
Podróże
Flirtowanie

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

Må jeg være med?

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

Czy mogę ci kupić drinka? Kan jeg købe noget at drikke til dig?
Pytanie czy możemy zafundować komuś drinka

Często tu przychodzisz? Kommer du her ofte?
rozmowa towarzyska

Czym się zajmujesz na co dzień? Hvad arbejder du så med?
rozmowa towarzyska

Zatańczysz? Vil du danse?
rozmowa towarzyska

Chcesz się przewietrzyć? Vil du med ud og have noget frisk luft?
rozmowa towarzyska

Chcesz iść na inną imprezę? Vil du med til en anden fest?
rozmowa towarzyska

Wynośmy się stąd! Kom, lad os gå!
Chcemy, by osoba, z którą rozmawiamy, poszła z nami do innego lokalu/w inne miejsce

Idziemy do mnie czy do ciebie? Mit eller dit sted?
Pytanie o miejsce spędzenia wspólnej nocy

Może obejrzymy u mnie film? Kunne du tænke dig at se en film hjemme ved mig?
Zapraszanie rozmówcy na wspólne oglądanie filmu w naszym mieszkaniu/domu

Masz plany na dzisiejszy wieczór? Har du planer i aften?
Zapraszanie na randkę w zawoalowany sposób

Mogę zaprosić cię kiedyś na lunch/kolację? Kunne du tænke dig at have frokost/middag sammen
med mig på et tidspunkt?

Zapraszanie na randkę
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Może pójdziemy razem na kawę? Kunne du tænke dig at få noget kaffe?

Zaproszenie do wspólnego spędzenia czasu, aby lepiej się poznać

Mogę cię odprowadzić/odwieźć do domu? Kan jeg følge/køre dig hjem?
Chcemy jak najdłużej być jeszcze z osobą, z którą flirtujemy

Spotkamy się jeszcze? Kunne du tænke dig at mødes igen?
Pytanie o kolejne spotkanie

Dziękuję za przemiły wieczór! Dobranoc! Tak for en dejlig aften! Have en god aften!
Uprzejme pożegnanie

Może wejdziesz jeszcze na kawę? Kunne du tænke dig at komme med ind og få en kop
kaffe?

Zapraszanie kogoś do siebie

Flirtowanie - Prawienie komplementów
polski duński
Jesteś przepiękna! / Jesteś bardzo przystojny! Du er dejlig!

Prawienie komplementów na temat czyjegoś wyglądu

Jesteś bardzo zabawna (f) /zabawny (m)! Du er sjov!
Prawienie komplementów na temat czyjegoś poczucia humoru

Masz piękne oczy! Du har smukke øjne!
Prawienie komplementów na temat oczu rozmówcy

Świetnie tańczysz! Du er en god danser!
Prawienie komplementów na temat umiejętności tanecznych

Świetnie wyglądasz w tej sukience/koszuli! Du ser smuk ud i den kjole/trøje!
Prawienie komplementów na temat gustu/figury

Myślałem/Myślałam o Tobie cały dzień! Jeg har tænkt på dig hele dagen!
Okazywanie zainteresowania

Naprawdę świetnie mi się z tobą rozmawiało! Det har været rigtig hyggeligt at snakke med dig!
Komplement na koniec rozmowy
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Flirtowanie - Mówienie "Nie"
polski duński
Nie jestem zainteresowany/zainteresowana. Jeg er ikke interesseret

Uprzejma odmowa

Zostaw mnie w spokoju. Lad mig være.
Bezpośrednia odmowa

Spadaj! Forsvind!
Nieuprzejma odmowa

Nie dotykaj mnie! Lad være med at røre mig!
Obrona przed próbami kontaktu fizycznego

Łapy przy sobie! Fjern dine hænder fra mig!
Obrona przed próbami kontaktu fizycznego
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