
Angielskie 
Rozmówki  

dla dzieci

Rozmówki na wakacjach 

wytnij, poćwicz, używaj!



1. Witamy i żegnamy się

How do you do?

[Hau du ju du]

Jak się masz? (Wielka Brytania)

Pleased to meet you

[Plist tu mit ju]

Miło mi cię poznać.

Hello/Goodbye

[Helou/Gudbaj]

Cześć - na dzień dobry/ 
do widzenia.

Fine, thank you.

[Fajn, fenk ju]

Good morning/Good afternoon/ 
Good evening

[Gud morning/ Gud afternun/ 
Gud iwning]
Dzień dobry (rano)/Po 12.00/ 
Dobry wieczór

How are you?

[Hau ar ju?]

Jak się masz? (USA i inne kraje)

Bardzo dobrze, dziękuję.



2. Porozumiewamy się

Do you understand?

[Du ju anderstend]

Czy ty rozumiesz?

I’m sorry I don’t understand.

[Ajm sory, aj dont anderstand]

Przepraszam,  
nie rozumiem.

Can you help me, please?

[Ken ju help mi plis]

Czy możesz mi pomóc?

Hello, my name is Tomek

[Helou, maj nejm ys Tomek]

Cześć/ Dzień dobry,  
mam na imię Tomek.

How much is this?

[Hau macz ys dys?]

Ile to kosztuje?

What is this?

[Łot ys dys?]

Co to jest?



3. In the street - na ulicy

Excuse me, where is  
the hotel/museum/bus stop ?

[Ekskiuz mi, łer ys de  
houtel/miuzijem/bas stop?]
Przepraszam gdzie jest hotel/ 
muzeum/przystanek autobusowy?

Excuse me, where is the  
souvenir shop?

[Ekskjuz mi łer ys de  
suwenir szop?]

Przepraszam, gdzie jest  
sklep z pamiątkami?

Excuse me, I lost my group.

[Ekskjuz mi aj lost mai grup]

Przepraszam, zgubiłem/łam 
swoją grupę

Can you show me the way 
to the bus stop, please.
[Ken ju szou mi de wej tu  
de bas stop plis]

Czy możesz pokazać mi drogę  
na przystanek autobusowy?

Excuse me, I’m lost.

[Ekskjuz mi ajm lost]

Przepraszam, zgubiłem/łam się

Excuse me, which way to the subway?

[Ekskiuz mi, łycz łej tu de sabłej?]

Przepraszam którędy do metra?



4. Toilet - Toaleta

Excuse me, where is  
the toilet?

[Ekskiuz mi,  
łer ys de toilet?]

Przepraszam  
gdzie jest toaleta?

Excuse me, it doesn’t work.

[Ekskjuz mi yt dazynt łerk]

Przepraszam,  
to nie działa.

Excuse me, how does it work?.

[Ekskjuz mi hau das yt łerk?]

Przepraszam, jak to działa?

Do I have to pay?

[Du aj hew tu pej?]

Czy ja muszę zapłacić?

Excuse me, there’s no toilet paper.

[Ekskjuz mi ders nou toilet pejper]

Przepraszam, nie ma papieru toaletowego

Excuse me, where are the the towels?

[Ekskiuz mi, łer ar de tałels]

Przepraszam gdzie są ręczniki?



5. At the restaurant -  
w restauracji

I would like a pizza, please.

[Aj łud lajk e pica plis]

Poproszę  
pizzę.

I’ll have a hot dog, please.

[Al hew e hot dog plis]

Poproszę  
hot doga.

What is in this dish?

[Łot ys yn dys dysz?]

Z czego składa się to danie?

I would like the bill, please.

[Aj łud lajk de bil plis]

Poproszę o rachunek.

Can I have the menu, please.

[Ken aj hew de meniu plis]

Poproszę o  
menu.

Can I have some more  
bread/water, please?

[Ken aj hew sam mor bred/łoter plis]

Czy mogę dostać jeszcze  
trochę chleba/wody?



6. In the clothes shop -  
w sklepie z ubraniami

Can I try on this dress?

[Ken aj traj on  
dys dres?]
Czy mogę przymierzyć 
tą sukienkę?

It’s too big,  
can I have a smaller one?

[Yts tu byg,  
ken aj hew e smoler łan?]

Jest za duża,  
czy mogę poprosić o mniejszą?

Can I pay by credit card?

Czy mogę zapłacić kartą

[Ken aj pej baj kredyt kard?]

I would like the bill, please.

[Aj łud lajk de bil plis]

Poproszę o rachunek.

Where are the changing rooms?

[Łer are de czendżing rums?]

Gdzie są przymierzalnie?

I don’t like the colour,  
are there any others?

[Aj dont lajk de kaler, ar der ani aders?]

Nie podoba mi się kolor, czy są inne?



7. Problems- problemy

I can’t turn the heating off/on.

[Aj kant tern de hiting of/on]

Nie mogę wyłączyć/ włączyć  
ogrzewania.

The toilet won’t flush.

[De toilet łont flasz]

Spłuczka nie działa.

There is a hair in this dish.

[Der ys e her yn dys dysz]

W tej potrawie jest włos.

This bill is too high..

[Dys byl ys tu haj]

Ten rachunek jest zbyt wysoki..

The lock is broken.

[De lok ys brouken]

Zepsuł się zamek

I can’t open the window

[Aj kant oupen de łindoł]

Nie mogę otworzyć okna.


