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MEETINGS / CELEBRATIONS  

1. (to) postpone a meeting 

I would like to postpone a meeting.  

przełożyć spotkanie 

Chciałbym przełożyć spotkanie.  

2. (to) cancel a meeting 

I am afraid I have to cancel our meeting. 

odwołać spotkanie 

Obawiam się, że muszę odwołać spotkanie.  

3. (to) change the date of the meeting 

I would like to change the date of our meeting. 

zmienić datę spotkania 

Chciałbym zmienić datę spotkania.  

4. a business meeting 

(to) take part in a business meeting 

spotkanie businessowe 

brać udział w spotkaniu businessowym 

5. a dress code 

What is the dress code for the party?  

normy / standardy związane z ubiorem  

Jaki ubiór obowiązuje na przyjęcie?  

6. to baptize / to christen  

Are you going to baptize your child? 

ochrzcić 

Czy zamierzasz ochrzcić swoje dziecko? 

7. (to) throw a party 

Let’s throw a party. 

zorganizować imprezę 

Zróbmy imprezę. 

8. house warming party 

I’d like to invite you to my house warming party. 

„parapetówka” 

Chciałbym cię zaprosić na „parapetówkę”.  

9. hen party / stag party 

What are your plans for the hen party? 

wieczór panieński / wieczór kawalerski  

Jakie masz plany na wieczór panieński?  

10. wedding reception 

Where / When is your wedding reception? 

wesele 

Gdzie i kiedy jest twoje wesele?  

11. bride / groom / bridesmaid  

Who will be your bridesmaid?  

pana młoda / pan młody / druhna 

Kto będzie twoją druhną?  

12. civil wedding  

I will have a civil wedding.  

ślub cywilny  

Będę mieć ślub cywilny.  

13. Holly Communion  / First Communion  

My child will take the first communion in May. 

Komunia Święta 

Moje dziecko przystąpi do 1-szej komunii w maju. 

14. confirmation 

The confirmation ceremony was really long. 

bierzmowanie 

Ceremonia bierzmowania była bardzo długa.  

15. to take place  

Ceremony will take place in St John’s church. 

mieć miejsce 

Ceremonia odbędzie się w kościele św. Jana. 
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MEDICINE  

1. GP (general practitioner) 

I am having an appointment with my GP today. 

lekarz pierwszego kontaktu 

Mam wizytę u lekarza pierwszego kontaktu. 

2. Do you know any good GP / neurologist / 

endocrinologist / cardiologist? 

Czy znasz jakiegoś dobrego lekarza pierwszego 

kontaktu / neurologa / endokrynologa / 

kardiologa?  

3. heart problems / thyroid gland problems  

If you have problems with heart consult a 

cardiologist. 

problemy z sercem / problemy z tarczycą 

Jeśli masz problemy z serce, skonsultuj się z 

kardiologiem.  

4. sinusitis / otitis / tonsillitis  

ENT specialist 

If you have problems with sinusitis consult an 

ENT socialist.  

zatoki /  zapalenie ucha /  zapalenie migdałków  

laryngolog  

Jeśli masz problemy z zatokami, skonsultuj się z  

laryngologiem.  

5. pediatrician  

I am looking for an experienced pediatrician. 

pediatra 

Szukam doświadczonego pediatry.  

6. allergy to / allergist  

I have allergy to pollen. 

How much is a consultation with an allergist? 

alergia na / alergolog  

Mam alergię na pyłki. 

Ile kosztuje konsultacja u alergologa?  

7. experienced midwife / delivery  

A midwife will assist you during delivery. 

doświadczona położna / poród  

Położna będzie asystować ci podczas porodu. 

8. antenatal classes /ˌæntɪˈneɪtl/ 

Have you attended antenatal classes? 

szkoła rodzenia 

Czy uczęszczałaś do szkoły rodzenia?  

9. plastic surgeon 

Can you recommend me a good plastic surgeon? 

chirurg plastyczny 

Czy możesz mi polecić dobrego chirurga 

plastycznego?  

10. to make  sth smaller / to make sth bigger 

I would like to make my nose smaller. 

I would like to make my breast bigger. 

pomniejszać / powiększać 

Chciałbym pomniejszyć nos.  

Chciałabym powiększyć biust.  

11. to remove a birthmark / a scar / a mole  

I would like to remove a birthmark from my back. 

usunąć znamię / bliznę / pieprzyk  

Chciałbym usunąć znamię z pleców.  

12. spine problems 

Swimming is perfect for spine problems. 

problemy z kręgosłupem  

Pływanie jest doskonałe na problemy z 

kręgosłupem.  

13. physiotherapy 

physiotherapist 

massage therapist 

fizykoterapia  

fizykoterapeuta  

masażysta  

14. geriatrician  /ˌdʒeriəˈtrɪʃən/ 

Geriatrician treats and takes care of old people.  

geriatra 

Geriatra opiekuje się i leczy starszych ludzi.  

	


