ZNAJOMOŚĆ
F U N KC J I
J Ę Z Y KO W YC H
E G Z A M I N

Ó S M O K L A S I S T Y

Z A DA N I A S P R AW D Z A J Ą C E
ZNAJOM OŚ Ć FUNKCJI
J Ę Z Y KO W YC H M A J Ą O C E N I Ć
TWOJĄ ZDOLNOŚĆ
DO POSŁUGIWANIA SIĘ JĘZYKIEM
W S Y T UAC JAC H C O D Z I E N N YC H
ORAZ ZNAJOM OŚ Ć ŚRODKÓW
J Ę Z Y KO W YC H .

CELEM TEJ CZĘŚCI EGZAMINU JEST
P R Z E TE S TOWANIE , C Z Y P OT R AF IS Z
P R AW I D Ł O W O Z A R E AG O WA Ć W
T Y P O W YC H S Y T UAC JAC H
Ż YC I O W YC H .

RO Z W I Ą Z U J Ą C Z A DA N I A , Z W R Ó Ć
UWAGĘ NA STOPIEŃ FORMALNOŚCI
WYPOWIEDZI – CZY TWOJA
WYPOWIEDŹ JEST KIEROWANA DO
KO L E G Ó W, O S O B Y D O RO S Ł E J ,
O B C E G O. U T RWA L F O R M Y
GRZECZNOŚCIOWE.

How are you? Jak się masz?
How’s (your dad)? Jak się ma (twój tata)?
How are (your parents)? Jak się mają (twoi rodzice)?
SAMOPOCZUCIE:
PYTANIA

How are you feeling? Jak się czujesz?
Are you OK? Nic ci nie jest?
What’s the matter? Co się stało?
Is something the matter? Czy coś się stało?
What seems to be the problem? Co ci dolega?

I'm fine, thanks. And you? Dziękuję, dobrze. A ty?
I’m fine/OK/very well, thank you. Dziękuję, mam się dobrze.
I’m OK, just a bit tired. W porządku, jestem tylko trochę zmęczony.
Not very well, I’m afraid. Niestety nie za dobrze.
I feel terrible/awful. Czuję się okropnie.
I feel ill/tired. Czuję się chory/zmęczony.

SAMOPOCZUCIE:
ODPOWIEDZI

I think I’m ill. Chyba jestem chory.
I feel sick. Jest mi niedobrze.
I’ve got a bad/terrible headache. Mam okropny ból głowy.
I’ve got a cough. Mam kaszel.

I’ve got a bit of a cold. Jestem trochę przeziebiony.
My leg/arm hurts. Boli mnie noga/ręka.
I think my ... is broken. Myślę, że mam złamaną …

Could you do me a favour? Czy możesz mi wyświadczyć
przysługę?
Can/Could you help me (close the door)? Czy możesz pomóc
mi (zamknąć drzwi)?

P R O Ś B Y:
PYTANIA
I ODPOWIEDZI

Can you give me a hand with it? Czy możesz mi z tym pomóc?
Will/Would you pass me (my pen), please? Czy możesz mi
podać (moje pióro), proszę?
Hold this (box) for a second, will you? Przytrzymaj to (pudło),
proszę
Here you are. Proszę (kiedy coś podajemy).
I’d like to, but... Chciałbym, ale...
I’d rather not. Wolałbym nie.

Thanks a lot. Bardzo dziękuję.
P O D Z I Ę KOWA N I E
I ODPOWIEDZI
NA
P O D Z I Ę KOWA N I E

That’s very kind of you. To bardzo miłe z twojej
strony.
Not at all/Don’t mention it. Nie ma za co.
You’re welcome. Bardzo proszę.
It’s my pleasure. Cała przyjemność po mojej
stronie.

Let me help you. Pozwól, że pomogę.
Do you want me to hold it for you? Czy mam ci to
potrzymać?

OFERTA
POMOCY
I ODPOWIEDZI

Would you like me to (print this)? Czy chcesz,
żebym (to wydrukował)?
Yes, please. Tak, proszę.
No, thanks. I can manage. Nie dziękuję, poradzę
sobie.

I need your advice. Potrzebuję twojej rady.
Can I ask your advice/opinion? Czy mogę zapytać cię o
radę/zdanie?
Can you give me some advice (about something)? Czy możesz coś
mi doradzić (w pewnej sprawie)?

PROŚBA
O PORADĘ

I don’t know what to (do). Nie wiem, co (zrobić).
I don’t know how to (solve the problem). Nie wiem, jak (rozwiązać ten
problem).

Should I (vote for him)? Czy powinienem (na niego głosować)?
What do you think I should do? Jak sądziesz, co powinienem zrobić?
Do you think I should (ask them for help)? Czy uważasz, ze
powinienem (poprosić ich o pomoc)?
I’m thinking of (working as a volunteer). What do you think?
Rozważam (pracę jako wolontariusz). Co o tym sądzisz?

I think you should (vote in the student council elections). Uważam, że
powinieneś (głosować w wyborach do samorządu szkolnego).
I suggest that you should (report it to the police). Proponuję, żebyś (zgłosił
to na policję).
If I were you, I’d (ignore them). Na twoim miejscu (zignorowałbym ich).
Make sure that (you are safe). Upewnij się, że (jesteś biezpieczny).

UDZIELANIE
RAD

Take my advice and (solve the problem yourself). Radziłbym ci (rozwiązać
problem samemu).
Here’s a good tip. Just talk openly about the problems. To moja dobra
rada. Po prostu porozmawiaj otwarcie o problemie.
My advice is to (call the helpline). Radzę (zadzwonić na telefon zaufania).
The best thing is not to (tell anyone). Najlepiej będzie nie (mówić nikomu).
Let me give you a piece of advice. Never give up. Pozwól, że dam ci
jedną radę. Nigdy się nie poddawaj.

How did you like (the play)? Jak ci się podobała
(sztuka)?

PYTANIA
O OPINIĘ

What do you think of (the film)? Co myślisz o
(filmie)?
What’s your opinion of (this book)? Jakie jest
twoje zdanie o (tej książce)?

I think/believe / In my opinion... Myślę, że / Moim
zdaniem...
I find it boring. Uważam, że to nudne.
It was great/brilliant. Był świetny.
It’s worth seeing. Warto to zobaczyć.

OPINIA

It was so-so. Był taki sobie.
It was hopeless/rubbish. Był beznadziejny/do niczego.
Negatywną opinie można wyrazić łagodniej używają not very/not really/no to +
określenie pozytywne:
It was awful. = It wasn’t very good.
I find it boring. = I find it not so interesting.

I think so too. Też tak myślę.
I think you’re right. Myślę, że masz rację.

ZGADZANIE/
NIEZGADZANIE
SIĘ

I agree. Zgadzam się.
I don’t think so. Nie sądzę/wątpię.

I don’t agree. Nie zgadzam się.
I think you’re wrong. Sądzę, że się mylisz.
I have a different opinion. Mam inne zdanie.

I’m sorry I didn’t... Przepraszam, że nie...

I’m so sorry about... Bardzo mi przykro z powodu...
I’m sorry for... Przepraszam za...

PRZEPROSINY
I REAKCJA NA
PRZEPROSINY

I apologise for (shouting at you). Przepraszam, że (na ciebie
nakrzyczałem).
Excuse me. Przepraszam (kiedy chcemy rozpocząć rozmowę,
poprosić o zrobienie nam przejścia lub przeprosić za np.
ziewnięcie)
Pardon?/Sorry? Proszę? (kiedy nie dosłyszeliśmy albo nie
zrozumieliśmy, co powiedział rozmówca)
Sorry, I didn’t catch your name. Przepraszam, nie usłyszałem,
jak masz na imię.
No problem./That’s all right./It’s OK./Don’t mention it. Nie
ma za co (w odpowiedzi na czyjeś przeprosiny)

That’s great. To świetnie.

How wonderful! Fantastycznie!
That’s terrible. To okropne.
How awful! To straszne.
What a shame! / What a pity! Jaka szkoda!

REAKCJE
EMOCJONALNE

I’m sorry to hear that. Bardzo mi przykro.
I can’t believe it! Nie mogę w to uwierzyć.
I don’t care. Nie obchodzi mnie to.
It’s not my problem. To nie mój problem.
Cheer up! Głowa do góry.
Don’t worry. Nie martw się.

Take it easy. Wyluzuj.
Calm down. Uspokój się.
Don’t get angry. Nie złość się.

May I ask a question? Czy mogę zadać
pytanie?

PYTANIE O
POZWOLENIE

Is it OK to start/if I start...? Czy można/mogę
zacząć…?
Do you mind if I come? Czy będzie ci
przeszkadzać jeśli przyjdę?

Yes, please do. Bardzo proszę.
Yes, go ahead. Jasne, śmiało.

ODPOWIEDZI

I’m afraid not. Niestety nie.
I’m afraid so. Niestety tak.
It’s out of the question. Wykluczone.
No way. Nie ma mowy.

What do you like doing in your free time? Co lubisz robić w
wolnym czasie?

Do you prefer ... or ...? Wolisz ... czy ...?
What’s your favourite...? Jaki jest twój ulubiony…?
What kind of … do you like? Jakie … lubisz?
Z A I N T E R E S OWA N I A

I’m interested in/I’m into… Interesuję się…
I like/enjoy/love… Lubię….

I dislike/don’t like / hate/can’t stand… Nie lubię / Nie
cierpię…
I prefer … to … Wolę … niż …

Sorry, I didn’t understand that. Przepraszam, nie
zrozumiałem.

NIE
ROZUMIEM…

How do you say ‘…’ in English? Jak się mówi ‘...’
po angielsku?
What’s the Polish for ‘...’? Jak jest po polsku ...?

Sorry, I didn’t catch (your name). Przepraszam, nie
usłyszałem (nazwiska).
PROŚBA
O
POWTÓRZENIE,
WYJAŚNIENIE,
S P R E C Y Z OWA N I E

Could you repeat that, please?/Could you say that
again? Czy możesz powtórzyć, proszę?
Could you explain that? Czy mógłbyś to wyjaśnić?
What do you mean? Co masz na myśli?
Do you mean ‘...’? Czy chodzi ci o...?

Where is...? Gdzie jest...?
When/What time can we see the house? Kiedy/o której możemy
zobaczyć dom?
How many rooms are there in the flat? Ile pokoi jest w mieszkaniu?

PYTANIA
O
INFORMACJĘ

How much is the rent? Ile wynosi czynsz?
How old is the building? Ile lat ma ten budynek?
How long does it take you to walk to...? Ile czasu zajmuje dojście
do…?
How far is it to the underground station? Jak daleko stąd jest do
stacji metra?
Is there a shopping centre nearby/near there? Czy jest w pobliżu
jakieś centrum handlowe?

The... is upstairs/downstairs. … jest na piętrze/dole.
The flat is on the top floor. Mieszkanie jest na ostatnim
piętrze.
The exit is next to/opposite the lift. Wyjście jest
obok/naprzeciwko windy.

UDZIELANIE
INFORMACJI

There are three bedrooms in here. Tutaj są trzy sypialnie.
The station is within walking distance. Do stacji można dojść
na piechotę.

The rent is $250. Czynsz wynosi $250.
It’s 20 kilometres from here to Warsaw. Stąd do Warszawy
jest 20 km.

You can’t miss it. Nie można tego nie zauważyć.

Sit down and listen. Usiądź i posłuchaj.
Everyone must… Wszyscy muszą…
We have to take care about… Musimy dbać o…

NAKAZY

You should pick up that litter. Powinieneś pozbierać
te śmieci.
Is it (really) necessary? Czy to (naprawdę)
konieczne?

Do not touch... Nie dotykaj...
You mustn’t drop the litter. Nie wolno
śmiecić.

ZAKAZY

Smoking is forbidden. Palenie jest
zabronione.
You’re not allowed to feed pigeons. Nie
wolno karmić gołębi.

Let’s go (skiing). Chodźmy na (narty).
Maybe we could go to (the pool)? Może moglibyśmy pójść na
(basen)?
How about playing (tennis/a game of tennis)? Może zagramy w
(tenisa)?

PROPOZYCJE

Why don’t we watch (the match)? Moglibyśmy obejrzeć (mecz).
Why don’t you take up a sport? Mógłbyś zacząć uprawiać jakiś
sport.

Would you like to go for (a swim)? Czy chciałbyś pójść
(popływać)?
Do you feel like going for (a run)? Masz ochotę iść (pobiegać)?

With pleasure. Z przyjemnością.
Yes/Sure, why not? Czemu nie?
That’s a good/great idea. To dobry/świetny pomysł.
No, thanks. Nie, dziękuję.
Maybe some other time. Może innym razem.
Thank you, but… Dziękuję, ale…

ODPOWIEDZI

I’d like to, but… Chciałbym, ale…
Sorry, but... Przykro mi, ale...
Not (right) now. Nie we tej chwili.
I don’t think that’s a good idea. To chyba nie jest dobry pomysł.
You must be joking! Chyba żartujesz!
I don’t feel like going to the gym today. Nie mam dzisiaj ochoty iść na
siłownię.

What would you like to do after you finish
school? Co chciałbyś robić, kiedy ukończysz
szkołę?

PYTANIA
O PLANY
I MARZENIA

What are your plans for the future? Jakie są
twoje plany na przyszłość?
Why do you want to be (a dentist)? Dlaczego
chcesz zostać (dentystą)?

Do you think you’ll move abroad? Czy sądzisz,
że przeprowadzisz się za granicę?

I’d like to be/become (an architect). Chciałbym być/zostać
(architektem).
I’m planning to get a weekend job. Zamierzam znaleźć pracę w
weekend.

WYRAŻANIE
PLANÓW
I MARZEŃ

It’s my dream to (work in film). Moim marzeniem jest (pracować w
filmie).
It’s my ambition to have a well-paid job. Moją ambicją jest mieć
dobrze płatną pracę.
I don’t want to (work in an office). Nie chcę (pracować w biurze).
I hope I’ll study in Cambridge. Mam nadzieję, że będę studiować w
Cambridge.
If all goes well, I’ll run my dad’s business. Jeśli wszystko pójdzie
dobrze, poprowadzę firmę taty.
I hope so/not. Mam nadzieję, że tak/nie.

Hello, this is… (speaking). Cześć, mówi…
Can I speak to…? Czy mogę rozmawiać z…?

Speaking. Przy telefonie.
Hold on a second (please). Proszę chwilę poczekać.

R O Z M OWA
TELEFONICZNA

I’m calling about… Dzwonię w sprawie…

Could I leave a message? Czy mógłbym zostawić wiadomość?
Can I take a message? Czy mam coś przekazać?
Sorry, it’s a bad line. Przepraszam, są jakieś zakłócenia na linii.
Can you speak up, please? Czy możesz mówić głośniej?
My phone/battery is about to die. Zaraz padnie mi telefon.
Thanks for calling. Bye for now. Dziękuję za telefon. Na razie.

Excuse me, how do I get to the airport?
Przepraszam, jak dojadę na lotnisko?

PYTANIA
O DROGĘ

Excuse me, I’m looking for the ticket office.
Przepraszam, szukam kasy.
Can you show me the way to the train station?
Czy możesz mi wskazać drogę do dworca?

Go straight on (down the street). Idź prosto (tą
ulicą).

Turn left at the traffic lights. Skręć w lewo na
światłach.
Take the second right. Skręć w drugą ulicę po
prawej.

WSKAZÓWKI

Go past the shoe shop. Miń sklep z butami.

Cross the street. Przejdź przez ulicę.
The train station is on your left. Dworzec będzie
po lewej stronie.
You can’t miss it. Nie sposób go przegapić.

What time does it get to...? O której będziemy
w…?

Which platform does this train depart from? Z
którego peronu odjeżdża ten pociąg?

PODRÓŻ
POCIĄGIEM

You have to change at... Musisz się przesiąść w…
A single/return to…, please. Poproszę bilet w
jedną stronę/tam i z powrotem do…

Is this seat taken? Czy to miejsce jest zajęte?

Could I have a window/aisle seat, please? Czy
mogę prosić o miejsce przy oknie/przejściu?

Do not leave your luggage unattended. Nie
zostawiaj bagażu bez opieki.

PODRÓŻ
SAMOLOTEM

Here’s your boarding card. Oto karta pokładowa.
Welcome on board. Witamy na pokładzie.
Please fasten your seat belts. Proszę zapiąć
pasy.

Here’s the menu. Oto karta dań.
Are you ready to order? Czy mogę przyjąć zamówienie?
Would you like something to drink? Czy życzysz sobie
(pani/pan/państwo) coś do picia?

W
RESTAURACJI:
KELNER

What would like for a starter? Czego życzysz sobie na
przystawkę?
Can I get you anything else? Czy życzysz sobie coś jeszcze?
Enjoy your meal! Smacznego!
Is everything OK for you? Czy wszystko w porządku?
How was everything? Jak smakowało?
How would you like to pay? Jak chcesz zapłacić?

We’d like a table for two. Prosimy stolik dla dwóch osób.
I’ll have the (tomato soup), please. Proszę (zupę
pomidorową).
I feel like/fancy some (pasta). Mam ochotę na (makaron).

W
RESTAURACJI:
GOŚCIE

We’d like some water, please. Prosimy o wodę.

Could I have some salt, please? Czy mogę prosić o sól?
Nothing for me. Dla mnie nic.
I’m fine, thanks. Niczego mi nie brakuje, dzięki.

Can we have the bill now, please? Czy możemy prosić o
rachunek?

Could you pass the bread? Czy możesz podać
chleb?

W
RESTAURACJI:
PRZY STOLE

Help yourself (to my chips). Poczęstuj się (moimi
frytkami).
This is absolutely delicious. To jest przepyszne.

I don’t like it. Nie smakuje mi.

Can I help you? Czy mogę pomóc?
What size would you like? Jaki rozmiar sobie pan(i) życzy?
The fitting rooms are over there. Tam są przymierzalnie.
That’ll be twenty-four pounds all together. Wszystko razem kosztuje
24 funty.
How would you like to pay? Jak będzie pan(i) płacić?
Please enter your PIN. Proszę wprowadzić PIN.

S P R Z E D AWA N I E

Here’s your change/receipt. Oto reszta/paragon.
Would you like a bag? Czy chce pan(i) torbę?
Would you like me to gift-wrap it for you? Czy zapakować na
prezent?
You have to keep the receipt to bring the product back. Aby zwrócić
product, należy zachować paragon.

I’m just looking, thanks. Dzięki, tylko się rozglądam.
How much is it?/How much does it cost? Ile to kosztuje?
Where are the fitting rooms? Gdzie są przymierzalnie?
Could I have a bigger size? Czy mogę prosić o większy rozmiar?
I’ll take it. Wezmę to.
I think I’ll leave it. Chyba tego nie wezmę.

K U P O WA N I E

I’d like two of these. Poproszę o dwie takie.

Can I pay by credit card? Czy mogę zapłacić kartą?
I’d like to pay in cash. Chciałbym zapłacić gotówką.
Could you put it in a bag for me? Czy mogę prosić o torbę?

I’d like to return/change this, please. Chciałbym to
zwrócić/wymienić.

Congratulations. Gratulacje.
Well done! Brawo!
Happy birthday! Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!
Merry/Happy Christmas! Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!
Happy Easter! Wesołej Wielkanocy!
Happy New Year! Szczęśliwego Nowego Roku!

ŻYCZENIA
I GR ATULACJE

All the best (to you and your family). Wszystkiego najlepszego (dla
ciebie i rodziny)
I wish you luck! Życzę szczęścia!
Good luck (with the exam). Powodzenia (na egzaminie).
May all your dreams come true. Spełnienia marzeń.
The same to you. Wzajemnie.

ŹRÓDŁA:

REPETYTORIUM
ÓSMOKLASISTY A2+/B1,
PEARSON

