
SAVOIR VIVRE PO POLSKU - useful phrases

1. Słucham - lit. I’m listening; used when you pick up the phone or didn’t hear what someone

just said. You can also hear it in a shop or restaurant as “How can I help you?”

2. Poproszę - Can I have....?, Yes, please; a polite way of saying CHCĘ ( I want) ;)

3. Nawzajem - Same to you

4. Ty też! - You too

Note: The phrases: Nawzajem and Ty też are similar when it comes to the meaning. Whether

we should use one or the other depends on how a person we talk with structure their sentence

no verb = Nawzajemy

 e.g. A: Miłego weekendu!

        B: Nawzajem!

       A: Smacznego!

       B: Nawzajem!

with a verb = Ty też

e.g . A: Baw się dobrze!

      B: Ty też!

     

5. Przykro mi - I’m sorry; used when you feel sorry that something bad happened.        Use

Przepraszam only when you apologize.

6. Nie martw się - Don’t worry

7. Trzymam kciuki - I keep my fingers crossed (lit. I hold my thumbs)

8. Dobra robota! - Good job!

9. Powodzenia - Good luck!

10. Baw się dobrze! - Have fun!  

11. Wracaj (szybko) do zdrowia - Get well (soon)! (lit. Return to the health quickly)

12. (Nic) nie szkodzi - No harm done



Check the knowledge in practice!

1. Uzupełnij zdania właściwymi frazami.

A. - Mam jutro rozmowę kwalifikacyjną (a job interview).

   - ................................................

B. - Przepraszam, ale nie mogę iść dzisiaj do kina. Źle się czuję i mam temperturę.

  - Nic nie szkodzi, możemy iść innym razem. ........................................................

C. - Słucham, co dla pana?

  - ....................................... dużą kawę z mlekiem.

D. - Oj, przepraszam!

  - ..............................................

E. - Idę na imprezę z koleżankami. Będę późno, więc nie czekaj na mnie.

  - Ok. .....................................................

F. - Napisałem ten egzamin fatalnie...

  - ....................................................., będzie dobrze.

G. - Straciłem pracę.

  - .............................................., czy mogę Ci jakoś pomóc?

I. - Twoja prezentacja była świetna! ................................................!

J. - Dobranoc, śpij dobrze!

  - ......................................................................

K. - Miłego dnia!

  - ...................................................................


