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Angielski
na co dzień
w ciekawych dialogach
• Wariantowe pytania o znaczenie jakiegoś słowa:
What is the English word for komórka? = What is the English for komórka?
Jak jest komórka po angielsku?
What does (the term) outsourcing mean? = What is meant by (the term) outsourcing?
Co oznacza (termin) outsourcing?
• Liczne Zwroty zaczerpnięte z życia codziennego:
A: Znowu się spóźniła? Cała ona.
A: Co u ciebie? B: U mnie po staremu. Powoli do przodu.
A: Co wolisz: mocną herbatę czy kawę? B: Wszystko jedno.
A: W przyszłym roku dostaniemy podwyżkę. B: Akurat!
A: Czy się dobrze bawiliście? B: Jeszcze jak!
A: Spróbuję coś wykombinować i może przyjdę na twoją imprezę.
• Uwydatnienie różnic znaczeniowych w codziennych sytuacjach:
Excuse me ≠ I’m sorry
She is good ≠ She is well
Nice to meet you ≠ Nice meeting you
Is that OK for you? ≠ Is that OK with you?
• Słowa i wyrażenia typowe dla języka mówionego wraz z wymową:
It’s kinda (kaɪndə) cold out.
Gotta (ɡɒtə) cigarette? , Wanna (wɒnə) cigarette?
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Wstęp
Niniejsza publikacja opiera się na założeniu, że najskuteczniejszą metodą nauki języka obcego jest nauka
osadzona w kontekstach sytuacyjnych, a konkretnie w dialogach, zaczerpniętych z życia codziennego
(praca, dom, lotnisko, sklep). Książka zawiera ponad 500 dialogów osadzonych w ciekawych kontekstach.
Oto ile odcieni znaczeniowych ma angielskie słowo well:
Well, shall we get started?
A więc/No to zaczynamy?
Well, I will have to think it over.
No cóż, będę musiał to przemyśleć. (well = wahanie)
Well, well, well! Look who’s here!
No, no! Kogo my tu widzimy! (well = zaskoczenie)
Well, what do you know? It has stopped raining. (well jest odpowiednikiem polskiego spójnika i)
I co ty na to? Przestało padać.
Well, that’s the last straw.
No nie, tego już za wiele. (well = oburzenie)
Well, that’s over.
Uff, już po wszystkim. (well = ulga)
Well, there is nothing I can do about that.
No cóż, niewiele w tej sprawie mogę zrobić. (well = rezygnacja, sceptycyzm)
Ćwicząc poszczególne dialogi należy najpierw zapoznać się z ich wersją angielską, a następnie ją zakryć, i
starać się poprawnie przetłumaczyć na język angielski wersję polską:
A: Things haven’t been going right for me lately. And how’s work going at your company?
B: Plodding along. = Plodding on.
A: Niezbyt mi ostatnio idzie. A jak tobie idzie w pracy?
B: Powoli do przodu.
Mam nadzieję, że niniejsza praca okaże się pomocna w codziennej komunikacji. Jest możliwość zakupu
moich książek w wersji papierowej oraz konsultacji językowych poprzez skype.

Radosław Więckowski
4ad@gazeta.pl
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1. Zaimki what i how w pytaniach o znaczenie jakiegoś słowa lub wyrażenia.
Literowanie imion i nazwisk
1.
A: How do you say Cześć in English?
B: You say Hi or Hello.
A: Jak się mówi Cześć po angielsku?
B: Mówi się Hi lub Hello.
2.
A: How do you say krowa w kropki in English?
B: You say dotted cow.
A: Jak się mówi krowa w kropki po angielsku?
B: Mówi się dotted cow.

3.
A: How do you say Happy Birthday in Polish?
B: You say Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin.
A: Jak się mówi Happy Birthday po polsku?
B: Mówi się Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin.
4.
A: How do you say to knock out an opponent in Polish?
B: You say znokuatować przeciwnika.
A: Jak się mówi to knock out an opponent po polsku?
B: Mówi się znokuatować przeciwnika.
5.
A: How do you say New Year in Polish?
B: You say Nowy Rok.
A: Jak się mówi New Year po polsku?
B: Mówi się Nowy Rok.
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6.
A: How do you say skończyć studia in English?
B: You say to graduate from university.
A: Jak się mówi skończyć studia po angielsku?
B: Mówi się to graduate from university.
Formy What do you call … lub What is … called używamy, gdy wskazujemy na konkretną rzecz lub osobę
(np. na obrazku) palcem. UWAGA: Nie należy zadawać pytania How do you call this in English?, bo takie
pytanie oznacza Jak to zawołać po angielsku?
7.
A: What do you call this in English?
B: You call it charger.
A: Jak to się nazywa po angielsku? (Wskazujemy na ładowarkę)
B: To się nazywa ładowarka. (W odpowiedzi nie używamy przedimków, stąd nie mówimy You call it a
charger)
8.
A: What is this called in English?
B: It is called charger.
A: Jak to się nazywa po angielsku?
B: To się nazywa ładowarka.

9.
A: What is this?
B: That’s a charger. = It’s a charger.
A: Co to jest? (Pytanie o coś - trzymając coś lub wskazując na pierwszą rzecz z bliska)
B: To jest ładowarka. (W odpowiedzi nie używamy zaimka this tylko zaimków it lub that)

10.
A: What is that?
B: That’s a pendrive. = It’s a pendrive.
A: Co to jest (to drugie)? (Pytanie o coś - wskazując na drugą rzecz z daleka)
B: To jest pendrive.
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11.
A: What is komórka in English? (Nie należy zadawać pytania How is komórka in English?)
B: It’s mobile.
A: Jak jest komórka po angielsku?
B: Mobile.
12.
A: What is the English word for komórka? = What is the English for komórka?
B: It’s mobile.
A: Jak jest komórka po angielsku?
B: Mobile.

13.
A: What is the word for komórka?
B: It’s mobile.
A: Jak jest komórka po angielsku?
B: Mobile.

14.
A: How do you say komórka in English?
B: You say mobile.
A: Jak się mówi komórka po angielsku?
B: Mówi się mobile.
15.
A: What is ładowarka in English?
B: It’s charger.
A: Jak jest po angielsku ładowarka?
B: Charger.

16.
A: What is the English word for ładowarka? = What is the English for ładowarka?
B: It’s charger.
A: Jak jest po angielsku ładowarka?

10

B: Charger.

17.
A: What is the word for ładowarka?
B: It’s charger.
A: Jak jest po angielsku ładowarka?
B: Charger.

18.
A: How do you say ładowarka in English?
B: You say charger.
A: Jak się mówi ładowarka po angielsku?
B: Mówi się charger.
19.
A: What do you mean by (saying) knocking out an opponent in English?
B: Knocking out an opponent means defeating him with one blow.
A: Co znaczy to knock out an opponent po angielsku? (Pytamy osobę anglojęzyczną, jeśli nie rozumiemy
jakiegoś wyrażenia/zwrotu)
B: To knock out an opponent znaczy powalić kogoś jednym uderzeniem. (W pytaniach i odpowiedziach
posługujemy się w języku polskim tylko bezokolicznikiem)

20.
A: What do you mean by (saying) knocking out an opponent in English?
B: By knocking out an opponent we mean defeating him with one blow.
A: Co znaczy to knock out an opponent po angielsku?
B: To knock out an opponent znaczy powalić kogoś jednym uderzeniem.

21.
A: What does to knock out an opponent mean in English?
B: To knock out an opponent means to defeat him with one blow.
A: Co znaczy to knock out an opponent po angielsku?
B: To knock out an opponent znaczy powalić kogoś jednym uderzeniem.
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22.
A: What does znokautować przeciwnika mean in Polish?
B: Znokautować przeciwnika means to knock out an opponent. = Znokautować przeciwnika means
knocking out an opponent.
A: Co znaczy znokautować przeciwnika po polsku? (Pytanie ze strony osoby anglojęzycznej)
B: Znokautować przeciwnika znaczy to knock out an opponent.

23.
A: What do you mean by (saying) znokautować przeciwnika in Polish?
B: By znokautować przeciwnika we mean knocking out an opponent.
A: Co znaczy znokautować przeciwnika po polsku? (Pytanie ze strony osoby anglojęzycznej)
B: Znokautować przeciwnika znaczy to knock out an opponent.

24.
A: What does (the term) outsourcing mean?
B: It means the contracting out of a business process to a third-party. = It means contracting out a
business process to a third-party.
A: Co oznacza (termin) outsourcing? (Pytamy osobę anglojęzyczną, jeśli nie rozumiemy jakiegoś terminu)
B: (Termin) outsourcing znaczy zlecać wykonanie jakiegoś procesu biznesowego stronie trzeciej.

25.
A: What is meant by (the term) outsourcing?
B: It means the contracting out of a business process to a third-party. = It means contracting out a
business process to a third-party.
A: Co oznacza (termin) outsourcing?
B: (Termin) outsourcing znaczy zlecać wykonanie jakiegoś procesu biznesowego stronie trzeciej.

26.
A: What does (the term) customization mean in English?
B: It means the tailoring of a product or a service to the needs of a client based on information outside
the company. = It means tailoring a product or a service to the needs of a client based on information
outside the company.
A: Co oznacza (termin) customization?
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B: (Termin) customization znaczy dostosować produktu lub usługi w oparciu o informacje poza firmą do
indywidualnych potrzeb klienta.

27.
A: What is meant by (the term) customization?
B: It means the tailoring of a product or a service to the needs of a client based on information outside
the company. = It means tailoring a product or a service to the needs of a client based on information
outside the company.
A: Co oznacza (termin) customization?
B: (Termin) customization znaczy dostosować produktu lub usługi w oparciu o informacje poza firmą do
indywidualnych potrzeb klienta.

28.
A: What do you mean by (saying) ringing somebody up?
B: Ringing somebody up means phoning somebody. = By ringing somebody up we mean phoning
somebody.
A: Co znaczy to ring somebody up po angielsku?
B: To ring somebody up znaczy to phone somebody.
29.
A: What does to ring somebody up mean in English?
B: It means to phone somebody. = To ring somebody up means to phone somebody.
A: Co znaczy to ring somebody up po angielsku?
B: To ring somebody up znaczy to phone somebody.

30.
A: What does zadzwonić do kogoś mean in Polish?
B: Zadzwonić do kogoś means to phone somebody. = Zadzwonić do kogoś means phoning somebody. = By
zadzwonić do kogoś we mean phoning somebody.
A: Co znaczy zadzwonić do kogoś po polsku? (Pytanie ze strony osoby anglojęzycznej)
B: Zadzwonić do kogoś znaczy to phone somebody.
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31.
A: What do you mean by (saying) zadzwonić do kogoś in Polish?
B: By zadzwonić do kogoś we mean phoning somebody.
A: Co znaczy zadzwonić do kogoś po polsku? (Pytanie ze strony osoby anglojęzycznej)
B: Zadzwonić do kogoś znaczy to phone somebody.

32.
A: What do you mean by (saying) downloading files?
B: Downloading files means copying and moving files to a computer from the server or the Internet. = By
downloading files we mean copying and moving files to a computer from the server or the Internet.
A: Co znaczy to download files po angielsku?
B: To download files znaczy skopiować i przesyłać pliki na komputer z serwera lub Internetu.
33.
A: What does to download files mean in English?
B: It means to copy and move files to a computer from the server or the Internet. = To download files
means to copy and move files to a computer from the server or the Internet.
A: Co znaczy to download files po angielsku?
B: To download files znaczy skopiować i przesyłać pliki na komputer z serwera lub Internetu.

34.
A: What do you mean by (saying) uploading files?
B: Uploading files means copying and moving files from a computer to the server or the Internet. = By
uploading files we mean copying and moving files from a computer to the server or the Internet.
A: Co znaczy to upload files po angielsku?
B: To upload files znaczy skopiować i przesyłać dane z komputera do serwera lub Internetu.

35.
A: What does to upload files mean in English?
B: It means to copy and move files from a computer to the server or the Internet. = To upload files means
to copy and move files from a computer to the server or the Internet.
A: Co znaczy to upload files po angielsku?
B: To upload files znaczy skopiować i przesyłać dane z komputera do serwera lub Internetu.
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36.
A: What does (the verb) inquire mean?
B: Inquire means asking about something specific. = To inquire means to ask about something specific. =
To inquire is to ask about something specific.
A: Co oznacza czasownik inquire?
B: Czasownik inquire znaczy zapytać o coś konkretnego.

37.
A: What is meant by (the verb) inquire?
B: Inquire means asking about something specific. = To inquire means to ask about something specific. =
To inquire is to ask about something specific.
A: Co oznacza czasownik inquire?
B: Czasownik inquire znaczy zapytać o coś konkretnego.

38.
A: What does (the verb) misplace denote?
B: Misplace denotes putting an object in a wrong place so that it is difficult to find. = To misplace is to put
an object in a wrong place so that it is difficult to find.
A: Co dokładnie oznacza czasownik misplace?
B: Czasownik misplace znaczy postawić jakąś rzecz na niewłaściwym miejscu tak, że trudno jest ją znaleźć.

39.
A: What is denoted by (the verb) misplace?
B: Misplace denotes putting an object in a wrong place so that it is difficult to find. = To misplace is to put
an object in a wrong place so that it is difficult to find.
A: Co dokładnie oznacza czasownik misplace?
B: Czasownik misplace znaczy postawić jakąś rzecz na niewłaściwym miejscu tak, że trudno jest ją znaleźć.

40.
A: What does (the verb) assume imply?
B: Assume implies making a guess based on little or no evidence. = To assume is to make a guess based
on little or no evidence.
A: Co oznacza czasownik assume?
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B: Czasownik assume znaczy domyślać się czegoś w oparciu o niewielką ilość dowodów lub niedysponując
żadnymi dowodami.

41.
A: What is implied by (the verb) assume?
B: Assume implies making a guess based on little or no evidence. = To assume is to make a guess based
on little or no evidence.
A: Co oznacza czasownik assume?
B: Czasownik assume znaczy domyślać się czegoś w oparciu o niewielką ilość dowodów lub niedysponując
żadnymi dowodami.

42.
A: How do you spell your last name? (Nie zadajemy pytania How to spell your last name?)
B: W-I-E-C-K-O-W-S-K-I. (literujemy: W[dʌblju:] - I[aɪ] - E[i:] - C[si:] - K[keɪ] - O[əʊ] - W[dʌblju:] - S[es] K[keɪ] - I[aɪ] )
A: Jak się pisze Pańskie nazwisko? = Jak napisać Pańskie nazwisko?
B: W-I-E-C-K-O-W-S-K-I.

43.
A: How do you spell your first name? (Nie zadajemy pytania How to spell your first name?)
B: R-A-D-E-K. (literujemy: R[a:] - A[eɪ] - D[di:] - E[i:] - K[keɪ] )
A: Jak się pisze Pańskie imię? = Jak napisać Pańskie imię?
B: R-A-D-E-K.

44.
A: How do you spell your last name? Do you spell it with an ‘i’ or a ‘y’?
B: I spell it S-M-Y-T-H. (literujemy: S[es] - M[em] - Y[waɪ] - T[ti:] - H[eɪt∫] )
A: Jak napisać Pańskie nazwisko? Czy pisze się je z ’i’ czy ’y’?
B: Piszę je S-M-Y-T-H.

45.
A: Could you please spell your last name?
B: W-I-E-C-K-O-W-S-K-I. (literujemy: W[dʌblju:] - I[aɪ] - E[i:] - C[si:] - K[keɪ] - O[əʊ] - W[dʌblju:] - S[es] K[keɪ] - I[aɪ] )
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A: Czy mógłby Pan przeliterować swoje nazwisko?
B: W-I-E-C-K-O-W-S-K-I.

46.
A: How do you spell ”foggy”?
B: “Foggy” is spelled with two g's.
A: Is ”necessary” spelled with one ‘s’, or two?
B: ”Necessary” is spelled with two ‘s’.
A: Jak pisze się ”foggy”?
B: ”Foggy” pisze się z dwiema literami g.
A: Czy ”necessary” pisze się z jednym ‘s’, czy z dwoma?
B: ”Necessary” pisze się z dwoma ‘s’.

47.
A: The article spelled ”survey” as ”survay”.
B: They should correct it.
A: W artykule zamiast ”survey” napisano ”survay”.
B: Powinni to poprawić.

48.
A: How do you spell ”address”?
B: A-D-D-R-E-S-S. (literujemy: A[eɪ] - double D[dʌbl di:] - R[a:] - E[i:] - double S[dʌbl es] )
A: Like that? (Osoba A pisze słowo address)
B: No A-D-D-R-E-S-S. (literujemy: A[eɪ] - double D[dʌbl di:] - R[a:] - E[i:] - double S[dʌbl es] )
A: Jak pisze się ”address”? = Jak napisać ”address”?
B: A-D-D-R-E-S-S.
A: Tak?
B: Nie A-D-D-R-E-S-S.

49.
A: S-O-N spells ”son.” (literujemy: S[es] - O[əʊ] - N[en] )
B: I see.
A: S-O-N czyta się ”son”.
B: Aha.
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50.
A: A-N-N spells ”Ann.” (literujemy: A[eɪ] - N[en] - N[en] )
B: I see.
A: A-N-N czyta się ”Ann”.
B: Aha.

2. Pytanie o numer telefonu, adres email, rozmiar, numer pokoju w hotelu,
autobusu, tramwaju, autostrady
1.
A: What’s their telephone number?
B: Their telephone number is 475-7160. (czytamy: four seven five seven one six oh)
A: Jaki jest do nich numer telefonu?
B: Ich numer to 475-7160.
2.
A: What’s their telephone number?
B: Their telephone number is 588-8315. (czytamy: five double eight eight three one five)
A: Jaki jest do nich numer telefonu?
B: Ich numer to 588-8315.
3.
A: What’s their telephone number?
B: Their telephone number is 638-9600. (czytamy: six three eight nine six oh oh) lub (six three eight
nine six hundred)
A: Jaki jest do nich numer telefonu?
B: Ich numer to 638-9600.
4.
A: What’s their telephone number?
B: Their telephone number is 638-9000. (czytamy: six three eight nine oh oh oh) lub (six three eight
nine thousand)
A: Jaki jest do nich numer telefonu?
B: Ich numer to 638-9000.
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week!B: I see.
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