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DENTIST 

 

CLEANING 

1. I have just mopped the floor. Właśnie przetarłem mopem podłogę. 

2. How often do you mop the floor?  Jak często myjesz mopem podłogę? 

3. I am dusting the furniture. 

I have just dusted the furniture.  

Usuwam kurz z mebli (w tym momencie) 

Właśnie usunąłem kurz z mebli. 

4. How often do you vacuum the floors / 

carpets? 

How often do you hoover the floors? 

Jak często odkurzasz podłogi / dywany?  

5. Do you like ironing? Czy lubisz prasować? 

6. How often do you iron? Jak często prasujesz?  

7. I clean the windows once a month / twice a 

month.  

Myję okna raz w miesiącu / dwa razy w miesiącu. 

8. Do you like washing the dishes?  Czy lubisz zmywać naczynia? 

9. Do you have a dishwasher  / a washing 

machine?  

Czy masz zmywarkę / pralkę? 

10. Do you like cleaning?  Czy lubisz sprzątać?  

 

 

 

1. I would like to whiten my teeth. Chciałbym wybielić zęby.  

2. How much is teeth whitening.  Ile kosztuje wybielanie zębów. 

3. tartar 

I would like to remove the tartar. 

kamień nazębny 

Chciałabym usunąć kamień z zębów. 

4. How much is scaling? Ile kosztuje usuwanie kamienia z zębów? 

5. Are my teeth healthy? Czy moje zęby są zdrowe?  

6. filling / What fillings do you offer? plomba  /  Jakie plomby oferujecie?  

7. root canal treatment  

Root canal treatment is painful / painless. 

leczenie kanałowe   

Leczenie kanałowe jest bolesne / bezbolesne.  

8. tooth extraction / How much is tooth 

extraction?  

ekstrakcja zęba ? Ile kosztuje ekstrakcja zęba? 

9. Is it possible to fill this tooth? Czy można zaplombować tego zęba? 

10. Is it necessary to extract this tooth?  Czy trzeba usuwać tego zęba? 
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LOST THINGS 

 

1. I have lost a wallet / an ID / a passport. Zgubiłem portfel / dowód osobisty / paszport.  

2. I can’t find my wallet / my ID / my passport. Nie potrafię znaleźć portfela / dowodu / 

paszportu. 

3. My wallet is small / big. 

My wallet is square /rectangular. 

Mój portfel jest mały / duży. 

Mój portfel jest kwadratowy / prostokątny. 

4. My wallet is brown / black / red. Mój portfel  jest brązowy / czarny / czerwony. 

5. My wallet is made of leather / artificial 

leather.  

Mój portfel jest skórzany / jest skóropodobny.  

6. Inside the wallet there were my ID, money 

and credit cards. 

W środku portfela znajdowały się:  dowód 

osobisty, pieniądze i karty kredytowe.  

7. to steal / stole / stolen 

Someone has stolen my wallet. 

kraść 

Ktoś ukradł mój portfel.  

8. I would like to report a stolen credit card. Chciałbym zgłosić kradzież karty kredytowej.  

9. Where is the lost and found office? Gdzie znajduje się biuro rzeczy zagubionych? 

10. I would like to report a theft.   Chciałbym zgłosić kradzież.   

 

HAIRDRESSER 

1. cut hair / cut hair a little  

I would like to cut hair. 

ścinać włosy / podciąć włosy  

Chciałbym ściąć włosy. 

2. dye hair  / color hair 

I would like to dye / color hair. 

farbować włosy 

Chciałabym zafarbować włosy. 

3. do hair / change hairstyle 

I would like to change my hairstyle.  

robić fryzurę / zmienić fryzurę  

Chciałabym zmienić fryzurę. 

4. highlights pasemka 

5. Are highlights trendy? Czy pasemka są modne? 

6. bleach hair rozjaśnić włosy 

7. It is possible to bleach my hair?  Czy można rozjaśnić moje włosy? 

8. darken hair przyciemniać włosy  

9. Is it possible to darken my hair?  Czy da się przyciemnić moje włosy?  

10. grey hair 

How to get rid of grey hair? 

siwe włosy 

Jak pozbyć się siwych włosów? 

 

 


