NEW YEAR and NEW YEAR’S EVE – sentence translation.

1. Jak spędzasz Sylwestra? (New Year’s Eve)
2. Gdzie spędziłeś Sylwestra w zeszłym roku?
3. Jak zamierzasz spędzić Sylwestra?
4. Spędzę Sylwestra w gronie przyjaciół. (with a circle of friends)
5. Na pewno nie zostanę w domu i nie będę oglądał telewizji w Sylwestra.
6. Ile kosztują bilety na elegancką imprezę sylwestrową?
7. Ile zapłaciłeś za bilety na imprezę sylwestrową w zeszłym roku?
8. Jakie posiłki serwujesz na imprezie sylwestrowej?
9. Jakie posiłki są serwowane na imprezach sylwestrowych?
10. Jakie napoje piją Polacy w Sylwestra?
11. Jakie napoje były serwowane podczas ubiegłorocznej nocy sylwestrowej?
12. Proszę schłodź szampana. (chill)
13. Jeszcze nie włożyłem szampana do lodówki.
14. Zapomniałem schłodzić szampana.
15. Jakie są twoje noworoczne postanowienia?
16. Nigdy nie dotrzymuję noworocznych postanowień. (keep New Year’s resolutions)
17. Chciałabym rzucić kilka kilogramów i ujędrnić ciało. (shed some kilos / lose some weight / tone body)
18. Chciałbym rzucić palenie i zacząć prowadzić zdrowy tryb życia. (give up smoking / lead a healthy
lifestyle)
19. Jak wyglądam w tej sukience?
20. Ta sukienka pasuje ci perfekcyjnie. (suit / fit)
21. Myślę, że ta sukienka jest zbyt obcisła. (too tight)
22. Co powinienem włożyć na imprezę sylwestrową? (wear / put on)
23. Myślę, że elegancki garnitur będzie perfekcyjny.
24. Na twoim miejscu założyłbym garnitur.
25. Jeśli założę garnitur nie będę się czuł komfortowo.
26. Lepiej nie zakładaj butów na wysokim obcasie. (high-heel shoes)
27. Zatańczmy! Zabawmy się!
28. Wznieśmy toast za Nowy Rok! (raise a toast to / drink a toast to)
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1. How do you spend New Year’s Eve?
2. Where dis you spend New Year’s Eve last year?
3. How are you going to spend New Year’s Eve?
4. I will spend New Year’s Eve with a circle of friends.
5. I won’t stay at home and I won’t watch TV on New Year’s Eve.
6. How much are the tickets for an elegant New Year’s Eve party?
7. How much did you pay for the tickets for New Year’s Eve party last year?
8. What meals do you serve at / during New Year’s Eve party?
9. What meals are served at New Year’s Eve parties?
10. What drinks do Polish people drink on New Year’s Eve?
11. What drinks were served at / during New Year’s Eve party last year?
12. Chill the champagne, will you?
13. I haven’t put the champagne into the fridge yet.
14. I have forgotten / I forgot to chill the champagne.
15. What are you New Year’s resolutions?
16. I never keep my New Year’s resolutions.
17. I would like to shed some kilos / lose some weight and tone my body.
18. I would like to give up smoking and start to lead a healthy lifestyle.
19. What do I look like in this dress?
20. This dress suits you. (sukienka pasuje do budowy ciała, koloru włosów itd.) / This dress fits you. (rozmiar)
21. I think this dress is too tight.
22. What should I wear at New Year’s Eve party?
23. I think and elegant suit will be perfect.
24. If I were you, I would put on / wear a suit.
25. If I wear / put on a suit, I will not feel comfortable.
26. You had better not wear high-heel shoes.
27. Let’s dance! Let’s have fun!
28. Let’s raise a toast to New Year / drink a toast to New Year.
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