
Matkustaminen
Flirttailu

Flirttailu - Keskustelu
Suomi Puola
Voinko liittyä seuraan? Czy mogę się do ciebie/do was dosiąść/przyłączyć?

Kysymys voitko istua jonkun henkilön pöytään tai seisoa hänen vieressään baaritiskillä

Voinko tarjota jotain juotavaa? Czy mogę ci kupić drinka?
Kysymys voitko tarjota jollekin henkilölle juotavan

Käytkö täällä usein? Często tu przychodzisz?
Small talk

Mitä siis teet työksesi? Czym się zajmujesz na co dzień?
Small tak

Haluatko tanssia? Zatańczysz?
Henkilön pyytäminen tanssimaan

Haluaisitko haukata raitista ilmaa? Chcesz się przewietrzyć?
Tiedustelu, haluaako henkilö käväistä ulkopuolella kanssasi

Haluatko mennä toisiin juhliin? Chcesz iść na inną imprezę?
Tiedustelu, haluaako henkilö lähteä kanssasi toisiin juhliin

Lähdetään täältä! Wynośmy się stąd!
Tiedustelu, haluaako henkilö lähteä kanssasi toisiin juhliin

Meille vai teille? Idziemy do mnie czy do ciebie?
Tiedustelu henkilöltä kumman luona vietätte yönne

Haluaisitko katsoa elokuvan luonani? Może obejrzymy u mnie film?
Henkilön kutsuminen katsomaan elokuvaa luoksesi

Onko sinulla suunnitelmia täksi illaksi? Masz plany na dzisiejszy wieczór?
Epäsuora treffipyyntö

Haluaisitko lounastaa / lähteä illalliselle
kanssani joskus?

Mogę zaprosić cię kiedyś na lunch/kolację?

Treffipyyntö

Sivu 1 22.05.2023



Matkustaminen
Flirttailu
Haluaisitko lähteä kahville? Może pójdziemy razem na kawę?

Kysely, haluaako henkilö viettää kanssasi aikaa tutustuaksenne paremmin

Voinko saattaa sinut kotiin? Mogę cię odprowadzić/odwieźć do domu?
Osoitus siitä, ettet halua illan loppuvan vielä

Haluaisitko tavata uudestaan? Spotkamy się jeszcze?
Pyyntö toisille treffeille

Kiitos ihanasta illasta! Hauskaa loppuiltaa! Dziękuję za przemiły wieczór! Dobranoc!
Kohtelias tapa päättää ilta

Haluaisitko tulla vielä kahville? Może wejdziesz jeszcze na kawę?
Henkilön kutsuminen kotiisi

Flirttailu - Kohteliaisuudet
Suomi Puola
Näytät upealta! Jesteś przepiękna! / Jesteś bardzo przystojny!

Henkilön ulkonäön kehuminen

Olet hauska! Jesteś bardzo zabawna (f) /zabawny (m)!
Kohteliaisuus henkilön huumorintajusta

Sinulla on kauniit silmät! Masz piękne oczy!
Kohteliaisuus henkilön silmistä

Olet loistava tanssija! Świetnie tańczysz!
Kohteliaisuus henkilön tanssitaidoista

Näytät kauniilta tuossa mekossa / paidassa! Świetnie wyglądasz w tej sukience/koszuli!
Kohteliaisuus henkilön tyylitajusta / vartalosta

Olen ajatellut sinua koko päivän! Myślałem/Myślałam o Tobie cały dzień!
Ilmaisu siitä, että pidät henkilöstä kovasti

Oli todella mukavaa jutella kanssasi! Naprawdę świetnie mi się z tobą rozmawiało!
Kohteliaisuus keskustelun lopuksi

Flirttailu - Kieltäytyminen
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En ole kiinnostunut. Nie jestem zainteresowany/zainteresowana.

Kohtelias tapa kieltäytyä

Jätä minut rauhaan. Zostaw mnie w spokoju.
Suora tapa kieltäytyä

Häivy! Spadaj!
Töykeä tapa kieltäytyä

Älä koske minuun! Nie dotykaj mnie!
Kieltäytyminen kun joku yrittää tehdä fyysistä kontaktia

Kädet irti minusta! Łapy przy sobie!
Kieltäytyminen kun joku yrittää koskea sinuun käsin
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