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 świetnie; wspaniale

 gratulacje

 Witaj, Aniu! Jak się cieszę, że cię

 Podobno wychodzisz za mąż?

widzę!

Gratulacje! Tak się cieszę!
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 dobrze

 szczęście; powodzenie

 – Zdałem egzamin!

 Powodzenia!
 Następnym razem będzie lepiej!

– Brawo!
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 ponieść porażkę; nie zdać

 miły; przyjemny

 – Nie zdałem!

 – Miłego urlopu!

– Co za pech…

– Wzajemnie!
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 dziękować

 mile widziany

 – Dziękuję bardzo!

 – Dziękuję!

– Proszę bardzo.

– Nie ma za co!
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 podawać

 mieć znaczenie; być ważnym

 – Czy mógłbyś podać mi sól?

 – Przepraszam, że zapomniałem

– Proszę bardzo.
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ci powiedzieć!
– Nic nie szkodzi.
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 congratulations

 great

 I hear you’re going to get married?

 Hello, Ann! Great to see you!

[kənˌgrætʃu`leɪʃnz]

[greɪt]

Congratulations! I’m so happy
for you!
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 luck

 well

 Good luck!
 Better luck next time!

 – I passed the exam!

[lʌk]

[wel]

– Well done!
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 nice

 to fail

 – Have a nice holiday!

 – I failed!

[naɪs]

[feɪl]

– Same to you!

– Bad luck…
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 welcome

 to thank

 – Thank you!

 – Thank you very much!

[`welkəm]

[θæŋk]

– You’re welcome.

– Not at all!
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 to matter

 to pass

 – I’m sorry I forgot to tell you!

 – Could you pass the salt, please?

[`mætə]

[pa:s]

– It doesn’t matter.

– Here you are.
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 mieć coś przeciwko

 litość; współczucie

 – Och, przepraszam bardzo!

 – Znowu przegrałeś? Jaka szkoda!

– Nic się nie stało.

– Trudno, nic nie szkodzi.
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 błogosławić

 Na zdrowie! (przy toastach)

 Na zdrowie! (po kichnięciu)
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 wiedzieć

 obraza; zniewaga

 Wiedziałeś, że Marta ma zamiar

 – Nie lubię artystów. Bez obrazy,

zostać w Chinach na stałe?

Julio…
– Ależ skąd, nic się nie stało!
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 faktycznie; istotnie

 odwiedzać kogoś;

wpadać do kogoś

 – Myślisz, że Jan chciał nam coś

 – Może wpadniesz do mnie

powiedzieć?
– Faktycznie, był bardzo
zdenerwowany.

na lunch?
– Dziękuję, że pytasz. To bardzo
miło z twojej strony!

www.fiszki.pl

23

www.fiszki.pl

24





 Cześć! (na pożegnanie)

 przyjemność

 – Na razie, Piotrze!

 Miło mi było panią poznać.

– Cześć, Aniu! Do zobaczenia!
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 pity

 to mind

 – You lost again? What a pity!

 – Oh, I’m sorry!

[`pɪtɪ]

[maɪnd]

– Never mind.

– Never mind.
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 to bless

 Cheers!
[tʃɪəz]

[bles]

 Bless you!
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 (an) offence

 to know

 – I don’t like artists. No offence,

 Did you know that Martha is going

[ə`fens]

[nəu]

Julia…
– None taken!

to stay in China for good?
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 to come over

 indeed

 – Why don’t you come over

 – Do you think John wanted to tell us

[kʌm `əuvə]

[ɪn`di:d]

for lunch?
– Thank you! It’s very nice
of you to ask me!

something?
– He was very nervous, indeed.
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 (a) pleasure

 Bye!

 It was a pleasure to meet you.

 – Bye, Peter!

[`pleʒə]

[baɪ]
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– Bye, Ann! See you later!
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