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Lesson 9    At a bar   - Can I have .. I’ll have…. I’d like ……. 

 

W kilku książkowych lekcjach pojawiają się przydatne zwroty, których używamy, kiedy chcemy kogoś o coś 

poprosić, np. w sklepie, restauracji, hotelu itp.  

Musimy pamiętać, że język angielski - w porównaniu z językiem polskim  -  jest „bardziej grzeczny” – o wiele częściej 

używamy w nim takich słów jak „dziękuję”, „proszę”,  itp. 

Np. gdy chcemy zamówić kawę możemy zacząć  od: 

Can I have ….  albo w jeszcze  grzeczniejszej formie:   Could I have…..  

Obydwa zawroty oznaczają:    Poproszę o  …   (lub bardziej dosłownie -  Czy mogę/ mógłbym dostać/ prosić o ….) 

Can /Could I have two  coffees, please?    Poproszę o dwie kawy.  

Czy mogę/mógłbym prosić o dwie kawy? 

 

Proszę zwrócić uwagę, że w języku angielskim nasza prośba to pytanie, a więc głos na końcu pytania powinien iść do 

góry.  

Można o kawę poprosić również w ten sposób: 

 Two coffees, please.  

Jest to krótszy i prostszy sposób proszenia o różne rzeczy w języku angielskim.  

Uwaga!  Nie wolno zapomnieć  o słówku please na końcu prośby.  Dzięki temu, nasze zdanie  to grzeczna prośba, a 

nie rozkaz. 

Innymi zwrotami, których możemy użyć w powyższej sytuacji są: 

I’ll have two  coffees, please. (I’ll czyli I will)   Poproszę o dwie kawy 

Oraz  

I’d like two  coffees, please. ( I’d like czyli I would like)   Chciałbym dwie kawy. 
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Z trzech powyższych zwrotów Can I have …. jest najbardziej uniwersalne i może być także użyte w innych 

sytuacjach np.: 

Can I have your name?     Poproszę o Pana imię i nazwisko. 

Can I have your driving licence, please?   Poproszę o Pana prawo jazdy. 

Can I have your ID?     Poproszę o Pana dowód tożsamości.  

Can I have my documents back? Poproszę o zwrot moich dokumentów. 

  

Przyjrzyjmy sie jeszcze zwrotowi would like to (chciałbym), który często używany z czasownikiem, kiedy mówimy o 

tym, co chcielibyśmy zrobić. Np.: 

I’d like to  book a room.     Chciałbym wynająć pokój. 

I’d like to use the shower.     Chciałbym  skorzystać z prysznica. 

He’ d like to  find a cheap hotel.    On chciałby znaleźć tani hotel. 

I’d like to leave as early as possible.    Chciałbym wyjechać jak najszybciej.  

We’d like to  ask you a favour.     Chcielibyśmy prosić Cię o przysługę. 

Jak widać z powyższych przykładów konstrukcja  would like to nie zmienia swojej formy bez względu na osobę – 

podmiot. 

Powyższa konstrukcja jest często używana w uprzejmych pytaniach (zamiast bardziej bezpośredniego czasownika 

„want”), takich jak: 

Would you like something to drink?    Czy chciał(a)by sie Pan/Pani czegoś napić? 

When would you like to come?     Kiedy chcielibyście przyjechać? 

 What would you like to see?     Co chcielibyście zobaczyć? 

 

Drills:    

 Ex1. 

Korzystając z podpowiedzi ułóż treść zamówienia używając zwrotów: Can I have../ I’ll have ../ I’d like ….,  tak jak w  

poniższym przykładzie: 

Przykład:   

Podpowiedź:        Odpowiedź: 

an egg and bacon sandwich  Can I …   Can I have an egg and bacon sandwich? 
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a beer    I’ll ……   I’ll have a beer, please.     

 

 

1. two cheeseburgers and a coke    Can I ….  

2. 5 rolls and 5 slices of ham  I’d  … 

3. two black coffees to go   Can I …. 

4. the  tomato soup   I’ll …. 

5.  one pepperoni pizza and a salad  I’ll ….   

 

. Ex2. 

Ułóż zdania korzystając z podpowiedzi, tak jak  w poniższym przykładzie: 

Przykład:   

Podpowiedź:        Odpowiedź: 

Chciałbym wynająć pokój.   book a room  I’d like to book a room. 

Mój kolega chciałby zapytać o cenę.  ask for a price  My friend would like to ask for a price.   

 

1. Chciałbym kupić bilet powrotny do W-wy.   buy a return ticket to Warsaw 

2. On chciałby wyładować towar.   unload the goods 

3. Chcielibyśmy poprosić o pomoc.  ask for help 

4. Chciałbym wyjechać jak najwcześniej.  leave as early as possible 

5. Czy chciałbyś odwiedzić nas?   visit us 

6. Chcielibyście się czegoś napić?   something to drink 

 

Key: 

Drills:    

 Ex1. 

Korzystając z podpowiedzi ułóż treść zamówienia używając zwrotów: Can I have../ I’ll have ../ I’d like ….,  tak jak w  

poniższym przykładzie: 

Przykład:   

Podpowiedź:        Odpowiedź: 

an egg and bacon sandwich  Can I …   Can I have an egg and bacon sandwich? 

a beer    I’ll ……   I’ll have a beer, please.     
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1. two cheeseburgers and a coke    Can I have two cheeseburgers and a coke.    

2. 5 rolls and 5 slices of ham  I’d  like 5 rolls and 5 slices of ham. 

3. two black coffees to go   Can I have two black coffees to go. 

4. the  tomato soup   I’ll have  the  tomato soup. 

5.  one pepperoni pizza and a salad  I’ll have one pepperoni pizza and a salad.  

 

. Ex2. 

Ułóż zdania korzystając z podpowiedzi, tak jak  w poniższym przykładzie: 

Przykład:   

Podpowiedź:        Odpowiedź: 

Chciałbym wynająć pokój.   book a room  I’d like to book a room. 

Mój kolega chciałby zapytać o cenę.  ask for a price  My friend would like to ask for a price.   

 

1. Chciałbym kupić bilet powrotny do W-wy.   I’d like to buy a return ticket to Warsaw. 

2. On chciałby wyładować towar.   He’d like to unload the goods. 

3. Chcielibyśmy poprosić o pomoc.  We’d like to ask for help. 

4. Chciałbym wyjechać jak najwcześniej.  I’d like to leave as early as possible. 

5. Czy chciałbyś odwiedzić nas?   Would you like to visit us? 

6. Chcielibyście się czegoś napić?   Would you like something to drink? 

 

 

 

 

 

 


