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Klucz do ćwiczeń 

 

Lesson 1 Powitanie, przedstawianie się, pożegnanie, zwroty grzecznościowe 

 

Ćwiczenie 2. (stopień trudności – stopień średniozaawansowany ) 

 

Pytanie 1.  

There have been a lot of changes in the woman’s life. 

 

Pytanie 2. 

1 e)  W greets M and asks about him in general. 

2  f)  W asks about M's job. 

3 d)  W asks if M is still planning to be an actor.  

4 b)  W asks where M is living. 

5 a)  M asks about W's job. 

6  g) M asks where W is living. 

7 c)  W suggests meeting for a drink. 

 

Pytanie 3. 

Woman: Hey! Hello there! Haven't seen you in ages! 

Cześć! Czołem! Dawno się nie widzieliśmy! (dosłownie: Nie widziałm Cię od wieków) 

Man: Oh... all right yeah. 

No tak. 

Woman: Great to see you again! You're looking really well! 

Fajnie, że Cię spotkałam! Wyglądasz bardzo dobrze! 

Man: Oh! You think so? Thanks... 
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O! Naprawdę? Dzięki 

Woman: So, how are you? 

To co u Ciebie słychać? 

Man: Well, you know, mustn't grumble. 

No wiesz, nie ma co narzekać. 

Woman: What've you been up to? Still working in that coffee shop? 

A co porabiasz? Dalej pracujesz w tej kawiarni? 

Man: Yeah...same one... 

Taak, w tej samej. 

Woman: Still trying to be an actor? 

Nadal próbujesz zostać aktorem? 

Man: Well, yeah, you know... 

No tak, wiesz … 

Woman: So Hollywood hasn't called in yet? 

Czyli nie zadzwonili jeszcze z Hollywoodu?  

Man: Not yet... 

No,  jeszcze nie.  

Woman: Still living in...that ...er...little flat? 

Nadal mieszkasz w tym małym mieszkanku? 

Man: Yeah. Same one. 

Taak. W tym samym. 

Woman: Well, great. 

No to świetnie. 

Man: How about you? You still there...working in the fast food place? 

A co u Ciebie? Nadal pracujesz w tym miejscu z „fast food-em”? 

Woman: No! Stopped that a long time ago! I'm working in the city now, financial industries! 

Nie! Już dawno przestałam! Teraz pracuję w City, w sektorze finansowym? 
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Man: Oh. Great. Are you still sharing that house with all those other people? 

O! To świetnie. A nadal mieszkasz w tym domu z tymi ludźmi?  

Woman: No way! I bought a big house with... four bedrooms, and a garden... the works. 

No co ty? Kupiłam duży dom z 4 sypialniami, dużym ogrodem …., wszystkiego po trochę. 

Man: Hmm...good for you. 

Hmm... no to super (dobrze Ci się wiedzie). 

Woman: Listen! We should get together for a drink sometime! Catch up! 

Słuchaj! Umówmy się kiedyś na drinka. Pogadamy! (dosłownie: Powinniśmy spotkać się kiedyś na drinka) 

Man: Yeah, I'd love to. 

Jasne, chętnie. 

Woman: Let's do it! Keep in touch then! 

No to tak zrobimy!  Będziemy w kontakcie! 

 

Uwaga! 

Ponieważ jest to rozmowa miedzy osobami, które się znają, obie strony używają potocznego języka. 

Dlatego np. zamiast całych poprawnych pytań typu:  

Are you still working in that coffee shop? 

Kobieta opuszcza część pytania: Still working in that coffee shop? 

 (Are you) Still trying to be an actor?  

(Are you) Still living in...that ...er...little flat? 

You still there... (are you still) working in the fast food place? 


