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FALSE FRIENDS
1. above
powyżej pewnego poziomu
over
ponad czymś, także w wyrażeniach
numerycznych, np. "...over 300 people..."
2. another
inny - jeszcze jeden, następny, drugi, inny
(l. poj.)
the other
drugi - z dwóch
3. others
inni - reszta (l. mn.)
the others
pozostali (l. mn.)
4. farther
dalej - odległość w sensie fizycznym (metr,
kilometr)
further
dalej - odległość zarówno w sensie fizycznym,
jak i metaforycznym

FORMAL LETTERS - HINTS
W przypadku listów formalnych należy
wyjątkowo dbać o odpowiedni styl.
Rozpocznij list słowami w stylu: Dear
Sir/Madam - wybierz odpowiednią formę
albo napisz całość, jeśli nie wiesz jakiej płci
jest adresat.
Nie używaj form ściągniętych, np. "I'm"
zamiast "I am".
W przypadku pytań należy pamiętać o formie
grzecznościowej, zaczynając np. od "Could
you please...?" (Czy mógłby Pan...?).
Na początku możesz użyć zwrotów w stylu: I
am writing to complain about (Piszę aby
złożyć skargę w sprawie), We are sorry to
have to inform you that (Przykro nam
poinformować Pana, że), I am sorry to
inform you that (Przykro mi informować,
że), I would be grateful if you could (Byłbym
wdzięczny gdybyś), I would like to have
further information about (Chciałbym
dowiedzieć się szczegółowych informacji o)
Na zakończenie możesz użyć zwrotów w
stylu: I would appreciate an early reply
(Byłbym wdzięczny za szybką odpowiedź),
Yours sincerely (Z poważaniem), With
kindest regards (Łączę najserdeczniejsze
pozdrowienia) itp.

MATURA CONVERSATIONS – ROZMOWY STEROWANE
Znajomy Anglik wyraził zainteresowanie galeriami sztuki w Twoim mieście:
- poinformuj go, jakie wystawy są obecnie do obejrzenia;
- udziel mu wskazówek, jak dojść do galerii sztuki;
- upewnij się, czy sam sobie poradzi.
A. Hi Alex.
B. Hi Greg. How are you!
A. I'm great, thanks. You know, I'd like to see some exhibitions in Olsztyn. Could you recommend where to go to
see some?
B. Well, I must say that I'm not interested in art so much but last time I visited Salvador Dali's exhibition and it
was breathtaking. If you like surrealism, you'll be delighted for sure.
A. That sounds interesting but there's a little problem.
B. What is it Greg?
A. I've been to Olsztyn only once before and I don't know the city well enough to go there alone.
B. Oh, but that's very close from here. You just have to take the bus number 15 or walk straight on for about 10
minutes. The exhibition is in the planetarium, you know where it is, don't you? If you take the bus, you must get
off at the first stop and you'll see the planetarium on your left.
A. I see. I think I'll go there today. I've already seen some pictures by Dali and I like his style. So, when are we
going?
B. I'm sorry but unfortunately I don't have time today. If I did I would go there with pleasure, believe me.
A. No problem. I'll go there alone. I should get there without any problems.
B. Are you sure you can manage on your own?
A. Sure I can. There's no possibility to get lost in such a small town.
B. OK. So have a good time there and let me know your impressions.
A. I will. See you later and thank you for your help.
B. Bye.

