I can speak English.			-		Potrafię mówić po angielsku.
I hate dancing.				-		Nie cierpię tańczyć.
I love swimming.				-			Uwielbiam pływać
I want to be a doctor.			-		Chcę być lekarzem.
I'd like to work  as a teacher		-		Chciałbym pracować jako nauczyciel.
I would like to be an artist		-		Chciałbym być artystą.
Who do you want to be?			-		Kim chciałabyś /chciałbyś być?
I want to be...				-		Chciałbym /chciałabym być...
What would you like to do?		-	Co chciałbyś robić? (Kim chciałbyś zostać?)
What's your dream job?			-		Jaka jest Twoja wymarzona praca?	
Can / Could you help me, please?	-      Czy możesz / mógłbyś mi pomóc, proszę?
What time do you get up?		-		O której wstajesz?
Which bus?					-		Który autobus?
Whose car?					-		Czyj samochód?
I never go to work by bus.		-		Nigdy nie jeżdżę do pracy autobusem.
How do you get to school?		-		Jak dojeżdżasz do szkoły?
How often do you meet your friends?	-	Jak często spotykasz się z przyjaciółmi?
What films do you like?			-		Jakie filmy lubisz?	
Wake up!					-		Obudź się.
Don't play !					-		Nie graj.
Don't go!					-		Nie idź.
Let's watch a film!				-		Chodźmy obejrzeć film
How about  playing football?		-		A może zagramy w piłkę?
We've got some meat.			-		Mamy mięso.
We haven't got any milk. 		-		Nie mamy mleka
I would like a sandwich.			-		Chciałbym kanapkę.
Can I have some juice?			-		Czy mogę dostać trochę soku?
Yes, please.					-		Tak, proszę.
No, thanks .					-		Nie, dziękuję.
Would you like some water?		-		Czy chciałbyś wody?
Have we got any juice?			-		Czy mamy sok?
That's a pity.					-		Jaka szkoda.
How much is it?				-		Ile to kosztuje?
What size is this?				-		Jaki to rozmiar?
Where is the changing room?		-		Gdzie jest przymierzalnia? 
It is over there.				-		Jest tam.		
This is bigger than...			-		To jest większe niż
They are the cheapest.			-		One są najtańsze.
Can I try it on?				-		Czy mogę to przymierzyć?
Can you help me, please?		-		Czy możesz mi pomóc, proszę?
Thanks for your help.			-		Dziękuję za pomoc.
Can I have this red T-shirt?		-		Czy mogę prosić o tą czerwoną koszulkę?
How much are they?			-		Ile one kosztują?
I'm looking for...				-		Szukam...
Turn left / right.				-		Skręć w lewo / prawo.
Go straight on.				-		Idź prosto.
How wonderful!				-		Jak cudownie.
What's the date today?		-		Którego dziś mamy? Jaka jest dziś data?
When's your birthday?			-		Kiedy są twoje urodziny?
What do you think?			-		Co sądzisz?
Will you do it for me?			-		Czy zrobisz to dla mnie?
I feel terrible				-		Czuję się okropnie.
I'm tired.					-		Jestem zmęczony.
My leg is broken.				-		Moja noga jest złamana.
You have to stay in bed.		-		Musisz zostać w łóżku.
You must drink lots of water.		-		Musisz pić dużo wody.
You should eat fruit and vegetables.	-		Powinieneś jeść owoce i warzywa.
Are you OK?					-		Czy wszystko w porządku?
What happened?				-		Co się stało?
What's wrong?				-		Co  jest? Co się dzieje?
Anything else?				-		Coś jeszcze?
What's the weather like?		-		Jaka jest pogoda?
What's your teacher like?		-		Jaki jest twój nauczyciel?
What's your teacher look like?	-		Jak wygląda Twój nauczyciel?
What do you do?				-		Czym się zajmujesz , jaki jest twój zawód?
What are you doing?			-		Co robisz?  (teraz).
Which season is it?			-		Jaka jest pora roku?
I would really like.				-		Naprawdę chciałbym / chciałabym.
To be going to.				-		Zamierzać coś zrobić.
I'm going to see this movie.		-		Zamierzam obejrzeć ten film.
She is not going to visit her friend.	-		Ona nie zamierza odwiedzić przyjaciela.
Are you going to come?		-		Czy zamierzasz przyjść?
I'm fine					-		Czuję się świetnie.
How are you?				-		Jak się masz?
You are nine.				-		Masz 9 lat.
I agree with you				-		Zgadzam się z Tobą.
How long?					-		Jak długo?
What's the program about?		-		O czym jest program?
I'd love to.					-		Z przyjemnością.
I don't think so.				-		Nie sądzę.
I don't know. 				-		Nie wiem.
What's the matter?			-		Co się dzieje?  Co się stało?
Lucky you.					-		Szczęściarz z Ciebie
Why don't we go to...?			-		Dlaczego  nie pójdziemy?
Just a moment.				-		Chwileczkę.
What’s Tom like?				-		Jaki jest Tomek?
What does Tom like?			-		Co Tomek lubi ?
What does Tom look like?		-		Jak Tomek wygląda?
Have a nice day!				-		Miłego dnia.
Here you are.				-		Proszę.	
Of course.					-		Dziękuję.
Not all.					-		Nie wszystko.
I'm fond of reading.			-		Lubię czytać.
What time?					-		O której godzinie?
I'm sorry.					-		Przepraszam.
That's great.					-		Świetnie.
Not at all.					-		Wcale nie.
Have a great time.				-		Baw się dobrze.
Nice to meet you.				-		Miło Cię poznać.
You mustn't jump 			-		Nie wolno skakać
I’d like to meet you.			-		Chciałbym Cię poznać.
I’m keen on  sport.			-		Uwielbiam sport.
If						-		Jeśli.
Take care					-		Trzymaj się, uważaj na siebie.
I’m afraid not				-		Obawiam się że nie.
These are too big for me			-		Te są na mnie za duże.
How do you like them?			-		Jak ci się one podobają?


