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Jednym z błędów najczęściej popełnianych przez Polaków używających języka 
angielskiego jest stosowanie kalek językowych, czyli dosłowne tłumaczenie z ję-
zyka polskiego na język angielski. Na przykładzie 25 dialogów książka omawia 
kalki językowe stosowane przez Polaków i pomaga w opanowaniu właściwych 
zwrotów w języku angielskim. Do książki dołączone jest CD w formacie mp3 
z dialogami.

Książka omawia niewłaściwe użycie niektórych fraz i struktur językowych przez 
Polaków. Aby dobrze opanować słownictwo i gramatykę języka angielskiego należy 
wiedzieć, jak funkcjonują one w naturalnym kontekście, jakie związki frazeologiczne 
mogą tworzyć i w jakich sytuacjach mogą być użyte. Te właśnie problemy wyjaśniają 
autorzy publikacji.

– prof. dr hab. Roman Lewicki, 
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

We are an international company based here in Poland and a command of good  
English is a must for all our key employees. This book is a great way for them to learn 
how to avoid many of the common mistakes; it’s style is one of fun, it’s learning points 
easy to remember – a very effective aid. I’d recommend it to anyone who’s English  
is already pretty good but just needs that little bit extra.

– Sean Brown, 
Prezes Zarządu Wabco Polska Sp. z o.o.

„Żegnajcie błędy! Angielski dla Polaków” wskazuje najczęściej popełniane błędy  
i uczy, jak ich unikać. Polecamy tę książkę wszystkim, którzy chcą, by ich znajomość 
języka angielskiego była na jak najwyższym poziomie.

– dwumiesięcznik „English Matters”, 
wydawnictwo Colorful Media
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Dialogues

1-5

1
I don’t know 

what does this mean, 
Professor.

No, I mean the length 
of your dress!

And I don’t know what that means!

You mean the coffee stain on 
the � rst page? I can explain.
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Dialogue 1
Meeting a native and practicing your English

Glossary
come over •  – przyjeżdżać, przychodzić, pot. – wpadać do kogoś z wizytą
sounds familiar •  – dosł. brzmi znajomo
stag night •  – wieczór kawalerski
ashamed •  – zawstydzony (It’s a shame that..., – Szkoda, że...)
lager lout •  – pot. „zadymiarz”, „knajpiany awanturnik” (lager – jasne 
piwo)
stunner •  – pot. „ślicznotka” (znaczenie tego słowa można odgadnąć, 
budując analogię do czasownika stun – oszałamiać; przymiotnik: 
stunning)
cheers •  – tu: dziękuję; na zdrowie (gdy wznosimy toast)
shall we? •  – oznacza sugestię, zachętę (podobnie jak let’s, ale w odróż-
nieniu od tego zwrotu shall we dodajemy na końcu zdania, któremu 
nadajemy intonację pytającą)
sounds good to me •  – za pomocą tej frazy wyrażamy aprobatę: zgo-
da, OK, w porządku
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Context

Paweł: Hello, I’m Pawel. I am from Polish.
Bob: Nice to meet you Pawel. I’m Bob. I’m from London. I know a lot 

of Polish people in England, and � nally I have the chance to 
come and see Poland.

Paweł: Hi Bob. Nice to meet you. How long are you in Poland?
Bob: Err, just a week. But I really like it here. I met a Polish girl in Lon-

don, you see, and I’ve come over to visit her. 

Paweł: Sounds familiar. Polish girls are very pretty and many foreigners 
come here to see them. Others come on stag nights to meet 
them, but they are not very popular with the locals here.

Bob: Tell me about it! I feel ashamed to be English when I see those 
lager louts dressed like batman swimming in the fountain in 
the main square.

Paweł: I heard that Kraków had bigger problems. There are so many 
English people coming over for these ‘drinking nights’ that many 
pubs and clubs have signs in the windows saying ‘Sorry, no stag 
nights’.

Bob: You must think English people are not very well-behaved.

Paweł: I don’t think that. You � nd badly behaved people in every coun-
try. Besides, there are more and more foreign companies in Po-
land, many from the UK, and a lot of the English are very friend-
ly, like you. Most English people like it in here, especially the 
ones who work here. Anyway, what’s her name?

Bob: Her name is Gosia. She’s a real stunner!

 (They walk towards a café)

Paweł: I know a really nice co� ee bar just over here. I invite you for 
a co� ee. You have to tell me more about this girl!  (opens door) 
Please.

Bob: Cheers, I will do. I think there are some free seats in the corner. 
Let’s sit down over there, shall we?

Paweł: Sounds good to me!
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 Spróbuj poprawić błędy. Jak sądzisz – co będzie poprawną formą?

I am from Polish ......................................................................1. 
How long are you in Poland? ......................................................................2. 
People like it in here ......................................................................3. 
I invite you for a co� ee ......................................................................4. 
Please  ......................................................................5. 

 Odtwórz nagranie z konwersacją z CD i spróbuj odnaleźć wszystkie 
poprawne formy.

Mistakes explained

Intended Polish Jestem z Polski.
Mistake I am from Polish.
Correct English I am from Poland.

Powinniśmy powiedzieć: I am from Poland, gdyż mówimy o kraju, z któ-
rego pochodzimy. Kiedy jednak mowa o naszej narodowości, zdanie 
będzie wyglądało następująco: I am Polish. W naszym dialogu Paweł nie-
zgrabnie połączył obie formy. Pierwsza forma odpowiada na pytanie: 
Where are you from? (I am from Poland), druga zaś na: What nationality 
are you? (I am Polish).

Intended Polish Jak długo jesteś w Polsce?
Mistake How long are you in Poland?
Correct English How long have you been in Poland?

Nie możemy zadać pytania: How long are you in Poland?, gdyż oznacza 
ono mniej więcej tyle, co: Jak długi jesteś w Polsce? Zakładając, że żadne 
z nas nie rozciąga się ani nie kurczy bez względu na aktualny kraj za-
mieszkania, pytanie powinno brzmieć: How long have you been in 
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Poland? Innymi słowy, interesuje nas jak długo coś robimy, w tym przy-
padku przebywamy na terytorium Polski. Aby rozmawiać o długości wy-
konywania danej czynności, musimy użyć czasu Present Perfect.

Intended Polish Wielu Anglikom się tu podoba.
Mistake A lot of English people like it in here.
Correct English A lot of English people like it here.

Być może przed obaleniem muru berlińskiego, wersja in here byłaby do 
zaakceptowania. Teraz, gdy jesteśmy częścią Unii Europejskiej i granice 
istnieją praktycznie tylko na mapach, nie możemy powiedzieć o całym 
państwie in here, gdyż to wyrażenie zarezerwowane jest dla zamkniętych 
przestrzeni: It’s really nice in here (kiedy jesteśmy np. w restauracji). Paweł 
powinien był powiedzieć po prostu: A lot of English people like it here.

I like it here, don’t wanna move, just wanna stay here in this same old groove 
– The Roches.

Intended Polish Zapraszam Cię na kawę.
Mistake I invite you for a co� ee.
Correct English Allow me to get you a co� ee.
 Let me get you a co� ee.

Typowa kalka z naszego rodzimego języka. W angielskim możemy za-
proponować komuś wyjście na kawę, mówiąc: Allow me to get you 
a co� ee czy też Let me get you a co� ee, lub na dziesiątki innych sposo-
bów. I invite you... zdecydowanie nie jest jednym z nich.

Intended Polish Proszę (przodem).
Mistake Please.
Correct English After you.

Angielskie słowo please jest wyjątkowo kłopotliwe dla Polaków i zasłu-
guje na szczególną uwagę. Wielu ludzi uważa, że to słowo ma uniwersal-
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ne znaczenie, tak jak w języku polskim, a jednak okazuje się, że nie! Tego 
konkretnego słowa używamy do próśb, umieszczając je często na końcu 
zdania, aby brzmiało ono po prostu grzeczniej i bardziej uprzejmie. Wy-
korzystanie please w kontekście przedstawionym w dialogu obrazuje 
sytuację, w której niemal na kolanach prosimy drugą osobę, by zgodziła 
się przejść przez uchylone przez nas drzwi. Paweł powinien był użyć 
wyrażenia after you, które jest odpowiednikiem polskiego „proszę” 
w tym konkretnym kontekście. Trzeba również pamiętać o innych zasto-
sowaniach słowa please, szczególnie jako czasownika, gdyż nie będzie 
on, jako ta część mowy, odpowiednikiem polskiego „prosić”. Idealnie 
zastąpi go wtedy czasownik to ask. A oto dwanaście sytuacji, w których 
polskie „proszę” zostaje zastąpione wymyślnymi, angielskimi zwrotami:

Don’t mention it1.  – Proszę bardzo (odpowiadamy, gdy ktoś dzię-
kuje nam za coś)

You2. ’re welcome – Analogicznie, jak wyżej

Here you are3.  – Proszę bardzo (gdy coś komuś podajemy)

Excuse me Sir!4.  – Proszę Pana!

I beg your pardon?/I’m sorry?5.  – Proszę? (gdy czegoś nie dosły-
szeliśmy)

Go ahead/Help yourself/Feel free6.  – Proszę bardzo (gdy za-
chęcamy kogoś do czegoś bądź zgadzamy się na coś)

Come in7.  – Proszę (gdy zachęcamy kogoś do wejścia)

Next!8.  – Proszę! (gdy wywołujemy następną osobę w kolejce)

I told you so!9.  – No proszę! (gdy wydarzyło się coś niespodziewa-
nego, gdy oczekiwaliśmy rezultatu innego niż otrzymaliśmy – 
w sensie pozytywnym)

Well, well, well10.  – Proszę, proszę (gdy dzieje się coś nieoczekiwa-
nego, np. ktoś mówi, że czegoś nie zrobi, a potem okazuje się, że 
jednak zrobił)

After you11.  – Proszę (przodem)

Please12.  – Proszę (zwrot grzecznościowy na końcu zdania)
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Dialogue 2 
At the bus stop

Glossary
deliberately •  – celowo (przeciwieństwo: niechcący)
to take a look •  – spojrzeć na coś, dosł. „rzucić okiem”
timetable •  – rozkład (jazdy, lekcyjny, gra� k w pracy itp.) 
not to mention •  – nie wspominając o... (wtrącenie, którego używamy 
najczęściej w wyliczaniu cech jakiejś osoby, rzeczy, miejsca)
roundabout •  – rondo (AmE. tra�  c circle)
according to •  – według ... (kogoś, czegoś; po zastosowaniu tego zwrotu 
przytaczamy źródło, z którego zaczerpnęliśmy informację)
kiosk •  – kiosk z napojami i lodami (prasę kupimy w newsagent’s)
to stamp •  – kasować
� ne •  – grzywna
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Context
 English tourist: Excuse me, do you speak English? (said slowly and 

deliberately) I – NEED – SOME – HELP.

 Polish student: It’s OK, you can speak at normal speed. How can I help 
you?

 English tourist: Which bus do I take to get to Plac Grunwaldzki? I want 
to take a look at the shopping centre.

 Polish student: It’s pretty good. Moment. OK, I must to check the time-
table. There used to be very little there, but now we 
have new university buildings, a business centre and 
‘Pasaż Grunwaldzki shopping centre’, not to mention 
the Ronald Reagan roundabout.

 English tourist: Oh, I didn’t know that. By the way, why is it called ‘Plac’ 
Grundwaldzki? I thought ‘plac’ meant square. Accor-
ding to the map, it’s a long street.

 Polish student: That’s true, it is a long street. You must think Poland is 
a bit strange. However, I remember visiting London 
where I stayed on Park Lane, visited a friend on Morn-
ington Crescent and went shopping on The Strand. Of 
course, all of them are really streets.

 English tourist: Oh, I didn’t think about it like that. Your knowledge of 
London is really impressive. England must seem a bit 
strange too!

 Polish student: Strange things can happen everywhere!  Anyway, the 
bus you need is the 139, but I can’t see what time 
does it come. Wait, it’s at � fteen thirty-� ve. (15.35)

 English tourist: Hmm? Oh, right, at three thirty-� ve (3.35). ... Great, 
thanks a lot. Oh, one last thing. Can I buy a ticket on the 
bus like in England?

 Polish student: No, You don’t must buy tickets there. You need to go 
to a kiosk and buy a single ticket. In some kiosks you 
can buy a 10-day or even a monthly ticket if you plan to 
use the bus often.
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 English tourist: So, I buy the ticket in a kiosk and then just hold it in 
case an inspector comes?

 Polish student: No, you have to stamp it as soon as you get on the bus 
or you could get a � ne.

 English tourist: How interesting! Good to know that. Thanks for your 
help. Goodbye.

 Spróbuj poprawić błędy. Jak sądzisz – co będzie poprawną formą?

Moment ......................................................................1. 

I must to ......................................................................2. 

I can’t see what time does it come ......................................................................3. 

Fifteen thirty-� ve (15:35) ......................................................................4. 

You don’t must ......................................................................5. 

 Odtwórz nagranie z konwersacją z CD i spróbuj odnaleźć wszystkie 
poprawne formy.

Mistakes explained

Intended Polish Chwilka.
Mistake Moment.
Correct English One moment.

Wystarczy przypomnieć sobie znaną piosenkę Whitney Houston, by 
wiedzieć, że samo moment nie jest wystarczające. Powinno być one 
moment. Please dodane na końcu również nie zaszkodzi: One moment 
please. Innym rozwiązaniem jest wykorzystanie którejś z dostępnych 
konstrukcji z just, np. just a second, just a moment, just a sec, just a mo.

Give me one moment in time (...) – Whitney Houston.

www.poltext.pl

Żegnajcie błędy! angielski dla Polaków

http://www.poltext.pl

