Języki w podróży!

Rozmówki Polsko-Angielskie
SZKOŁA JĘZYKOWA SKRIVANEK

Polskie znaczenie

Angielskie znaczenie

Angielska wymowa

Czy mówisz po polsku?

Do you speak polish?

[du ju spik polisz?]

Nie znam angielskiego

I don’t speak English

[aj dont spik inglisz]

Mogę z Tobą chwilę porozmawiać?

Can I talk to you for a while?

[ken aj tok tu ju for e łajl?]

Czy mógłbyś to powtórzyć?

Could you please repeat that?

[kud ju pliz ripit dat?]

Tak

Yes

[jes]

Nie

No

[noł]

Proszę

Please

[pliz]

Dziękuję

Thank you

[fenk ju]

Wiem

I know

[aj noł]

Nie wiem

I don't know

[aj dont noł]

Rozumiem

I understand

[aj anderstend]

Nie rozumiem

I don’t understand

[aj dont anderstend]

Słucham?

I beg your pardon?

[aj beg jo padn]

Nie jestem zainteresowany

I'm not interested

[ajm not intrestyd]

Gdzie jest szpital?

Where is the hospital?

[łer yz we hospital?]

Gdzie jest apteka?

Where is the pharmacy?

[łer yz we famesi?]

Gdzie jest dworzec kolejowy?

Where is the train station?

[łer yz we trejn stejszyn?]

Gdzie jest supermarket?

Where is the supermarket?

[łer yz we supermarket?]

Jak mogę dostać się na ulicę …..?

How can I get to ... street?

[hał ken aj get tu…strit?]

Czy mógłbyś mi to pokazać na mapie?

Can you show me on the map?

[ken ju szoł me on we mep?]

Gdzie jest najbliższy przystanek autobusowy?

Where’s the nearest bus stop?

[łerz we nirest bas stop?]

W prawo

To the right

[tu we rajt]

W lewo

To the left

[to we left]

Prosto

Straight ahead

[strejt ahed]

Gdzie znajdę taksówkę?

Where can I get a taxi?

[łer ken aj get e taksi?]

Proszę zabrać mnie pod ten adres ...

Take me to this address, please

[tejk mi to dys adres pliz]

Cześć

Hi, hello

[haj, heloł]

Cześć (pożegnanie)

Bye

[baj]

Dzień dobry

Good morning

[gud morning]

Dobry wieczór

Good evening

[gud iwning]

Do widzenia

Goodbye

[gudbaj]

Dobranoc

Good night

[gud najt]

Miłego dnia!

Have a nice day!

[hew e najs dej!]

Czy mają Państwo dostępne jakieś pokoje?

Do you have any rooms available?

[du ju hew eni rumz awejlabl?]

Jaki jest koszt za noc?

What is the cost per night?

[łot iz we kost per najt?]

Czy śniadanie jest wliczone w cenę?

Is the breakfast included?

[iz we brekfest inkludyd?]

O której muszę się wymeldować?

At what time do I have to check out?

[et łot tajm du aj hew tu czek ałt?]

Gdzie mogę zaparkować samochód?

Where can I park my car?

[łer ken aj park maj kar?]

Zapłacę gotówką/kartą.

I will pay in cash/by card.

[aj łil pej in kesz/baj kard]

Szukam …

I'm looking for…

[ajm luking for…]

Chcę kupić …

I would like to buy…

[aj łud lajk tu baj...]

Wezmę to.

I'll take this one.

[ajl tejk dys łan]

Tego nie chcę.

I don't want this one.

[aj dont łont dys łan]

Ile to razem będzie?

How much will it be in total?

[hał macz łil it bi in total]

Zapewniamy kompleksowe rozwiązania językowe. Organizujemy kursy dla ﬁrm
i instytucji, kursy indywidualne oraz audyty językowe i egzaminy.
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