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By Anna Black
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Nauka angielskiego potrafi
być wyzwaniem, gdy nie
wiadomo nawet od czego
zacząć. Serdecznie
zachęcam do zapoznania
się z moim bezpłatnym
planem nauki, dostępnym
w zakładce MATERIAŁY na
www.angielskipower.pl.

W tym materiale skupimy
się na praktycznych
słówkach, zwrotach i
umiejętnościach - które
pozwolą nam przetrwać za
granicą!

W ciągu ostatnich 2 lat
miałam przyjemność być w
kilku krajach - dzięki
czemu doszłam do
pewnych zaskakujących
wniosków.

Otóż nie wszystkie podróże
wymagają doskonałej
znajomości angielskiego!

Nie musimy się martwić w
takich krajach jak Hiszpania
czy Włochy - tam
angielskiego praktycznie nie
znają. Nawet w
symbolicznym Londynie
angielski nie jest konieczny -

wszędzie spotkamy
pomocnych Polaków a w
pozostałym zakresie
pokieruje nami nawigacja.

Największym zaskoczeniem
byli dla mnie Grecy! W
sklepach, restauracjach,

hotelach angielski na
poziomie minimum B1.
Każdy, ucząc się, ma inne
potrzeby i decyzja należy do
Ciebie! Pamiętaj, że aby się
dogadać nie trzeba znać
języka - wspólny język po
prostu wiele ułatwia :)

WSTĘP
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Wchodząc do sklepu, przywitaj się słowami:
"Hello / Good morning!/ Good afternoon! / Good evening!
[heloł / gud mornyng / gud afternun / gud iwnyng]
Witam / Dzień dobry (rano)/ Dzień dobry (popołudniu)/ Dzień
dobry (wieczorem). Otrzymasz podobną odpowiedź.

On momentu wejścia do sklepu stajesz się
a customer [kastemer] - klientem, 

a w sklepie pomagać Tobie będzie: 

a sales person [a szopkiper] - sprzedawca w sklepie/salonie
a shopkeeper - sklepikarz, właściciel sklepiku
a sales assistant/shop assistant - ekspedient, sprzedawca
w sklepie

Chodząc po sklepie, może podejść do Ciebie pomoc
sklepowa i zapytać:

Are you looking for anything in particular? lub
Can I help you?
Jeżeli nie potrzebujesz pomocy, bo tylko się rozglądasz,

odpowiedz:

I'm just looking around but thank you! Perhaps later.
Tylko się rozglądam ale dziękuję! Może później.

Jeżeli szukasz sprzedawcy do rozmowy, zapytaj:
Excuse me, could you please help me?
[ekskjuz me, kud ju help me plijz]
Przepraszam, czy mogłaby Pani/Pan mi pomóc?

SKLEP
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where can I find X? gdzie znajdę X?

do you have this in another colour/size?                     
 czy macie to w innym kolorze/rozmiarze?

where can I try this on? gdzie mogę to przymierzyć?

does it suit me? czy to dobrze na mnie wygląda/czy to
mi pasuje?

where is the changing room/dressing room/fitting
room? gdzie jest przymierzalnia?

is this on sale? czy to jest na sprzedaż?

how much is this? ile to kosztuje?

Oto najczęstsze pytania, które zadasz sprzedawcy w sklepie:

Excuse me, - Przepraszam, 

Przy płaceniu zapewne zapytasz lub powiesz:

Can I pay by credit card? Czy mogę zapłacić kartą?

Do you take credit cards? Czy przyjmujecie płatność kartą?

I'll pay in cash. Zapłacę gotówką.

Can I have the receipt, please? Czy mogę poprosić
rachunek?

I'll take it! Wezmę to!

Please keep the change! Proszę zachować resztę!

Pytania od sprzedawcy:

What size are you looking for? Jakiego rozmiaru Pani
szuka?

Would you like a bag for this? Czy chciałaby pani na to
torbę?

Jeżeli zobaczysz jakiś sale - wyprzedaż, w witrynach często
pojawi się informacja np. 30% off czyli -30% od ceny
początkowej. 

SKLEP
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Nie będziemy tutaj mówić o słownictwie związanym z
targowaniem się czyli to bargain , gdyż przyznam szczerze,

że nie mam w tym zbyt dużego doświadczenia i nawet w
ojczystym języku bywa to stresujące a my przecież chcemy
stresu unikać :)

Pozostałe przydatne słownictwo i frazy to:

That'll be ... To będzię... (mówiąc o cenie końcowej)
a discount - zniżka
on sale - w sprzedaży
sale - wyprzedaż
get something half off - dostać coś za połowę ceny
overpriced - zawyżone cenowo
expensive/pricey - drogie
cheap - tanie
a trolley - wózek sklepowy
I can't afford it. Nie stac mnie na to.

be on a tight budget - mieć mocno ograniczony budżet
It cost me an arm and a leg. / It cost me a lot!
To mnie dużo kosztowało!

a basket - koszyk na zakupy
cash register - kasa (sklepowa)

a shelf / shelves - półka/półki
a barcode - kod keskowy
a price tag - metka, metka z ceną
an escalator - schody ruchome
pay - płacić (wiem wiem, proste)

buy - kupić (to tez proste i do tego przyjemne)

purchase - nabyć, zakupić (ale tego już nie każdy zna!)

aisle [ajl] - alejka/rząd w sklepie
priceless - bezcenne

SKLEP
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Dziś w większości restauracji na świecie nie wejdziemy bez
okazania Unijnego Certyfikatu COVID. 

Usłyszymy wówczas:
Please show me your pass /Covid QR code/ Health Pass.

Za dnia rezerwacja raczej nie będzie potrzebna, powiesz
tylko:

I'll have a table for 2. Poproszę o stolik dla 2 osób.

Gdyby jednak Twoja wizyta w restauracji była późnym
popołudniem, waiter - kelner raczej zapyta o rezerwację:

Do you have a reservation?
Jeżeli odpowiesz "no" możesz w odpowiedzi usłyszeć:

I'm sorry, we are full. Przepraszam, mamy komplet.
I'm sorry, we haven't got a free table for you. Przykro mi,
nie mamy wolnego stolika dla ciebie.

I'm sorry, please book a table in advance. Przykro mi,
prosimy o wcześniejszą rezerwację stolika.

Gdy uda Ci się wejść już do restauracji, kelner zazwyczaj
powie:

Please choose a table. Proszę wybrać stolik. 

Please take a seat by the window. Proszę usiąść przy
oknie.

Here's the card/menu. Oto karta/menu.

Have you already decided? Czy już państwo zdecydowali?
Can I take your order? Czy mogę przyjąć zamówienie?

I can absolutely recommend... Mogę absolutnie polecić...

Zamówienie składamy słowami:

I WILL HAVE... - poproszę o...

Restauracja

ANGIELSKI NA JUŻ! ANNA BLACK

13



Jeżeli potrzebujesz więcej czasu do namysłu, powiedz
kelnerowi:
Can I have a few more minutes? Czy mogę poprosić o parę
minut więcej?
We haven't decided yet. - Jeszcze nie zdecydowaliśmy.

Kelner zazwyczaj wówczas odpowie:

Sure! Please take your time. I'll be back in a few minutes. 
Pewnie! Prosze się nie spieszyć. Wrócę za parę minut.

Możesz także sam zawołać kelnera:

Excuse me, waiter, 
we are ready to take our order.
we'd like to order.

Pamiętaj! Mówimy:

MENU [MENJU] 
z akcentem na pierwszą sylabę! :)

a side dish - przystawka
a starter/an appetizer - przystawka/starter
Can I have the bill please? Czy moge poprosić o rachunek?

I'll go with... - poproszę o (zamiast: I will have...)

I would like... - Chciałabym...

prefer - preferować
the main course - główne danie
dish - danie
cuisine - kuchnia (np. italian, chinese, greek)

to tip somebody - dac komuś napiwek
Please keep the change! Prosze zachować resztę!

Restauracja
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Te słówka również mogą się przydać:

a straw - słomka
eating with chopsticks - jedzenie pałeczkami
hot - gorące
raw - surowe
cold - zimne
I'm afraid that there has been a mistake. Obawiam się, że
doszło do pomyłki.
order - zamawiać
I'm afraid that this is... Obawiam się, że to jest...
undercooked - niedogotowane
overcooked - przegotowane
salty - słone
spicy - pikantne
mild - łagodne
bland - mdłe
too - zbyt
really - naprawdę
cutlery - sztućce
a fork - widelec
a knife [a najf] - nóż
a spoon - łyżka
a teaspoon - łyżeczka 

an extra plate - dodatkowy talerz 

a napkin - serwetka
a bowl - miska
vegetarian - wegetarianin
greens/vegetables - warzywa
beef - wołowina
poultry - drób
lamb - jagnięcina
fish - ryba, ryby

Restauracja
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meal - posiłek
seafood - owoce morza
salad - sałatka
soup - zupa
pasta - makaron
be allergic to - mieć alergię na
nuts - orzechy
It's delicious! To jest pyszne!

confirm - potwierdzić
beverages - napoje
sparkling water - woda gazowana
still water - woda niegazowana
fizzy drink - napój gazowany 

Kelner podając jedzenie będzie prawdopodobnie mówił:
Here's your food. Enjoy your meal!
Oto państwa jedzenie. Życzę smacznego!

Pod koniec posiłku kelner mógłby zapytać:

Would you like anything for dessert?
Czy chcieliby Państwo coś na deser?
Można wtedy odpowiedzieć twierdząco lub przecząco:

No thank you, just the bill please.
Nie dziękuję, poprosimy tylko o rachunek.

Chcąc zabrać the rest of the food - resztę jedzenia do
domu, powiedz kelnerowi:
Can I take this home? Czy mogę to wziąć do domu?

Can you wrap this up to go, please? Czy może mi pan to
zapakować proszę?

W Stanach kelner odpowiedziałby: Sure, I can box up the
food for you! Pewnie, mogę to pani spakować na wynos!
 

Restauracja
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Czasy podstawowe niezbędne są na co dzień. Robiąc zakupy
czy zamawiając danie w restauracji powiemy 

I'll have... Poproszę o... (czas przyszły DK)

Pytając o coś uprzejmie, użyjemy najczęściej Czasowników
Modalnych:

Can you show me the way? Czy może mi pan pokazać
drogę?

How can I get to...? Jak mogę się dostać do...?

Should I pay in advance? Czy powinienem zapłacić z góry?

Gdy popełnimy jakiś błąd, usłyszymy lub użyjemy najczęściej
cofniętego modala:

You can't get in ma'am, you should have booked your
visit earlier. Nie może pani wejść, powinna pani była
zarezerwować swoją wizytę wcześniej.
You should have taken the other road. Powinna była pani
wybrać tą inną drogę.

I must have left my ticket at the hotel! Pewnie zostawiłam
mój bilet w hotelu!

Present Perfect jak już zapewne Wiesz, znany jest z
charakterystycznych słówek: just, already, yet,
never/ever/before, so far i because gdy chcemy powiedzieć,

źe coś ZROBIŁAM. Oznacza także, że ROBIĘ COŚ DO TERAZ
(wówczas słówka charakterystyczne w zdaniu to: for, since).

I haven't made up my mind yet. / I haven't decided yet.
Jeszcze się nie zdecydowałam.

I've already taken an order. Już złożyłam zamówienie.

Gramatyka w praktyce
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Jak poprosisz o kurczaka z sałatką?

.............................................................................................................................................

Jak powiesz, że nie zamawiałeś makaronu tylko rybę?

.............................................................................................................................................

Jak powiesz, że doszło do pomyłki.
.............................................................................................................................................

Jak powiesz, że mięso jest niestety surowe.

.............................................................................................................................................

Jak poprosisz o spakowanie jedzenia na wynos?
.............................................................................................................................................

Przetłumacz zdania:

Już złożyliśmy zamówienie.
............................................................................................................................................

Kiedy możemy się spodziewać naszego zamówienia?
.............................................................................................................................................

Czy to zawiera orzechy?
.............................................................................................................................................

Makaron jest niedogotowany.
.............................................................................................................................................

Czy macie Państwo rezerwację?
.............................................................................................................................................

Jak dojdę do najbliższej restauracji włoskiej?
.............................................................................................................................................

Znajdzie ją pani na końcu ulicy po prawej stronie.
.............................................................................................................................................

Obawiam się, że zapomniałam biletu.
.............................................................................................................................................

(zajadając się) Nigdy nie jadłam czegoś tak dobrego! 
.............................................................................................................................................

Ćwiczenia
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Jak poprosisz o kurczaka z sałatką?

I will have chicken with salad, please.

Jak powiesz, że nie zamawiałeś makaronu tylko rybę?

I'm sorry but I've ordered fish, not pasta.

Jak powiesz, że doszło do pomyłki.
I'm afraid (that) there has been a mistake.

Jak powiesz, że mięso jest niestety surowe.

Excuse me, I'm afriad the meat is unfortunately raw.

Jak poprosisz o spakowanie jedzenia na wynos?
Can you wrap this up to go, please?

Przetłumacz zdania:

Już złożyliśmy zamówienie.
We have already placed an order.
Kiedy możemy się spodziewać naszego zamówienia?
When can we expect to get our order?
Czy to zawiera orzechy?
Does it include nuts?
Makaron jest niedogotowany.
The pasta in undercooked.

Czy macie Państwo rezerwację?
Do you have a reservation?

Jak dojdę do najbliższej restauracji włoskiej?
How can I get to the nearest Italian restaurant?
Znajdzie ją pani na końcu ulicy po prawej stronie.
You'll find it at the end of the street on the right.
Obawiam się, że zapomniałam biletu.
I'm afraid I have forgotten my ticket.
(zajadając się) Nigdy nie jadłam czegoś tak dobrego! 
I have never eaten something so delicious!

ODPOWIEDZI :)
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Harrods - luksusowy dom
towarowy w Londynie



Restauracja w Harrods



Na tym kończymy
 

cz. II
 

naszego mini niezbędnika.
Jeżeli nie Masz cz. I napisz do mnie na

Instagramie: angielskipower.
Będę także ogromnie wdzięczna za

feedback, gdyż materiały tworzone są dla
Was, 

aby służyły zawsze i wszędzie! 
Thank you!

 
Anna Black
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Do you need
more?

WWW.ANGIELSKIPOWER.PL

Jeżeli chcesz pokonać barierę w mówieniu i
skutecznie usystematyzować podstawy - 

TA KSIĄŻKA JEST DLA CIEBIE!


