SYTUACJE JĘZYKOWE
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Zapytaj o cenę jednoosobowego pokoju z łazienką.
Zapytaj, czy w cenę pokoju wliczone są posiłki.
Dzwonisz do hotelu, by potwierdzić dokonaną wcześniej rezerwację. Co powiesz?
Dzwonisz do recepcji, by przysłano do pokoju pokojówkę. Co powiesz?
Nie możesz otworzyć okna ani rozsunąć żaluzji w pokoju hotelowym. Jak to zgłosisz
w recepcji?
6. Jak zgłosisz w recepcji, że spaliła się żarówka i jest zepsuta wtyczka?
7. Jak poprosisz o pokój z widokiem na morze?
8. Jesteś w hotelu. Zapytaj, ile kosztuje pełne wyżywienie.
9. Jesteś na granicy. Urzędnik pyta o cel wizyty. Powiedz, że jesteś przejazdem.
10. Jesteś na granicy. Urzędnik pyta o cel wizyty w Wielkiej Brytanii. Powiedz, że
będziesz uczestniczyć w kursie języka angielskiego.
11. Zapytaj, ile wynosi cło na aparat fotograficzny.
12. Powiedz, że nie masz nic do oclenia.
13. Jesteś w Londynie. Zapytaj taksówkarza o cenę przejazdu do Hyde Parku.
14. Płacąc taksówkarzowi za przejazd powiedz, żeby nie wydawał reszty.
15. Jesteś w autobusie. Zapytaj, czy musisz się przesiadać, żeby dojechać do centrum.
16. Dzwonisz na dworzec. Zapytaj, czy jest bezpośredni pociąg do Manchesteru.
17. Zapytaj, gdzie jest kasa biletowa.
18. Zapytaj, czy jest bezpośrednie połączenie kolejowe z Londynem.
19. Jak zarezerwujesz lot do Nowego Jorku?
20. Kupiłeś bilet do Nowego Jorku. Zapytaj, o której godzinie musisz zgłosić się do
odprawy.
21. Jesteś na stacji benzynowej. Poproś o napełnienie baku i sprawdzenie oleju.
22. Przechodzień pyta cię o drogę do teatru. Powiedz, by szedł prosto aż do świateł i
skręcił w pierwsza przecznice na lewo.
23. Poproś o przedłużenie wizy.
24. Poproś o pomoc w wypełnieniu formularza.
25. Jesteś w banku. Chcesz wymienić dolary na funty. Co powiesz?
26. Zapytaj o kurs wymiany.
27. Chcesz zrealizować czek podróżny. Co powiesz?
28. Urzędnik pyta, jakie banknoty sobie życzysz. Odpowiedz, że jest ci wszystko jedno.
29. Chcesz wybrać 500 funtów z konta. Co powiesz?
30. Jesteś na poczcie. Chcesz wysłać polecony list lotniczy do Polski. Co powiesz?
31. Poproś o książkę telefoniczna.
32. Poproś telefonistkę, by połączyła cię ze szpitalem.
33. Dzwonisz do znajomego. Telefon odbiera jego matka. Jak poprosisz o przekazanie
wiadomości?
34. Zapytaj o numer wewnętrzny do dyrektora banku.
35. Rozmawiasz przez telefon i bardzo słabo słyszysz. Co powiesz rozmówcy?
36. Poproś koleżankę, żeby odebrała telefon.
37. Jesteś na stacji benzynowej. Poproś o nalanie do pełna bezołowiowej.
38. Poproś o wymycie przedniej szyby i sprawdzenie hamulców.
39. Zapytaj, gdzie jest biuro rzeczy znalezionych.
40. Chcesz kupić rozkład jazdy. Co powiesz?
41. Jesteś w sklepie. Ekspedientka pyta, co podać. Jak powiesz, że tylko oglądasz towar?
42. Poproś ekspedientkę, by pokazała ci czerwona bluzkę.
43. Co powiesz, decydując się na kupno oglądanego towaru?
44. Co powiesz, rezygnując z kupna oglądanego towaru?
45. Poproś o paragon.
46. Kupiłeś lampę, która jednak ci nie odpowiada. Poproś o wymianę.

47. Kupiłeś płaszcz, który ci nie odpowiada. Poproś o zwrot pieniędzy.
48. Pracujesz w sklepie. Powiedz klientowi, że towar został wyprzedany.
49. Zapytaj, gdzie jest przymierzalnia.
50. Zapytaj, czy możesz przymierzyć spodnie.
51. Poproś o większy rozmiar.
52. Jesteś u fryzjera. Poproś o mycie i modelowanie włosów.
53. Chcesz podciąć włosy. Co powiesz?
54. Chcesz zrobić trwałą. Co powiesz?
55. Dzwonisz do restauracji. Zamów stolik na cztery osoby.
56. Jesteś w restauracji. Poproś o jadłospis.
57. Zamów obiad: zupę pomidorową, ziemniaki, wołowinę średnio wypieczoną, a na
deser lody i kawę.
58. Chcesz uregulować rachunek. Co powiesz?
59. Otrzymujesz rachunek. Wydaje ci się, że kelner policzył za dużo. Co powiesz?
60. Kelner przynosi mięso. Okazuje się, że jest niedopieczone. Co powiesz?
61. Jak wzniesiesz toast na przyjęciu urodzinowym?
62. Zapytaj rozmówce, czy słodzi herbatę.
63. Zachęć rozmówcę, by poczęstował się ciastkami.
64. Gospodarz domu częstuje cię kanapkami. Zjadłeś juz ich sporo. Co powiesz?
65. Jak powiesz, że obiad jest wyśmienity?
66. Dzwonisz do dentysty. Bardzo boli cię ząb. Umów się na wizytę.
67. Jesteś w aptece. Poproś o cos na ból głowy i kaszel.
68. Powiedz lekarzowi, że jesteś uczulony na ten lek.
69. Powiedz, że masz gorączkę, boli cię gardło i masz zawroty głowy.
70. Powiedz, że boli cię żołądek i jest ci niedobrze.
71. Powiedz, że jesteś w ciąży i dziecko ma się urodzić w czerwcu.
72. Jesteś w biurze podróży. Poproś, by polecono ci dobrą wycieczkę po Londynie.
73. Zapytaj, co grają w kinie.
74. Dzwonisz do kina. Zapytaj, kiedy rozpoczyna się seans.
75. Dzwonisz do teatru. Zapytaj, czy są jeszcze bilety na wieczorny spektakl.
76. Jak poprosisz koleżankę do tańca?
77. Zapytaj o zdrowie rodziny rozmówcy.
78. Przechodzień pyta cię o drogę do teatru. Nie znasz miasta. Co powiesz?
79. Nie dosłyszałeś, co do ciebie powiedziano. Co powiesz?
80. Co powiesz, gdy ktoś chwali twoją nową sukienkę?
81. Jak zareagujesz na składane ci życzenia świąteczne?
82. Poproś rozmówcę, by nie odkładał słuchawki.
83. Poproś rozmówcę o podwiezienie samochodem.
84. Co powiesz, gdy ktoś kichnie?
85. Co powiesz, chcąc przedostać się przez grupę ludzi?
86. Co powiesz, przepuszczając kogoś w drzwiach?
87. Co powiesz, gdy wybierzesz zły numer?
88. Chcesz wywołać film. Co powiesz?
89. Zapytaj, z którego peronu odchodzi pociąg do Brighton.
90. Jesteś w pociągu. Zapytaj o planowy przyjazd do Brighton.
91. Powiedz rozmówcy, żeby się rozgościł.
92. Powiedz, że jesteś studentem i szukasz mieszkania.
93. Poproś rozmówce, by włączył/wyłączył magnetofon (do prądu).
94. Zapytaj, czy możesz skorzystać z toalety.
95. Jak powiesz rozmówcy, że będziesz trzymać za niego kciuki?
96. Jak złożysz kondolencje?
97. Poproś o środek przeciwbólowy.
98. Powiedz, że zanosi się na deszcz.
99. Wyraź nadzieje, że utrzyma się dobra pogoda.
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Zapytaj, jaka będzie jutro pogoda.
Poproś rozmówce, by nastawił wodę (na kawę).
Zapytaj o termin oddania książek do biblioteki.
Jak powiesz, że opieka zdrowotna jest w Polsce bezpłatna.
Zapytaj o cenę bochenka chleba.
Jakimi słowami odpowiesz na podziękowanie sąsiadki za pomoc?
Znajomy odpowiada bardzo dobry dowcip. Jak go pochwalisz?
Podaj wysokość przeciętnych zarobków w Polsce.
Podaj godziny posiłków w Polsce.
Jak wyrazisz współczucie dla kolegi, który dostaje bolesne zastrzyki?
Zapytaj w hotelu, czy są jakieś wolne pokoje.
Odpowiedz, że wszystkie pokoje są zajęte.
Jak poprosisz przy stole o podanie cukru?
Znajdujesz rękawiczkę. Jak zapytasz idąca przed tobą kobietę, czy należy do
niej?
Dowiadujesz się, że rozmówca otrzymał stypendium naukowe. Jak
zareagujesz?
Zapytaj rozmówce, czy ma telefon i dowiedz się o numer.
Chciałbyś otworzyć okno w pociągu. Jak zapytasz, czy inni pasażerowie nie
mają nic przeciwko temu?
Zapytaj w hotelu o cenę dwuosobowego pokoju z łazienkę.
Jak polecisz miejscową restaurację?
Niecierpliwie oczekujesz wyjazdu do Wielkiej Brytanii. Jak o tym powiesz?
Powiedz rozmówcy, że nie wiesz, o co mu chodzi.
Kolega wybiera się na przyjęcie. Jak będziesz mu życzyć dobrej zabawy?
Jak wyrazisz swoje złe samopoczucie?
Rozmówca zgubił paszport. Poradź mu, co ma zrobić.
Nie rozumiesz znaczenia słowa "..." Jak o to zapytasz?
Znajomi kupili nowy samochód. Jak zareagujesz zna te informację?
Podajesz na lotnisku swój paszport. Co powiesz?
Jak zamówisz budzenie na 7 rano?
Zapytaj, gdzie jest szatnia.
Podaj swój wzrost i wagę.
Zapytaj przechodnia o drogę do muzeum.
Jak ostrzeżesz rozmówce na śliskim chodniku?
Jak zaczniesz podanie o pracę?
Przeproś za spóźnienie tłumacząc się, że zaspałeś/uciekł ci autobus.
Podaj swoje dane personalne.
Jak powiesz, że nie masz ochoty oglądać filmu.
Jak wyrazisz uznanie dla umiejętności kulinarnych pani domu?
Poproś o bilet pierwszej klasy do Brighton (w obie strony).
Kolega przeprasza cię za coś. Co odpowiesz?
Jak powiesz, że zamek błyskawiczny jest zepsuty i brakuje guzika przy kurtce?
Jak pożegnasz się z kolegą?

KEY
1. How much is a single room with a bath? /What is the price of a single
room with a bath?
2. Are meals included in the price? /Does the price include meals?
3. I’d like to confirm a reservation. My name is ...
4. Could you please send a maid to room number ...?
5. I have some problems with the window in room number .... It won’t
open and the blind is stuck. Could you send someone to fix it?
6. The bulb is burnt out and the plug is broken.
7. I’d like a room overlooking the sea /with a view on the sea/.
8. How much is full board?
9. I’m just passing through.
10. I’m here for a language course./ I’m going to attend an English
language course.
11. How much is the duty on this camera?
12. I have nothing to declare.
13. Excuse me, what is the fare to Hyde Park?
14. Keep the change.
15. Excuse me, I want to get to the centre. Do I have to change ?
16. Is there a direct (through) train to Manchester?
17. Where is the booking office?
18. Is there an immediate connection with London?
19. I’d like to book a flight to New York.
20. What time do I have to check in?
21. Fill it up / Full tank and check the oil, please.
22. Go straight on as far as the traffic lights and then turn left / take the
first turning on the left.
23. I’d like to have my visa extended.
24. Could you help me to fill in this form?
25. I’d like to change dollars into pounds.
26. What is the exchange rate (for dollars)?
27. I’d like to cash a traveller’s cheque?
28. It’s all the same to me.
29. I’d like to withdraw 500 pounds from my account.
30. I’d like to send an airmail registered letter to Poland.
31. Could you give me a telephone directory?
32. I’d like to speak to the hospital. Could you put me through?
33. Could I leave a message?
34. What is the extension to the bank manager?
35. I can’t hear you. Could you speak up?
36. Could you answer the phone?
37. Fill it up with unleaded. /Full tank of unleaded, please.
38. Clean the windscreen and check the brakes, please.
39. Where is the lost property office / lost and found office?
40. Can I have a timetable?
41. I’m just looking around.
42. Could you show me this red blouse? / I’d like to see this red blouse.
43. I’ll take it.
44. I’ll leave it.
45. Can I have the receipt?
46. I bought this lamp yesterday. I’m afraid it isn’t exactly what I

wanted. Can you exchange it, please?
Sorry to bother you. I bought this coat yesterday. I’m afraid it
doesn’t suit me. I’d like to return it and have a refund.
48. I’m sorry, we’re out of stock.
49. Where is the fitting room?
50. Can I try on these trousers?
51. Can you give me a larger size?
52. I’d like shampoo and set.
53. Just a trim, please./ I’d like a haircut, please.
54. I want a perm, please.
55. I’d like to book a table for four.
56. Can I have the menu?
57. I’ll have tomato soup, potatoes, roast beef – medium and ice-cream
and coffee to follow (for dessert).
58. I’d like to pay. / Can I have the bill?
59. Excuse me but there must be a mistake in the bill. I think I’ve been
overcharged.
60. I’m afraid this meat is underdone.
61. Cheers! / Let’s drink health.
62. Do you take sugar in your tea?
63. Have some cakes. / Help yourself to some cakes.
64. I’ve had enough, thank you. / I’m full, thanks.
65. The dinner is delicious / excellent.
66. I’d like to make an appointment with a dentist. It’s emergency. I
have terrible toothache.
67. I’d like something for cough and headache.
68. I’m allergic to this medicine.
69. I have a temperature, a sore throat and I feel dizzy.
70. I have stomach ache and I feel sick.
71. I’m pregnant and the baby is due in June.
72. Can you recommend me a good tour of London?
73. What’s on at the cinema?
74. What time does the film start?
75. Are there any tickets left for the evening performance?
76. Shall we dance? / May I have this dance?
77. How’s everybody at home?
78. I’m a stranger here.
79. I beg your pardon? / Pardon? / Excuse me?
80. Thank you very much. I’m glad you like it.
81. Thanks. The same to you.
82. Can you hold the line, please?
83. Could you give me a lift?
84. Bless you!
85. Excuse me.
86. After you.
87. Sorry, I’ve dialled a wrong number.
88. I’d like to have this film developed / processed.
89. Which is the platform for the Brighton train? / Which platform does
the train to Brighton leave from?
90. What time are we due in Brighton?
91. Make yourself comfortable./ Make yourself at home.
47.
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I’m a student and I’m looking for a flat / some kind of lodgings.
Plug in/unplug the cassette recorder please.
May I use the toilet?
I’ll keep my fingers crossed.
I’m so sorry. / Accept my condolences.
Can I get a painkiller?
It’s going to rain. / It looks like rain.
I hope it will keep fine
What will the weather be like tomorrow?
Could you put the kettle on?
When should I return the books?
Health care is free in Poland.
How much is a loaf of bread?/ What’s the price of a loaf of bread?
You’re welcome. / Not at all. / It’s my pleasure./ Don’t mention it./
Any time.
106. It’s a very good joke. / I like it.
107. The average salary in Poland is about two thousand zlotys a month.
108. Breakfast is served from ... to ...a.m. Lunch is between ... and
...p.m. Dinner is served from ...to ....
109. Poor you. / I know how it feels./ I’m sorry about that.
110. Have you got any rooms vacant? ?Are there any vacancies?
111. Sorry, no vacancies. / Sorry, we are full up.
112. Could you pass the sugar please?
113. Excuse me, is it yours? / Excuse me, haven’t you dropped a glove?
114. That’s fantastic! / Great! / Wow!
115. Are you on the phone? What’s your number?
116. Would you mind if I opened the window? / May I open the window?
117. How much is a double/ twin-bedded room with a bath?
118. I can recommend this restaurant. It’s reasonably priced and they
serve very good food.
119. I’m looking forward to my visit to Britain.
120. I don’t know what you mean./ What do you mean?
121. Enjoy yourself. / Have a good time./ Enjoy the party.
122. I’m not very well./ I’m not feeling well.
123. You should report it at the embassy and the police station.
124. What does “...” mean?/ Can you explain the word “...”?
125. That’s great. What make is it?
126. Here you are. / Here’s my passport.
127. Could you wake me at seven?
128. Excuse me, where is the cloakroom?
129. I’m ... cm tall and I weigh ... kilos. ? My height is ... cm and my
weight ... kilos.
130. Excuse me, how can I get to the museum / can you tell me the way
to the museum/ where is the museum?
131. Watch out! The pavement/road is slippery.
132. In reply to your advertisement in yesterday’s newspaper I’d like to
apply for a post of a secretary.
133. I’m sorry I’m late / for being late. I have overslept/ I missed a bus.
134. My name is ... I am Polish. I was born on .. in .... I live in ... I’m
single. My parents’ names are ... I’m a student.
135. I don’t feel like watching this film.

136. You cook very well. It was delicious.
137. A return ticket, first class to Brighton.
138. That’s all right. / Please don’t worry. / It doesn’t matter. / That’s
OK. / Forget it.
139. The zip is broken and there’s a button missing.
140. See you soon / See you tomorrow. / Bye for now. / Take care. /
Bye.

