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 Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji nieoficjalnej

- Hi! 
Cześć!

- Hello! 
Witaj!

- My name is Stephen. What’s your name? 
Mam na imię Stephen. Jak ty masz na imię?

- I’m Victoria. 
Jestem Victoria.

- Nice to meet you, Victoria. 
Miło cię poznać, Victorio.

- You too, Stephen. 
Ciebie również, Stephen.

 Dialog 2 Przedstawianie się w sytuacji oficjalnej

- Excuse me, I’d like to introduce myself. I’m Matthew. I’m your new sales 
representative. 
Przepraszam, chciałbym się przedstawić. Jestem Matthew. Jestem waszym 
nowym przedstawicielem handlowym.

- Hello, Matthew. Nice to meet you. I’m Diane Banks, head of sales. We’ll 
be working together. I’ll show you around. 
Witaj, Matthew. Miło cię poznać. Jestem Diane Banks, szefowa działu 
sprzedaży. Będziemy razem pracować. Oprowadzę cię.

- Hello, Ms Banks. Nice to meet you too. What are we going to do today? 
Witam, pani Banks. Mnie również miło panią poznać. Czym się dziś zajmiemy?

Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później 
z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami.
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- Today we’re going to look round the factory, and later you’ll meet the rest 
of the sales team. 
Dziś rozejrzymy się po hali produkcyjnej, a później poznasz pozostałych 
pracowników działu sprzedaży.

 Dialog 3 Przedstawianie kogoś  

- Good afternoon, Mr Jeffries. 
Dzień dobry, panie Jeffries.

- Good afternoon, Sarah. How are you today? 
Dzień dobry, Sarah. Jak się dzisiaj czujesz?

- Fine, thank you, Mr Jeffries. Can I introduce you to Jenny? She is our new 
receptionist. 
Dobrze, dziękuję, panie Jeffries. Mogę przedstawić panu Jenny? Jest naszą 
nową recepcjonistką.

- Good afternoon, Jenny. Nice to meet you. 
Dzień dobry, Jenny. Miło cię poznać.

 Dialog 4 Chłopak poznaje dziewczynę

- Hello! 
Witaj!

- Hello! 
Cześć!

- Have I seen you somewhere before? 
Czy ja cię gdzieś już wcześniej widziałem?

- No, I don’t think so. 
Nie, nie wydaje mi się.

- My name is David. Can I get you a drink? 
Mam na imię David. Mogę postawić ci drinka?

- My name is Diane. I’d like a glass of red wine, please. 
Mam na imię Diane. Proszę o kieliszek czerwonego wina.
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Cześć! Witaj! Hi! lub Hello!

Dzień dobry (rano) Good morning 

Dzień dobry (po południu) Good afternoon

Jak się nazywasz? Jak masz na imię? What’s your name? 

Mam na imię Jenny. My name is Jenny. 

Skąd jesteś? Where are you from?

Jestem Marta, jestem z Polski. I’m Marta, I’m from Poland. 

Mam 20 lat. I’m 20 years old.

Studiuję na uniwersytecie. I study at university.

Czym się zajmujesz? What do you do?

Pracuję w banku. I work in a bank. 

Jestem nauczycielką. I am a teacher. 

Jak się masz? Jak się czujesz? How are you? 

U mnie w porządku, dzięki. a u ciebie? I’m fine, thanks. And you?

Nieźle, dzięki. Not bad, thanks. 

Bywało lepiej. I’ve been better. 

Chciałabym, żebyś poznał (poznała)… I would like you to meet…

To jest Tom, mój mąż. This is Tom, my husband. 

Wysłuchaj słówek, zwrotów i zdań, powtarzaj je za lektorką.
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Czy mogę cię przedstawić (komuś)…? Can I introduce you to…? 

Chciałbym się przedstawić. I would like to introduce myself.

Pozwolą państwo, że się przedstawię. Let me introduce myself.

Miło cię poznać. Nice to meet you. 

Miło mi was wszystkich poznać. Nice to meet you all. 

To wielka przyjemność pana poznać. It’s a real pleasure to meet you. 

Czy ja cię już gdzieś wcześniej Have I seen you somewhere 
widziałem? before?

Mogę postawić ci drinka? Can I get you a drink? 

Nie, dziękuję. Czekam na kogoś. No, thanks. I’m waiting for 
 someone.

Często tu przychodzisz? Do you come here often? 

Diane?! Jakie piękne imię! Diane?! What a beautiful name!

Spadaj! Get lost!
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Przećwicz zwroty z tej lekcji.

1. Przedstaw się. 
2. Powiedz, ile masz lat.
3. Powiedz, że pracujesz w banku.
4. Wyraź przyjemność z poznania nowej osoby.
5. Powiedz, że u ciebie wszystko w porządku.

Ćwiczenie 1 
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Ćwiczenie 2 
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Zareaguj pytaniem na następujące kwestie.

1. I am from Poland. 
2. I am a teacher. 
3. I’m fine, thanks. 
4. My name is Stephen.
5. No, thanks. I am waiting for someone.
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