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BUYING FOOD 

 

FAMILY 

 

1. This is my closest family. To jest moja najbliższa rodzina.  

2. My mom’s name is…   

My dad’s name is… 

Moja mama ma na imię… 

Mój tata ma na imię… 

3. How are you?  / What’s up? 

How do you do? 

Jak się masz? / Co słychać? 

Co słychać? (bardziej formalne) 

4. I am, fine. 

I am OK. 

U mnie w porządku.  

5. I have got a brother / a sister. 

I don’t have a brother / a sister. 

Mam brata / siostrę.  

Nie mam brata / siostry. 

6. I don’t have any siblings.  Nie mam rodzeństwa.  

7. How old are you? Ile masz lat? 

8. How old is your mom / dad? 

How old is your brother / sister? 

Ile lat ma twoja mama / twój tata? 

Ile lat ma twój brat / siostra? 

9. When is your birthday?  

When is your name day?  

Kiedy są twoje urodziny? 

Kiedy są twoje imieniny? 

10. How big is your family? 

There are 3 / 4 / 5 people in my family. 

Jak duża jest twoja rodzina?  

Jest troje / czworo / pięć osób w mojej rodzinie. 

 

1. How much is milk / cream? Ile kosztuje mleko / śmietana? 

2. How much is a loaf of bread / a roll?  Ile kosztuje bochenek chleba / bułka? 

3. How much is a kilo of bananas / apples? Ile kosztuje kilogram bananów / jabłek?  

4. Are the oranges sweet or sour?  Czy pomarańcze są słodkie czy gorzkie?  

5. Is the butter fresh?  

Is the fish fresh? 

Is the chicken fresh? 

Czy masło jest świeże? 

Czy ryba jest świeża? 

Czy kurczak jest świeży?  

6. A bottle of still water, please. Poproszę butelkę wody niegazowanej.  

7. A bottle of sparkling water, please. Poproszę butelkę wody gazowanej.  

8. A can of cola / beer please.   Poproszę puszkę coli / piwa.  

9. I would like 20 decagrams of cheese. Poproszę 20 dekagramów sera.  

10. I would like 30 decagrams of ham. Poproszę 30 dekagramów szynki.  
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BUYING CLOTHES & SHOES 

 

1. Can I try on these shoes? Czy mogę przymierzyć te buty? 

2. Can I try on these jeans? Czy mogę przymierzyć te dżinsy? 

3. Can I try on this dress? Czy mogę przymierzyć tą sukienkę? 

4. Where are the fitting rooms?  

Where are the changing rooms? 

Gdzie są przymierzalnie? 

5. How much are the shoes?  

How much is the T-shirt? 

How much is the sweater? 

Ile kosztują buty? 

Ile kosztuje koszula? 

Ile kosztuje sweter? 

6. The sleeves are too long. Rękawy są zbyt długie. 

7. The legs of the jeans are too short. Nogawki są zbyt krótkie. 

8. The jeans are too long.  Dżinsy są zbyt długie. 

9. The shoes are too small. Buty są zbyt małe. 

10. The jacket is too big.  Kurtka jest zbyt duża.  

 

CITY LIFE 

1. Where is a bank? 

Where is a post office? 

Where is a hospital?  

Gdzie jest bank? 

Gdzie jest poczta? 

Gdzie jest szpital?  

2. I am looking for a McDonald’s / vegie bar.  Szukam McDonalda / baru wegetariańskiego. 

3. I am looking for a hotel / guesthouse. Szukam hotelu / pensjonatu. 

4. How far is to the city center?  Jak daleko jest do centrum? 

5. How far is to the bus stop? Jak daleko jest do przystanku autobusowego? 

6. How far is to the railway station? Jak daleko jest do stacji kolejowej?  

7. How much is a bus ticket? Ile kosztuje bilet autobusowy? 

8. How much is a tram ticket?  Ile kosztuje bilet tramwajowy? 

9. How much is a taxi ride? Ile kosztuje przejazd taksówką? 

10. Where is the nearest shop? 

Where is the nearest restaurant?   

Gdzie jest / znajduje się najbliższy sklep?  

Gdzie jest / znajduje się najbliższa 

restauracja?  
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RESTAURANT 

 

TIME 

1. What’s the time? / What time is it? Która godzina? 

2. What time do you have breakfast? 

I have breakfast at … 

O której godzinie jesz śniadanie?  

Jem śniadanie o … 

3. What time do you have dinner? 

I have dinner at… 

O której godzinie jesz obiad / kolację? 

Jem obiad / kolację  o… 

4. What time do you wake up? 

I wake up at …  

O której godzinie wstajesz? 

Wstaję o… 

5. What time do you go to bed? 

I go to bed at … 

O której godzinie idziesz spać? 

Idę spać o… 

6. What time do you start school? 

I start school at… 

O której godzinie zaczynasz szkołę? 

Zaczynam szkołę o… 

7. What time do shops open?  O której godzinie otwierane są sklepy? 

8. What time do shops close? O której godzinie zamykane są sklepy?  

9. Call me at 4 o’clock. Zadzwoń o 16:00. 

10. Visit me at 6 o’clock Odwiedź mnie o 18:00. 

1. I am hungry.  

I am thirsty. 

Jestem głodny. 

Chce mi się pić. /Jestem spragniony.  

2. Are you hungry? 

Are you thirsty? 

Czy jesteś głodny? 

Czy chce ci się pić? 

3. Let’s have a pizza! 

Let’s have a hot-dog. 

Let’s have some ice-cream. 

Zjedzmy pizzę. 

Zjedzmy hit-doga. 

Zjedzmy lody. 

4. I would like vanilla ice-cream. 

I would like chocolate ice-cream.  

Chciałabym / Chciałbym lody waniliowe. 

Chciałabym / Chciałbym lody czekoladowe.  

5. How much is a small pizza? 

How much is a large pizza? 

Ile kosztuje mała pizza? 

Ile kosztuje duża pizza? 

6. Can I have a hamburger / cheeseburger? Poproszę hamburgera / cheesburgera. 

7. Can I have a cheese / ham sandwich? Poproszę o kanapkę z serem / z szynką. 

8. Can I have fish and chips? Poproszę rybę i frytki. 

9. An Italian / Greek salad for my mom. Włoska / grecka sałatka dla mojej mamy. 

10. A fruit salad for my dad.    Sałatka owocowa dla mojego taty. 
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DRINKING 

 

PREPARING FOOD 

 

1. This tea is too hot. Herbata jest zbyt gorąca.  

2. This coffee is too cold. Kawa jest zbyt zimna. 

3. Pour me some tea. Nalej mi trochę herbaty.  

4. Pour me some juice.  Nalej mi trochę soku. 

5. Do you like milk? 

Do you like cocoa? /ˈkəʊkəʊ/  

Czy lubisz mleko? 

Czy lubisz kakao? 

6. I will make you some tea. 

I will make you some coffee. 

Zrobię ci herbatę. 

Zrobię ci kawę. 

7. Fruits contain vitamins. 

Fruits contain carbohydrates.  

Owoce zwierają witaminy. 

Owoce zawierają węglowodany.  

8. I like freshly–squeezed orange / apple 

juice.  

Lubię świeżo wyciśnięty sok pomarańczowy / 

sok jabłkowy.   

9. I don’t like carrot / current juice.  Nie lubię soku marchewkowego / 

porzeczkowego.  

10. Milk is healthy.  

Milk contains protein. 

Mleko jest zdrowe.  

Mleko zawiera białko 

1. Slice some bread. 

Slice some cheese / ham 

Pokrój  (na kromki) chleb.  

Pokrój (na plasterki) ser /szynkę.   

2. Chop some onion. 

Chop some parsley. 

Posiekaj cebulę. 

Posiekaj pietruszkę. 

3. Peel a banana / carrot / apple.  Obierz banana / marchewkę / jabłko.   

4. Boil some water / egg / sausage.  Ugotuj wodę / jajko / kiełbaskę.  

5. Fry an egg / a sausage.  Przysmaż jajko / kiełbaskę.  

6. Roast a chicken / a fish.  Upiecz kurczaka / rybę.  

7. Spread some butter / margarine.  Posmaruj masłem / margaryną.   

8. Spread some jam / honey.  Posmaruj dżemem / miodem.    

9. Make a sandwich for me. 

Make a toast for me. 

Zrób mi kanapkę. 

Zrób mi tost.  

10. Put ham on my sandwich. 

Put cheese on my sandwich. 

Połóż szynkę na moją kanapkę. 

Połóż ser na moją kanapkę.   


