
SPEAKING 
BANK



Uzupełnij poniższe mini dialogi 

odpowiednim zdaniem.



-________________________________?

-You will earn $10 an hour. 



How much will I earn

an hour?



-We’re going to the restaurant

today. _____?

-8 o’clock will be ok. 



What time shall we meet?



-__________________________?

-I don’t think it’s a good idea. 

I don’t want to go to the 

cinema.



What about going to the 

cinema?



-What do you think about

this car?

-__________________, it is a fast 

and very modern car.



In my opinion



-________________ this weekend?

- I’m going to meet my friends

and then help my parents at

home.



What are you going to do …?



-How about watching a horror

today?

-It’s not a good idea. __________

a comedy.



I would prefer to watch …



-____________________________?

-Yes, of course. What do you

want to know?



Can I ask you a question?



-Do you fancy watching a film 

tonight?

-_____________________________.

-Do you fancy watching a film 

tonight?

-That’s a good idea.



Can you repeat that?



-____________________________?

-Yes, I do. I have two

brothers.



Do you have any brothers or

sisters?



-_________________________?

-I usually spend time with 

my family at the weekend.



What do you usually do at the 

weekend?



-__________________?

-I’m 17.



How old are you?



-I don’t like playing football.

-______________________. I prefer

basketball or volleyball.



Neither do I.



-I’m going to the USA in 

March!

-_____________________.



Great! Have a safe journey!



-Can I help you?

-Yes, I’m looking for a dress

for a wedding.

-______________________?

-Large.  



What size do you take?



-I have no idea what to do in 

this situation. What would

you do?

-_________________, I would ask

a specialist for help.



If I were you



-This dress is beautiful. 

____________?

-Today we have special offers

and this dress is only $25.



How much does it cost? / 

How much is it?



Napisz zwrot, którego użyjesz, 

aby zareagować w poniższych 

sytuacjach.



Rozmawiasz z 

obcokrajowcem. 

Nie rozumiesz go, bo mówi 

zbyt szybko.



Can you speak more slowly, 

please?



Rozmawiasz z obcokrajowcem. 

Nie jesteś pewny/a, czy dobrze 

zrozumiałeś/aś. Prosisz 

o powtórzenie.



Can you repeat that, please?



Zadano Ci pytanie, 

zastanawiasz się, 

jak na nie odpowiedzieć. 



Let me think.



Pokazujesz znajomym zdjęcie 

z wakacji, chcesz powiedzieć, 

kogo widać na pierwszym 

planie.



There are my parents in the 

foreground.



Kolega zaproponował Ci 

wyjazd na koncert. 

Niestety, musisz odmówić.



Unfortunately, I can’t go 

with you.



Twoja koleżanka uważa, że 

nie warto studiować. 

Nie zgadzasz się z nią.



I don’t agree with you. 

I think studying at university

is important.



Musisz posprzątać cały dom. 

Niestety, masz dużo pracy 

domowej na następny dzień. 

Chcesz poprosić rodzeństwo, czy 

mają czas, żeby Ci pomóc.



Do you have time to help me 

clean the house? I have to do 

a lot of homework for 

tomorrow.



Twój brat ma ważny projekt do 

wykonania. Widzisz, że ma 

trudności z wykonaniem 

zadania. Chcesz zaoferować 

pomoc.



Can I help you do the project?



Poproszono cię o przeprowadzenie 

prezentacji dla pewnej grupy osób. 

Jak zaprezentujesz zawartość swojej  

prezentacji/podasz cel swojej 

prezentacji.



Today, I’d like to talk about …



Wyjaśniasz koledze, jak 

rozwiązać zadanie z matematyki, 

chcesz się upewnić czy rozumie 

twoje wyjaśnienia. Jak o to 

zapytasz?



Do you understand my 

explanation?



Kolega proponuje wyjście do kina. 

Ty jednak nie masz ochoty oglądać 

filmu. Jak grzecznie powiesz, że nie 

masz ochoty iść do kina?



I don’t feel like going to the 

cinema.



Koleżanka proponuje wyjście do

kina. Ty jednak nie masz ochoty

wychodzić. Jak zaproponujesz

obejrzenie filmu w domu?



How about watching a film

at home?



Spóźniłeś się na ważne

spotkanie. Jak przeprosisz za

spóźnienie?



I’m really sorry for being late.



Twój kolega wyjaśnia ci pewną

kwestię, okazało się, że myliłeś

się. Jak przyznasz rację

koledze?



You’re right.



Dyskutujecie na temat

najnowszego hitu kinowego.

Jak zapytasz koleżankę

o zdanie?



What’s your opinion of this

film?


