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LANGUAGE FUNCTIONS – FUNKCJE JĘZYKOWE.

Cheers! – Na zdrowie! (przy toaście)
Bless you! – Na zdrowie (gdy ktoś kichnie)
Help yourself. – Częstuj się. Æ Help yourself to a cookie. – Poczęstuj się ciastem.
(The) Same to you. – Nawzajem.
Never mind. – Nieważne.
Go ahead! – No dalej! (zachęta do zrobienia czegoś)
Come on. – No dalej. (również wiele innych znaczeń w zależności od intonacji)
I see. – Rozumiem. (=I understand.)
Just a minute. – Chwileczkę./ Momencik./ Za chwilę.
You’re welcome. – Proszę bardzo. (reakcja na czyjeś podziękowanie)
Rubbish! – Bzdura!
Oh dear. – Ojejku!/ O rany!
Not at all. – Nie ma za co. (reakcja na czyjeś podziękowanie)
No problem. – Nie ma sprawy./ Nie ma za co.
Thanks, I’m just looking. – Dziękuję, tylko się rozglądam.
That’s very kind of you. – To bardzo miło z twojej strony.
Don’t mention that. – Drobiazg./ Nie ma za co.
Many happy returns! – Wszystkiego najlepszego (z okazji urodzin)!
That’s all right. – W porządku./ Nic się nie stało.
No way. – Nie ma mowy.
Certainly. – Naturalnie./ Oczywiście.
It was a pleasure. – To była przyjemność.
Take it easy. – Uspokój się./ Wyluzuj.
Take your time. – Nie spiesz się./ Powoli.
By all means. – Naturalnie./ Oczywiście.
Hold on. – Zaczekaj./ Proszę zaczekać. (głównie w rozmowach telefonicznych)
Not a clue. – Nie mam pojęcia.
Take care. – Trzymaj się.
Good for you! ~ Gratuluję!
Speaking. – Przy telefonie.
Here you are. – Proszę. (podając coś komuś)
Don’t bother. – Nie rób sobie kłopotu.
What a pity! – Szkoda. (=That’s a pity.)
Cheer up! – Rozchmurz się!/ Głowa do góry!
Congratulations! – Gratuluję!
Enjoy yourself! – Baw się dobrze!
I beg your pardon? – Słucham? Co proszę? (wyraz zdziwienia/ oburzenia)
Pardon? – Proszę? (= Sorry?, gdy czegoś nie dosłyszeliśmy, nie zrozumieliśmy)
Small world! – Jaki ten świat mały!

