
Seyahat
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Buluşma - Sohbet
Türkçe Lehçe
Size eşlik edebilir miyim? Czy mogę się do ciebie/do was dosiąść/przyłączyć?

Birinin masasına oturup oturamayacağını yada barda onun yanında durup duramayacağını sorma

Size içecek birşey ısmarlayabilir miyim? Czy mogę ci kupić drinka?
Bir kimseyi bir içkiye davet edip edemeyeceğini sorma

Buraya sık gelir misiniz? Często tu przychodzisz?
Kısa konuşma

Peki, ne iş yapıyorsunuz? Czym się zajmujesz na co dzień?
Kısa konuşma

Dans etmek ister misiniz? Zatańczysz?
Birine seninle dans etmek isteyip istemediğini sorma

Biraz temiz hava almak istermisiniz? Chcesz się przewietrzyć?
Birine seninle dışarı çıkmak isteyip istemediğini sorma

Başka bir partiye gitmek ister misin? Chcesz iść na inną imprezę?
Birinden seninle başka bir yere gelmesini isteme

Hadi buradan dışarı çıkalım! Wynośmy się stąd!
Birinden seninle birlikte oradan ayrılmasını ve başka bir yere gitmesini isteme

Benim evime mi yoksa senin evine mi gidelim? Idziemy do mnie czy do ciebie?
Birine geceyi nerede geçirmek istediğini sorma

Benim evimde film izlemek ister misin? Może obejrzymy u mnie film?
Birini senin evinde film izlemeye davet etme

Bu gece için bir planın var mı? Masz plany na dzisiejszy wieczór?
Dolaylı yoldan buluşma teklif etme

Benimle bazen öğlen yemeği/akşam yemeği
yemek ister miydin?

Mogę zaprosić cię kiedyś na lunch/kolację?

Buluşma teklif etme
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Benimle bir kahve içer miydin? Może pójdziemy razem na kawę?

Birbirini daha iyi tanımak için birlikte zaman harcamak isteme

Seni evine bırakabilir miyim? Mogę cię odprowadzić/odwieźć do domu?
Geceyi bitirmemeye çalışma

Tekrar buluşabilir miyiz? Spotkamy się jeszcze?
Başka bir buluşma isteme

Bu hoş akşam için teşekkür ederim! İyi geceler! Dziękuję za przemiły wieczór! Dobranoc!
Geceyi bitirmenin kibar yolu

Bir kahve için içeri gelir miydin? Może wejdziesz jeszcze na kawę?
Birini evine davet etme

Buluşma - İltifat etme
Türkçe Lehçe
Sen harikasın! Jesteś przepiękna! / Jesteś bardzo przystojny!

Birinin görünüşüne iltifat etme

Çok komiksin! Jesteś bardzo zabawna (f) /zabawny (m)!
Birinin mizah anlayışına iltifat etme

Çok güzel gözlerin var! Masz piękne oczy!
Birinin gözlerine iltifat etme

Sen harika dans ediyorsun! Świetnie tańczysz!
Birinin dans kabiliyetine iltifat etme

Bu kıyafette/gömlekte çok güzel görünüyorsun! Świetnie wyglądasz w tej sukience/koszuli!
Birinin moda anlayışına/tasarımına iltifat etme

Bütün gün seni düşünüyordum! Myślałem/Myślałam o Tobie cały dzień!
Karşındaki kişiden çok hoşlandığını gösterme

Seninle konuşmak gerçekten çok hoştu! Naprawdę świetnie mi się z tobą rozmawiało!
Konuşmanın sonunda iltifat etme

Buluşma - Hayır deme
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Lehçe
İlgilenmiyorum. Nie jestem zainteresowany/zainteresowana.

Reddetmenin kibar bir yolu

Beni yalnız bırak. Zostaw mnie w spokoju.
Reddetmenin direk yolu

Kaybol! Spadaj!
Reddetmenin kaba bir yolu

Bana dokunma! Nie dotykaj mnie!
Karşındaki kişi fiziksel olarak sana yaklaşınca hayır deme

Çek ellerini üstümden! Łapy przy sobie!
Karşındaki kişi elleriyle sana dokununca hayır deme
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