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Clothes & accessories & other vocabulary – Odzież, dodatki i inne słownictwo
Elementary
cap – czapka z daszkiem
earrings – kolczyki
glasses – okulary
hat – czapka, kapelusz
necklace - naszyjnik
scarf – szalik
tie – krawat

Advanced
beret - beret
bow tie – muszka
bowler hat – melonik
earmuffs - nauszniki
hood – kaptur
shawl – apaszka, chusta

belt – pasek
bracelet (lub bangle) - bransoletka
blouse – bluzka
button - guzik
check(ed) – w kratkę
coat – płaszcz, palto
gloves - rekawiczki
jacket – kurtka, marynarka, żakiet
jumper – sweter
long-sleeved – z długim rękawem
plain – gładki, bez wzorów
pyjamas - piżama
raincoat (lub mac) – płaszcz przeciwdeszczowy
ring – pierścionek
shirt – koszula
short-sleeved – z krótkim rękawem
spotted – w groszki, w kropki
striped – w paski
suit - garnitur
sweatshirt – bluza
T-shirt (lub tee-shirt) – koszulka
watch - zegarek

anorak – wiatrówka
apron – fartuch
bikini - bikini
bra – biustonosz
braces - szelki
cardigan – sweter rozpinany
chain - łańcuszek
dressing gown - szlafrok
housecoat - podomka
mittens (lub muffs) – rękawiczki z jednym palcem
overalls – ogrodniczki
petticoat – halka
sleeveless – bez rękawów
vest – koszulka na szelkach
top - top
tux(edo) – smoking
uniform – mundur, ubranie robocze, mundurek
waistcoat – kamizelka

dress - sukienka
jeans – dżinsy
shorts – spodenki
skirt – spódnica
stockings – pończochy
tights - rajstopy
trousers – spodnie
underwear – bielizna
zip – zamek błyskawiczny

cords - sztruksy
dungarees - kombinezon
bathing costume – strój kąpielowy
miniskirt – minispódniczka
pants – slipy
panties – majtki, figi
swimming trunks – kąpielówki

boots – kozaki
high-heeled shoes – buty na wysokim obcasie
sandals - sandały
shoes – buty
slippers – kapcie
socks - skarpetki
trainers (lub sneakers) – tenisówki

ballet shoes - baletki
flip-flops (lub thongs) – japonki
knee socks - podkolanówki
patent leather shoes – lakierki
shoelace - sznurówka
stilettos – szpilki
wedge-heeled shoes – buty na koturnie
wellingtons (lub galoshes) - kalosze
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At the clothes shop – W sklepie odzieżowym
Exemplary dialogue between a shop assistant and a client.
Przykładowy dialog między sprzedawcą i klientem.
S – Shop assistant (Sprzedawca)
C – Customer (Klient)
ENGLISH:
C: Good morning.
S: Good morning. Can I help you?
C: Yes, I’m looking for a T-shirt.
S: Well, we have lots of T-shirts. What colour would
you like?
C: Blue, please.
S: Certainly. What size (are you)?
C: Medium, please.
S: How about this one?
C: Yes, it looks nice. Can I try it on?
S: Certainly.
C: Where’s the changing room?
S: It’s over there, next to the door.
(later)
C: I’m afraid it’s too big. Do you have these in small?
S: Of course. Here you are.
C: Thank you. It’ll be fine. It’ll take it.
S: It’s 14 pounds, please.
C: Here you are.
S: Thank you. Here’s your change.
C: Thank you. Goodbye.
S: Thank you. Goodbye. Please come again.

PO POLSKU:
Dzień dobry.
Dzień dobry. Czy mogę w czymś pomóc?
Tak. Szukam koszulki.
Cóż, mamy mnóstwo koszulek. Jaki kolor sobie Pan/i
życzy?
Proszę niebieską.
Oczywiście. Jaki rozmiar?
Średni.
Może ta?
Tak, wygląda ładnie. Czy mogę ją przymierzyć?
Oczywiście.
Gdzie jest przymierzalnia?
Jest tam obok drzwi.
(chwilę później)
Niestety jest zbyt duża. Macie mały rozmiar?
Oczywiście. Proszę.
Dziękuję. Ta będzie dobra. Wezmę ją.
14 funtów proszę.
Proszę.
Dziękuję. Oto Pańska/Pani reszta.
Dziękuję. Do widzenia.
Dziękuję. Do widzenia. Polecam się na przyszłość.

Useful phrases – Przydatne zwroty:
I’m looking for... – Szukam…
What size are you? – Jaki nosi Pan/i rozmiar?
Small/ medium/ large, please. – Proszę (rozmiar) mały/ średni/ duży.
What colour would you like? – Jaki kolor Pan/i chce?
Blue, please. – Proszę niebieski.
Here you are. – Proszę (gdy coś komuś podajesz).
Can I try it/ them on? – Czy mogę ją/ je przymierzyc?
Certainly – Naturalnie/ Oczywiście.
Where’s the changing room? – Gdzie jest przymierzalnia?
I’m afraid it’s/ they’re too small/ big/ tight/ loose/ … - Obawiam się, że jest/ są zbyt małe/ duże/ obcisłe/ luźne..
Do you have it/ them in blue? – Czy macie ją/ je w kolorze niebieskim?
I’ll take it/ them. – Wezmę ją(go)/ je.
How much is it/ are they? – Ile on(a)/ one kosztują?
It’s… - Kosztuje…
They’re… - Kosztują…
Come again. – Polecam się na przyszłość.

