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K

Skargi

I�d like to complain about... the radio/TV set/bike/shoes/skis/book...

   Chcia³bym oddaæ do reklamacji... radio/telewizor/rower/buty/narty/ksi¹¿kê...

I bought it/them... yesterday/last week/on Monday/on 16
th

 May...

   Kupi³em to/je... wczoraj/w zesz³ym tygodniu/w poniedzia³ek/16 maja...

It doesn�t work. / It�s broken. It�s out of order.

   Nie dzia³a. / Jest zepsute.

I�ve got a problem. / The problem is that...

   Mam problem. Problem polega na tym, ¿e...

I�d like my money back.

   Chcia³bym dostaæ zwrot pieniêdzy.

Ü Patrz równie¿: list formalny, przydatne zwroty, reklamacja, pkt 8B, str. 30.

L

Przepraszanie

I�m terribly sorry! - Bardzo przepraszam!

Please forgive me. - Proszê mi wybaczyæ.

It won�t happen again. - To ju¿ siê wiêcej nie powtórzy.

It was silly of me. - To by³o g³upie z mojej strony.

I have lost your... dictionary/book/pen/CD...

   Zgubi³em twój/twoj¹...s³ownik/ksi¹¿kê/d³ugopis/p³ytê CD...

I�ve broken/scratched/damaged your... - Zepsu³em/Porysowa³em/Uszkodzi³em twój...

                                             
I�ll never lend you anything! - Nigdy ju¿ ci nic nie po¿yczê!

It was my best... - To by³ mój najlepszy...

I hate you! - Nienawidzê ciebie!

What have you done?! - Co zrobi³e�?!

What are you going to do about it? - Co teraz <z tym problemem> zrobisz?

Oh, never mind! - Nie ma sprawy; trudno.

OK, that�s all right. Don�t worry about it. - Dobrze, nie ma sprawy. Nie przejmuj siê tym.

It�s not your fault. It�s OK. - To nie twoja wina. Jest OK.

It�s nothing! Forget it! - Nie ma sprawy! Zapomnij o tym!

OK, but promise me... - Dobrze, ale obiecaj mi...

M

Pozwalanie

Can I... / Could I... open the window/door? - Czy mogê... otworzyæ okno/drzwi?

Do you mind if I... open the window? - Czy nie masz nic przeciwko, abym... otworzy³ okno?

You can�t... smoke in here. - Nie mo¿esz... tutaj paliæ.

You are not allowed to... park here. - Nie masz pozwolenia... tutaj parkowaæ.

You mustn�t... touch this button. - Nie wolno tobie... dotykaæ tego przycisku.

Dogs/Cats are not allowed here. - Psy/Koty nie maj¹ tutaj wstêpu.

Why not? - Czemu nie?

Let�s do it this way! - Zróbmy to w ten sposób!

OK, I�ll... and you�ll... - Dobrze, ja... a ty... <czas przysz³y>.

I

Odrzucanie propozycji

No, I can�t! - Nie, nie mogê!

I won�t... - Nie... <czas przysz³y>

No, I won�t do it! - Nie, nie zrobiê tego!

I will never do it! - Nigdy tego nie zrobiê!

No, thanks. It�s OK. - Nie, dziêki. Jest OK.

I don�t agree with you. - Nie zgadzam siê z tob¹.

You�re wrong! - Nie masz racji!

I think it�s a bad idea to... - My�lê, ¿e z³ym pomys³em jest...

Let�s do it this way. - Zróbmy to w ten sposób.

The problem is that... - Problem polega na tym, ¿e...

You shouldn�t... - Nie powiniene�...

J

Pro�by

Can you... / Could you... / Will you... / Would you...?

Forma grzeczno�ciowa, t³umaczona jako Czy móg³by�/mog³aby�...?

Zauwa¿my, ¿e w jêzyku angielskim zwracamy siê na �ty�.

Can you close the door? - Czy mo¿esz zamkn¹æ drzwi?

Could you open the window? - Czy móg³by�/mog³aby� otworzyæ okno?

Will you wait for me? - Czy mo¿esz na mnie zaczekaæ?

Would you mind opening the window? - Czy mo¿na otworzyæ okno?

Would you mind if I opened the window? - Czy móg³bym otworzyæ okno?

Sure! / Of course! / Certainly! - Pewnie! / Oczywi�cie!

I�d love to! - Z przyjemno�ci¹!

That�s very kind of you! - Bardzo mi³o z twojej strony!

Sorry, I can�t. - Przykro mi, ale nie mogê.

I�m afraid I can�t help you. - Obawiam siê, ¿e nie mogê tobie pomóc.

Of course not! - Oczywi�cie ¿e nie!

I�m sorry, but I have to... - Przykro mi, ale muszê...

I would do it if... - Zrobi³bym to, je�li...

I�d love to, but... - Z przyjemno�ci¹, ale...

Please don�t. - Proszê, nie.


