
Witaj 
Z tej strony Darek z Enlinado :) Jeśli chcesz mnie lepiej poznać i dowiedzieć się z kim masz do czynienia, 
sprawdź ten wpis: https://enlinado.pl/kim-jest-darek-z-enlinado/ 
 
Dziś konwencja , hm… bardzo ogólna :) 
 
Zwroty i słówka, które widzisz poniżej, zostaną dokładnie omówione na spotkaniu. 
Ale najpierw a warm up with a picture for another week. Jeśli jeszcze nie wiesz czym są rozgrzewki obrazkowe, to 
zaufaj mi - nawet jeśli będzie to dla Ciebie skok na głęboką wodę, to warto się przełamać i skoczyć. 
 
 

1. Can you recommend anything for a cold? 
 
I have a cold :/ 
I am looking for some medicine for a cold 
She’s ill and she has a fever 
You look terrible, and you have a runny nose, step back and do not cough on me! 
 
Ćwiczenie: Opisz jakąś sezonową chorobę, albo stan zdrowia, np: mam grypę i boli mnie głowa 
Jeśli nie wiesz jak jest grypa, spróbuj ją opisać. Być może znasz więcej słówek niż Ci się wydaje, na przykład: I 
feel bad / weak / tired. I feel pain in my muscles. I have a fever (hot body temperature). 
 

2. Are meals included? 
The bill does not include service 
Everything included 
Is breakfast included in the price? 
Batteries not included 
EXCLUDED / If you won’t stop behaving badly, you will be excluded from the group 
 
Ćwiczenie: Feel free to use “included” and surprise me :) Give me some examples. 
 

3. I am traveling for leisure 
Do you have time for leisure and for your family? 
I have a limited amount of leisure time 
Let’s move! It’s not time for leisure! 
 
Ćwiczenie: What do you do for leisure? 
 
A jeśli spodoba Ci się lekcja, to koniecznie polub, dodaj serducho, udostępnij :) Będzie mi bardzo miło, jeśli dasz 
swoją rekomendację tutaj: https://www.facebook.com/pg/enlinado/reviews/?ref=page_internal 
 
Dla Ciebie to chwilka, a dla mnie to super zapłata i motywacja, aby za tydzień zaskoczyć JESZCZE BARDZIEJ. 
Polub też stronę, niebawem mam zamiar zorganizować zabawę - konkurs dla osób, które polubiły Fanpage 
Enlinado. 
Pozdrawiam  
Darek :) 
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