju taksówek.
Powiedz, że należy zawrócić i iść aż do świateł, a następnie skręcić w lewo.
Powiedz, że należy skręcić w następną ulicę po lewej stronie.
Powiedz, że postój taksówek jest tuż za rogiem.
Zapytaj, czy to najkrótsza droga.
Powiedz, że można tam dojść w niecałe dziesięć minut.
Poproś o wskazanie ci drogi do centrum handlowego.
Zapytaj, czy hotel znajduje się tuż za światłami.
Zapytaj, którędy powinieneś iść, aby dojść do parku.
Powiedz, że należy skręcić w trzecią ulicę po lewej.
Powiedz, że najkrótsza droga prowadzi przez park.
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ZWROTY I WYRAŻENIA PRZYDATNE W FORMUŁOWANIU
WYPOWIEDZI NA RÓŻNE TEMATY ORAZ W DYSKUSJI

I think that ............................................................................
I believe that .........................................................................
I’ m sure that ........................................................................
I don’t think ..........................................................................
In my opinion .......................................................................
As far as I know ...................................................................
I agree that .................................... but ................................
The problem is .....................................................................
The point is ...........................................................................
To tell the truth .....................................................................
It may sound strange but ......................................................
The surprising thing is ..........................................................
The reason why .....................................................................
That’s the reason why ...........................................................
The real question is ...............................................................
Therefore ...............................................................................
As a result ..............................................................................
It’s hard to believe but ...........................................................
You may not believe it but ....................................................
I have reason to believe .........................................................
In any case .............................................................................
And there is one more thing ...................................................
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