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Flirtowanie - Rozmowa
polski angielski
Czy mogę się do ciebie/do was
dosiąść/przyłączyć?

May I join you?

Pytanie, czy możemy usiąść przy czyimś stoliku lub dołączyć do kogoś stojącego przy barze

Czy mogę ci kupić drinka? May I buy you something to drink?
Pytanie czy możemy zafundować komuś drinka

Często tu przychodzisz? Do you come here often?
rozmowa towarzyska

Czym się zajmujesz na co dzień? So, what do you do for a living?
rozmowa towarzyska

Zatańczysz? Do you want to dance?
rozmowa towarzyska

Chcesz się przewietrzyć? Would you like to get some fresh air?
rozmowa towarzyska

Chcesz iść na inną imprezę? Do you want to go to a different party?
rozmowa towarzyska

Wynośmy się stąd! Let's get out of here!
Chcemy, by osoba, z którą rozmawiamy, poszła z nami do innego lokalu/w inne miejsce

Idziemy do mnie czy do ciebie? My place or yours?
Pytanie o miejsce spędzenia wspólnej nocy

Może obejrzymy u mnie film? Would you like to watch a movie at my place?
Zapraszanie rozmówcy na wspólne oglądanie filmu w naszym mieszkaniu/domu

Masz plany na dzisiejszy wieczór? Do you have any plans for tonight?
Zapraszanie na randkę w zawoalowany sposób

Mogę zaprosić cię kiedyś na lunch/kolację? Would you like to have lunch/dinner with me sometime?
Zapraszanie na randkę
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Może pójdziemy razem na kawę? Would you like to go get a coffee?

Zaproszenie do wspólnego spędzenia czasu, aby lepiej się poznać

Mogę cię odprowadzić/odwieźć do domu? May I walk/drive you home?
Chcemy jak najdłużej być jeszcze z osobą, z którą flirtujemy

Spotkamy się jeszcze? Would you like to meet again?
Pytanie o kolejne spotkanie

Dziękuję za przemiły wieczór! Dobranoc! Thank you for a lovely evening! Have a great night!
Uprzejme pożegnanie

Może wejdziesz jeszcze na kawę? Would you like to come inside for a coffee?
Zapraszanie kogoś do siebie

Flirtowanie - Prawienie komplementów
polski angielski
Jesteś przepiękna! / Jesteś bardzo przystojny! You're gorgeous!

Prawienie komplementów na temat czyjegoś wyglądu

Jesteś bardzo zabawna (f) /zabawny (m)! You're funny!
Prawienie komplementów na temat czyjegoś poczucia humoru

Masz piękne oczy! You have beautiful eyes!
Prawienie komplementów na temat oczu rozmówcy

Świetnie tańczysz! You're a great dancer!
Prawienie komplementów na temat umiejętności tanecznych

Świetnie wyglądasz w tej sukience/koszuli! You look beautiful in that dress/shirt!
Prawienie komplementów na temat gustu/figury

Myślałem/Myślałam o Tobie cały dzień! I have been thinking about you all day!
Okazywanie zainteresowania

Naprawdę świetnie mi się z tobą rozmawiało! It's been really nice talking to you!
Komplement na koniec rozmowy

Flirtowanie - Mówienie "Nie"
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Nie jestem zainteresowany/zainteresowana. I'm not interested.

Uprzejma odmowa

Zostaw mnie w spokoju. Leave me alone.
Bezpośrednia odmowa

Spadaj! Get lost!
Nieuprzejma odmowa

Nie dotykaj mnie! Don't touch me!
Obrona przed próbami kontaktu fizycznego

Łapy przy sobie! Get your hands off me!
Obrona przed próbami kontaktu fizycznego
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