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Flörta

Flörta - Konversation
svenska polska
Får man slå sig ner/göra dig sällskap? Czy mogę się do ciebie/do was dosiąść/przyłączyć?

Fråga om du får sätta dig vid någons bord eller bredvid någon i baren

Kan jag bjuda dig på en drink? Czy mogę ci kupić drinka?
Fråga om du får köpa en drink åt personen

Kommer du hit ofta? Często tu przychodzisz?
Starta en konversation

Så, vad jobbar du med? Czym się zajmujesz na co dzień?
Få igång en konversation

Har du lust att dansa? Zatańczysz?
Fråga någon om de vill dansa med dig

Vad sägs om lite frisk luft? Chcesz się przewietrzyć?
Fråga en person om de vill gå utomhus tillsammans med dig

Ska vi dra till en annan fest? Chcesz iść na inną imprezę?
Fråga en person om de vill följa med till ett annat ställe

Kom, vi drar! Wynośmy się stąd!
Uppmana en person att lämna festen tillsammans med dig

Mitt ställe eller ditt? Idziemy do mnie czy do ciebie?
Fråga en person om var ni ska spendera natten tillsammans

Vill du se en film hemma hos mig? Może obejrzymy u mnie film?
Bjud in en person att se på en film hemma hos dig

Har du några planer för ikväll? Masz plany na dzisiejszy wieczór?
Indirekt sätt att be om en dejt

Skulle du vilja äta lunch/middag med mig någon
gång?

Mogę zaprosić cię kiedyś na lunch/kolację?

Fråga ut någon på en dejt
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Är du sugen på att ta en kaffe? Może pójdziemy razem na kawę?

Fråga en person om de vill spendera lite tid tillsammans för att lära känna varandra

Får jag följa/köra dig hem? Mogę cię odprowadzić/odwieźć do domu?
Visa intresse för att inte ännu avsluta kvällen

Skulle du vilja ses igen? Spotkamy się jeszcze?
Fråga om ännu en dejt

Tack för en underbar kväll! Sov så gott! Dziękuję za przemiły wieczór! Dobranoc!
Artigt sätt att avsluta kvällen

Vill du komma in på en kopp kaffe? Może wejdziesz jeszcze na kawę?
Bjud in en person till dig

Flörta - Ge komplimanger
svenska polska
Du är grymt snygg! Jesteś przepiękna! / Jesteś bardzo przystojny!

Ge någon en komplimang för deras utseende

Du är rolig! Jesteś bardzo zabawna (f) /zabawny (m)!
Ge någon en komplimang för deras humor

Du har vackra ögon! Masz piękne oczy!
Ge någon en komplimang för deras ögon

Du dansar jättebra! Świetnie tańczysz!
Ge någon en komplimang för deras skicklighet på dansgolvet

Du ser ursnygg ut i den där klänningen/skjortan! Świetnie wyglądasz w tej sukience/koszuli!
Ge någon en komplimang för deras moderiktighet/kroppsfigur

Jag har inte tänkt på något annat än dig hela
dagen!

Myślałem/Myślałam o Tobie cały dzień!

Visa att du gillar personen väldigt mycket

Det har varit väldigt trevligt att prata med dig! Naprawdę świetnie mi się z tobą rozmawiało!
Ge en komplimang i slutet av konversationen
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Flörta - Att säga nej
svenska polska
Jag är inte intresserad. Nie jestem zainteresowany/zainteresowana.

Artigt sätt att avböja

Lämna mig ifred. Zostaw mnie w spokoju.
Rättframt sätt att avböja

Dra dit pepparn växer! Spadaj!
Ohövligt sätt att avböja

Rör mig inte! Nie dotykaj mnie!
Säg nej när den andra personen gör fysiska närmanden

Ta bort dina händer från mig! Łapy przy sobie!
Protestera när den andra personen tar på dig
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