
ROZMÓWKI
PO ANGIELSKU

W RESTAURACJI
Rozmowa z kelnerem może być nie lada wyzwaniem, jeżeli w grę
wchodzi komunikacja w języku obcym. Znając jednak
podstawowe zwroty, w łatwy sposób ominiemy nieporozumienia.
Warto pamiętać, że każda rozmowa telefoniczna z restauracją czy
zamawianie dań na miejscu odbywa się dosyć schematycznie.
Poniższe rozmówki są bardzo uniwersalne, dlatego świetnie
sprawdzą się w obu przypadkach.

Z naszymi rozmówkami przygotujesz się językowo na każdy
zagraniczny wyjazd.

W dokumencie znajdziesz również dodatkowe zadania z
odpowiedziami oraz link do aplikacji quizlet, dzięki której
powtórzysz wszystkie słowa z glosariusza.
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PRZYGOTUJ SIĘ DO DIALOGU
ROZMÓWKI
ZAPOZNAJ SIĘ Z MOŻLIWYMI SYTUACJAMI

LEGENDA:
A: Gość w restauracji / Osoba zamawiająca
B: Kelner / Osoba przyjmująca zamówienie

 

Good afternoon. Have you got a table for two?

We’d rather sit outside.

A

A

B

B

Good afternoon. Welcome. We have one table for two inside
the restaurant and one outside. Which one do you prefer?

 

There you go. That’s our menu and today’s specials.
I’ll bring a jug of water in a second.

Zaczynamy!

ZAMAWIANIE DANIA W RESTAURACJI

Dzień dobry. Czy macie Państwo wolny stolik dla dwóch osób?

Wolimy usiąść na zewnątrz.

Dzień dobry. Witam. Mamy stolik dla dwóch osób w środku restauracji i na zewnątrz.
Gdzie woleliby Państwo usiąść?

Proszę bardzo. Oto nasze menu i karta z daniami dnia. Zaraz przyniosę dzbanek z wodą.
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PRZYGOTUJ SIĘ DO DIALOGU
ROZMÓWKI
ZAPOZNAJ SIĘ Z MOŻLIWYMI SYTUACJAMI

Can we ask for water with lemon?

Thank you. Can we order the food now?

I will have today’s special, and my husband
would like to try the Argentinian steak.

A

A

A

B

B

B

Sure.

Yes, of course. What would you like to eat today?

Blue, rare, medium, medium well or well done?

Czy możemy poprosić o wodę z cytryną?

Dziękujemy. Czy możemy już zamówić jedzenie?

Ja poproszę danie dnia, a mój mąż chciałby spróbować stek po argentyńsku.

Oczywiście. 

Tak, oczywiście. Czego sobie dziś Państwo życzą?

Lekko obsmażony, mocno krwisty, średnio wysmażony,
dobrze wysmażony czy bardzo dobrze wysmażony?
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PRZYGOTUJ SIĘ DO DIALOGU
ROZMÓWKI
ZAPOZNAJ SIĘ Z MOŻLIWYMI SYTUACJAMI

Medium well, please.

We would like to order
an orange juice and a glass of dry wine.

 I would also like to ask if there are
tomatoes in today’s special salad?

A

A

A

B

B

B

Something to drink?

Alright. Is that all?

Yes, there are.

Dobrze wysmażony, poproszę.

Poprosimy sok pomarańczowy i kieliszek wina wytrawnego.

Jeszcze chciałam się zapytać, czy w sałatce z dania dnia są pomidory?

Czy będzie coś do picia?

Dobrze. Czy to wszystko?

Tak, w sałatce są pomidory.
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PRZYGOTUJ SIĘ DO DIALOGU
ROZMÓWKI
ZAPOZNAJ SIĘ Z MOŻLIWYMI SYTUACJAMI

May I ask for another salad in this case?

Thank you. That’s all.

A

A

BYes, no problem. I’ll let our chef know.

Czy mogę poprosić o inną sałatkę w takim razie?

Dziękuję. To wszystko.

Tak, oczywiście. Poinformuję o tym kucharza.
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PRZYGOTUJ SIĘ DO DIALOGU
ROZMÓWKI
ZAPOZNAJ SIĘ Z MOŻLIWYMI SYTUACJAMI

LEGENDA:
A: Gość w restauracji / Osoba zamawiająca
B: Kelner / Osoba przyjmująca zamówienie

 

Good evening. Is this Pizza And Only Pizza?

Yes, I would like to order two pizzas.
One large and one medium pizza.

A

A

B

B

Good evening. Would you like to make an order?

Would you like to choose a pizza from our menu
or select your own ingredients?

ZAMAWIANIE DANIA PRZEZ TELEFON

Dobry wieczór. Czy dodzwoniłam się do restauracji Pizza And Only Pizza?

Tak. Chciałabym zamówić dwie pizze. Jedna średnia i jedna duża.

Dobry wieczór. Czy chciałaby Pani złożyć zamówienie?

Czy chciałaby Pani wybrać pizzę z menu czy dobrać własne składniki?
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PRZYGOTUJ SIĘ DO DIALOGU
ROZMÓWKI
ZAPOZNAJ SIĘ Z MOŻLIWYMI SYTUACJAMI

The large pizza will be Quattro Formaggi from the menu
and on the medium-sized pizza I will have sun-dried tomatoes,

ham, parmigiano reggiano cheese and spinach.

Both thin crust. Can they be whole-wheat?

Garlic sauce, please.

A

A

A

B

B

B

Thin or thick crust?

 Yes, of course. Any sauce?

It will be 32 pounds. Will you pay by card or in cash?

Duża pizza Quattro Formaggi z menu, a na średniej pizzy poproszę pomidory suszone,
szynkę, ser parmigiano reggiano i szpinak.

Obydwie pizze na cienkim spodzie. Czy spód może być pełnoziarnisty?

Poprosimy sos czosnkowy.

Na cienkim czy grubym cieście?

Tak, oczywiście. Czy jakieś sosy do tego?

Razem do zapłaty będzie 32 funty. Czy będą państwo płacić kartą czy gotówką?
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PRZYGOTUJ SIĘ DO DIALOGU
ROZMÓWKI
ZAPOZNAJ SIĘ Z MOŻLIWYMI SYTUACJAMI

We’ll pay in cash.

 It’s Garden Street 30. When can we expect our order?

A

A

B

B

What’s your address?

The waiting time is about 40 minutes.

Zapłacimy gotówką.

Garden Street 30. Kiedy możemy spodziewać się zamówienia?

 Jaki jest Państwa adres?

Czas oczekiwania to około 40 minut.
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Alright, thank you. Could we also have two small Cokes?A
Dobrze, dziękuję. Czy możemy jeszcze poprosić o dwie małe butelki Coca Coli?

B
Yes, sure. The total will be 37 pounds, then.

Tak, oczywiście. To będzie razem 37 funtów.



PRZYGOTUJ SIĘ DO DIALOGU
ROZMÓWKI
ZAPOZNAJ SIĘ Z MOŻLIWYMI SYTUACJAMI

Ok, thank you.A
Ok, dziękuję.
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PRZYGOTUJ SIĘ DO DIALOGU
ROZMÓWKI
ZAPOZNAJ SIĘ Z MOŻLIWYMI SYTUACJAMI

LEGENDA:
A: Gość w restauracji / Osoba zamawiająca
B: Kelner / Osoba przyjmująca zamówienie

 

Excuse me. There seems to be a mistake.

This is not what I ordered.
I asked for a chicken and this is a pork chop.

A

A

B

B

Oh, I’m sorry. Is there something wrong with the order?

I’m terribly sorry. I’ll bring you your food immediately.

SKŁADANIE REKLAMACJI

Przepraszam. Zaszedł chyba jakiś błąd.

 Nie zamawiałam tego. Prosiłam o kurczaka, a to jest kotlet schabowy.

Oj, przepraszam. Czy coś nie tak z zamówieniem?

Bardzo przepraszam. Zaraz przyniosę Pani danie.
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PRZYGOTUJ SIĘ DO DIALOGU
ROZMÓWKI
ZAPOZNAJ SIĘ Z MOŻLIWYMI SYTUACJAMI

Also, the potatoes are cold.
Could you do something about that?

And please bring us clean cutlery. This fork is dirty!

A

A

BI apologise on behalf of the kitchen.
I’ll be back with you in a minute.

Poza tym ziemniaki są zimne. Czy można coś z tym zrobić?

I proszę przynieść czyste sztućce. Ten widelec jest brudny!

Przepraszam w imieniu kuchni. Za chwilę do Pani wrócę.
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PRZYGOTUJ SIĘ DO DIALOGU
ROZMÓWKI
ZAPOZNAJ SIĘ Z MOŻLIWYMI SYTUACJAMI

LEGENDA:
A: Gość w restauracji / Osoba zamawiająca
B: Kelner / Osoba przyjmująca zamówienie

 

Hello. I would like to book a table for six people
for Sunday next week. Is that ok?

A

B

B

Sunset Restaurant, how can I help you?

Of course. Do you mean Sunday the 25th of July? 

REZERWACJA STOLIKA

Halo! Chciałabym zarezerwować stolik dla sześciu osób na niedzielę
w przyszłym tygodniu. Czy można?

Restauracja Sunset, w czym mogę pomóc?

Oczywiście. Ma Pani na myśli niedzielę 25 lipca?
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Yes, it’s the 25th of July.A
Tak, 25 lipca.

BWhat time?

Na którą godzinę?



PRZYGOTUJ SIĘ DO DIALOGU
ROZMÓWKI
ZAPOZNAJ SIĘ Z MOŻLIWYMI SYTUACJAMI

About 4 pm. Have you got any tables  available?

That’s correct. Also, there will be one baby.
Do you have a high chair by any chance?

A

A

B

B

Yes, we have. It’s for six people, right?

Yes, we do.
I’ll make sure that it will be available for you on Sunday.

Około godziny 16. Czy macie wolne stoliki?

Zgadza się. Będzie też jedno dziecko. Czy mają Państwo może krzesełko do karmienia?

Tak, mamy. Dla sześciu osób, prawda?

Tak, mamy. Upewnię się, że będzie dostępny dla Państwa w niedzielę.
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Thank you. So, that’s it. See you!A
 Dziękuję. To wszystko. Do zobaczenia!

B
Thank you too! Goodbye!

Dziękuję. Do widzenia!



PRZYGOTUJ SIĘ DO DIALOGU
ROZMÓWKI
ZAPOZNAJ SIĘ Z MOŻLIWYMI SYTUACJAMI

LEGENDA:
A: Gość w restauracji / Osoba zamawiająca
B: Kelner / Osoba przyjmująca zamówienie

 

Excuse me, may I have the bill?

Actually, we would like to split the bill if that’s ok. I will pay
in cash and my friend will pay by card.

A

A

B

B

Of course. Would you like to pay by card or in cash?

That’s ok. Here’s your bill. 

REALIZACJA PŁATNOŚCI

Przepraszam, czy możemy dostać rachunek?

Właściwie, chcielibyśmy podzielić rachunek, jeśli to nie problem.
Ja zapłacę gotówką, a mój kolega kartą.

Oczywiście. Czy chcieliby Państwo zapłacić kartą czy gotówką?

Dobrze. To Państwa rachunek.
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PRZYGOTUJ SIĘ DO DIALOGU
ROZMÓWKI
ZAPOZNAJ SIĘ Z MOŻLIWYMI SYTUACJAMI

Everything’s ok.
So this is for the chicken with potatoes and beer.

Oh, that’s ok. Please, keep the change.

A

A

B

B

Thank you. There’s your change.

Thank you. And the rest will be paid by card, right?

Wszystko się zgadza. A więc to będzie za kurczaka z ziemniakami i piwo.

Nie trzeba. Proszę zatrzymać resztę.

Dziękuję. Reszta dla Pana.

Dziękuję. I reszta będzie zapłacona kartą, tak?
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Yes, that’s right. Here’s my friend’s card.A
Tak, zgadza się. To karta mojego kolegi.

B
Thank you. 

Dziękuję.



PRZYGOTUJ SIĘ DO DIALOGU
ROZMÓWKI
ZAPOZNAJ SIĘ Z MOŻLIWYMI SYTUACJAMI

LEGENDA:
A: Gość w restauracji / Osoba zamawiająca
B: Kelner / Osoba przyjmująca zamówienie

 

I think there is a mistake. We didn’t order any fizzy drinks.A

B

B

Here’s your bill, sir.

I’m very sorry about that. I’m going to deduct the cost
for fizzy drinks, then.

BŁĘDY W RACHUNKU

Wydaje mi się, że jest błąd. My nie zamawialiśmy napojów gazowanych.

Oto Pana rachunek.

Bardzo przepraszam. Odliczę zatem koszt za napoje gazowane.
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Also, you charged us for an extra service.
It says 5 pounds. What kind of service is that?

A
Poza tym wliczyła Pani jakąś dodatkową usługę. Na rachunku jest 5 funtów. Co to za usługa?

B It’s for waitering service. We include it in the bill.

To za obsługę kelnerkę. Wliczamy ją w rachunek.



PRZYGOTUJ SIĘ DO DIALOGU
ROZMÓWKI
ZAPOZNAJ SIĘ Z MOŻLIWYMI SYTUACJAMI

I’m sorry, but I am not going to pay for that. The service was terrible.
First, we waited half an hour for the menu and later we didn’t get

what we ordered, so we had to wait another 20 minutes for our meals.

Yes, please. 

A

A

BI see. I do apologize for all that. In that case, I’m also going
to deduct the cost of the waitering service.

Przepraszam, ale ja za to nie nie zapłacę. Obsługa była fatalna. Najpierw czekaliśmy
pół godziny na menu, a potem nie dostaliśmy tego, co zamówiliśmy, więc musieliśmy

czekać kolejne 20 minut na nasze dania.

Tak, poproszę.

Rozumiem. Przepraszam za wszystko. W takim razie odliczę również koszt obsługi kelnerskiej.
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ZADANIA DLA CIEBIE
SPRAWDŹ SIĘ
ODPOWIEDZI ZNAJDZIESZ NA KOŃCU DOKUMENTU

1. Uzupełnij luki.

 We would like to ________ (zamówić) an orange juice and a glass of ________
(wytrawne) wine.
 Would you like to choose a pizza from our menu or select your own
________(składniki)?
 Will you pay ________ (kartą) or ________ (gotówką)?
 Please bring us clean ________ (sztućce). This fork is dirty!
 I’m sorry, but I am not going to pay for that. The ________ (obsługa) was terrible!

1.

2.

3.
4.
5.

2. Połącz pytania z odpowiedziami. 

A) Have you got a table for two? 
 
B) When can we expect our order?

C) Can we split the bill?

D) Do you mean Sunday the 25th of
July?

E) Is there onion in the salad?

1) Yes, there is. Would you like a different
salad, then?

2) No, it’s Sunday the 1st of August.

3) We have one table for two inside the
restaurant and one outside.

4) Of course. How would you like to pay?

5) It’ll be ready in 30 minutes.
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TE SŁÓWKA MOGĄ SIĘ PRZYDAĆ
GLOSARIUSZ
WZBOGAĆ SWOJE SŁOWNICTWO

20

cancel an order

pudding / dessert

wine glass

anulować zamówienie

deser

kieliszek wina
 

veal

lamb

second course

high chair

cielęcina

jagnięcina

drugie danie

krzesełko do
karmienia dziecka

 

sugar

sandwich

cup

mug

cukier

kanapka

filiżanka

kubek

waiting order

coffee

chips / French fries

czas oczekiwania
 

kawa

frytki



TE SŁÓWKA MOGĄ SIĘ PRZYDAĆ
GLOSARIUSZ
WZBOGAĆ SWOJE SŁOWNICTWO
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cook

spoon

bread

kucharz / kucharka
 

łyżka

pieczywo

beer glass

fizzy drink

bowl

pepper

kufel

napój gazowany
 

miska

pieprz

chicken

knife

milk

first course

kurczak

nóż

mleko

pierwsze danie
 

teaspoon

nuts

takeaway / takeout

łyżeczka

orzechy

na wynos



TE SŁÓWKA MOGĄ SIĘ PRZYDAĆ
GLOSARIUSZ
WZBOGAĆ SWOJE SŁOWNICTWO

beer

sun-dried tomatoes

piwo

pomidory suszone
 

pay in cash

bill

płacić gotówką

rachunek

pay by cardpłacić kartką

tomatopomidor

lettuce

juice

sałata

sok

salad

salt

sałatka

sól

cheese

garlic sauce

ser

sos czosnkowy

ingredients

well done steak

składniki

stek bardzo dobrze
wysmażony
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TE SŁÓWKA MOGĄ SIĘ PRZYDAĆ
GLOSARIUSZ
WZBOGAĆ SWOJE SŁOWNICTWO
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medium steakstek średnio wysmażony

medium well steak

chef

stek dobrze wysmażony
 

szef kuchni

blue steak

glass

stek lekko obsmażony
 

szklanka

rare steakstek mocno krwisty
 

cutlery

pork

sztućce

wieprzowina

hamszynka

platetalerz

forkwidelec

semi-dry winewino pół-wytrawne
 

winewino

semi-sweet winewino pół-słodkie



TE SŁÓWKA MOGĄ SIĘ PRZYDAĆ
GLOSARIUSZ
WZBOGAĆ SWOJE SŁOWNICTWO
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still waterwoda niegazowana

sweet wine / dessert wine

beef

wino słodkie / deserowe

wołowina

dry wine

order

wino wytrawne

zamówić / zamówienie

sparkling waterwoda gazowana

book a tablezarezerwować stolik

potatoziemniak

make an orderzłożyć zamówienie



PRZEKONAJ SIĘ, ILE ZAPAMIĘTAŁEŚ
TEST SPRAWDZAJĄCY
W APLIKACJI QUIZLET

Sprawdź, czy pamiętasz wszystkie słówka z glosariusza!

Click here
to take the quiz!

Zeskanuj kod QR lub kliknij link,
aby przejść do Quizu sprawdzającego wiedzę

25

https://quizlet.com/_a0qnex?x=1jqt&i=1jbvr7
https://quizlet.com/_a0qnex?x=1jqt&i=1jbvr7


DO ZADAŃ
ODPOWIEDZI
SPRAWDŹ SWÓJ WYNIK

1. Uzupełnij luki.

We would like to order an orange juice and a glass of dry wine.
Would you like to choose a pizza from our menu or select your own ingredients?
Will you pay by card or in cash?
Please bring us clean cutlery. This fork is dirty!
I’m sorry, but I am not going to pay for that. The service was terrible!

Odpowiedzi do zadań.

Zadanie na luki:

1.
2.
3.
4.
5.

2. Połącz pytania z odpowiedziami.
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A) Have you got a table for two? 
 

B) When can we expect our order?

C) Can we split the bill?

D) Do you mean Sunday the 25th of
July?

E) Is there onion in the salad?

3) We have one table for two inside the
restaurant and one outside.

5) It’ll be ready in 30 minutes.

4) Of course. How would you like to pay?

2) No, it’s Sunday the 1st of August.

1) Yes, there is. Would you like a different
salad, then?



Znajdziesz tam wiele pomocnych artykułów edukacyjnych.

Udzielamy tam łatwych i szybkich wskazówek językowych oraz
dzielimy się nowościami, abyś zawsze był na bieżąco. Kliknij i przejdź
do profilu.

Pomożemy Tobie lub Twojej firmie płynnie posługiwać się językiem
angielskim w sytuacjach codziennych, przez ogólnobiznesowe, aż po
specjalistyczne.

Siedziba główna:

ul. Opaczewska 15 lok. 31
02-368 Warszawa | Polska
tel. +48 22 622 86 69
kom. 508 062 643
e-mail: biuro@eklektika.pl

W sprawie oferty szkoleń dla firm:

kom.+ 48 502 765 180
e-mail: biuro@eklektika.pl

Formularz kontaktowy:
https://eklektika.pl/kontakt/

CO DALEJ?

Odwiedź naszego bloga

Obserwuj nasze profile Social Media

Skontaktuj się z nami !

https://eklektika.pl/blog/

bit.ly/li-eklektika bit.ly/fb-eklektika bit.ly/ig-eklektika
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