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 przyjemność

 znać, poznawać

 – Cześć, jestem Marta Gil.

 – Znasz mojego brata, Wiktora?
– Nie, bardzo miło cię poznać,
Wiktorze.

– Cześć, ja jestem Ignacio Pons.
Bardzo mi miło.
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 przedstawiać (się)

 zachwycony

 Tato, przedstawiam ci mojego

 – Aniu, przedstawiam ci Señorę
Garcię.
– Miło mi panią poznać.

chłopaka.
 Czy ktoś jeszcze chce się
przedstawić?
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 Jak (ci) leci?, Jak tam?

 widzieć, spotykać

 – Jak ci leci, Aniu?

 Człowieku, jak dawno cię
nie widziałem!
Widzimy
się jutro.


– Dziękuję, dobrze. A tobie?
Jak
tam podróż?
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 mile widziany

 żegnać się

 Zawsze jesteś mile widziany

 – Muszę się już z wami pożegnać,

w naszym domu, Michale.
 Witajcie w Madrycie, dziewczęta.

zaraz odjeżdża mój pociąg.
– Miłej podróży!
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 pozdrowienie

 wchodzić

 Pozdrowienia dla całej rodziny!
 Serdecznie pozdrawiam!

 Proszę wejść.
 Wejdźmy do mojego biura.

(np. na końcu listu)
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 conocer

 el gusto

 – ¿Conoces a mi hermano, Víctor?

 – Hola, soy Marta Gil.

– No, es un placer conocerte,
Víctor.

– Hola, yo soy Ignacio Pons.
Mucho gusto.
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 encantado

 presentar(se)

 – Ana, te presento a la Señora

 Papá, te presento a mi novio.
 ¿Alguien más se quiere presentar?

García.
– Encantada de conocerla.
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 ver

 ¿Qué tal?

 ¡Hombre, cuánto tiempo

 – ¿Qué tal, Ana?

sin verte!
 Nos vemos mañana.

– Bien, gracias. ¿Y tú?
¿Qué
tal el viaje?
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 despedirse

 bienvenido

 – Ya tengo que despedirme

 Siempre eres bienvenido

de vosotros, mi tren está a punto
de salir.
– ¡Que tengas un buen viaje!

a esta casa, Miguel.
 Bienvenidas a Madrid, chicas.
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 pasar

 el saludo

 Pase, por favor.
 Pasemos a mi oficina.

 ¡Saludos para toda la familia!
 ¡Un saludo cordial!
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 wpadać do kogoś

 szczęście, powodzenie

 Jeśli masz chwilę, wpadnij do mnie.

 Powodzenia na egzaminie!
 Co za pech!
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 szczęście

 gratulacje

 Gratulacje! Wszystkiego

 Gratulacje!
 Gratuluję wszystkim uczniom

najlepszego!
 Życzę ci wszystkiego najlepszego!

doskonałych wyników.
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 iść

 dobrze się bawić

 Powodzenia! Trzymaj się!
 Chodźmy!

 Baw się dobrze na Majorce!
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 korzystać

 nawzajem

 Korzystając z okazji, chciałbym ci

 – Udanego weekendu!
– Nawzajem!

życzyć wszystkiego najlepszego!
 Smacznego!
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 nie ma za co

 mieć znaczenie

 – Dziękuję za pomoc.

 – Proszę wybaczyć,

– Nie ma za co.

że przeszkadzam…
– Nic nie szkodzi. Proszę wejść.
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 la suerte

 pasar por

 ¡Que tengas suerte en el examen!
 ¡Qué mala suerte!

 Si tienes un rato pasa por mi casa.

www.fiszki.pl

14

www.fiszki.pl

13





 la enhorabuena

 la felicidad

 ¡Enhorabuena!
 Doy la enhorabuena a todos

 ¡Felicidades!
 ¡Te deseo muchas felicidades!

los alumnos por sus excelentes
resultados.
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 divertirse

 ir

 ¡Que te diviertas en Mallorca!

 ¡Que te vaya bien!
 ¡Vamos!
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 igualmente

 aprovechar

 – ¡Que tengas un buen fin

 Aprovechando la ocasión quería
desearte todo lo mejor.
 ¡Que aproveche!

de semana!
– ¡Igualmente!
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 importar

 de nada

 – Disculpe las molestias...

 – Gracias por ayudarme.

– No importa, pase.

– De nada.
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 Na zdrowie! (przy toaście
i po kichnięciu)

 głupota

 Nie gadaj głupot!
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 Na zdrowie! (po kichnięciu)

 Matko Boska!

 Matko Boska, ależ pada!
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 Na Boga!

 wybaczać

 Na Boga, ależ jesteś przemoknięty!

 Wybacz, że ci to mówię,

ale się mylisz.
 Przepraszam, mogę przejść?
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 przeszkadzać

 żałować

 Czy będzie panu przeszkadzać,

 Bardzo żałuję, ale nie pojedziemy

jeśli zapalę?

z wami.
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 żal

 współczucie

 Jaka szkoda! Myślałam,

 Szkoda, że jesteś chory.

że pójdziemy razem.
 Szkoda, że nie możesz przyjść.
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Szybkiego powrotu do zdrowia!

www.fiszki.pl

22

21





 ¡Salud!

 la tontería

 ¡No digas tonterías!
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 ¡Madre mía!

 ¡Jesús!

 ¡Madre mía, como llueve!
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 perdonar

 ¡Por Dios!

 Perdona que te lo diga,

 ¡Por Dios, que empapado estás!

pero estás equivocado.
 Perdone, ¿puedo pasar?
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 sentir

 molestar

 Lo siento mucho, pero no iremos

 ¿Le molesta que fume?

con vosotros.
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 la lástima

 la pena

 Es una lástima que estés enfermo.

 ¡Qué pena! Pensaba que iríamos

¡Que te mejores!
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juntos.
 Es una pena que no puedas venir.
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