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NOTATKA Z LEKCJI O SLANGU
Formy skrócone w mowie potocznej. Pamiętaj, że możesz tak powiedzieć do
kolegi, ale nie wolno Ci tak napisać.
gonna = going to
gotta = got to
wanna = want to
lemme = let me
gimme = give me
outta = out of
kinda = kind of

I'mma = I'm going to
hafta = have to
dunno = I don't know
ain't = jest zaprzeczeniem w różnych
możliwych formach (Ain't no sunshine
when she's gone, I ain't your mama
etc)

Język smsów- skróty, które powinieneś znać:
ASAP - as soon as
possible
ATM - at the moment
B4 - before
BF -boyfriend
BRB- be right back
BTW - by the way
CU - see you
FB -Facebook
GF -girlfriend

HRU - how are you?
IMO - in my opinion
L8R - later
LOL - laughing out loud
LMAO - laughing my
ass off
OMG -oh my God
NP - no problem
PLS - please
SB - somebody

STH - something
TBH - to be honest
THX - thanks
TMI - too much
information
TTYL - talk to you later
WKND - weekend
XOXO - hugs and
kisses

Wybrane słówka ze slangu amerykańskiego (absolutne minimum)
Feeling blue; have the blues — złapać
The cold shoulder — zlać kogoś,
doła
ignorować
A buck — dolar
Give a ring — zadzwonić
Creep (n.) — dziwak
Piece of cake —pestka, bułka z
Couch Potato — leń patentowany
masłem
Cram — zakuwać
Screw up — pomylić się,
Down to earth — przyziemny, realny
Sweet —fajny
Drive up the wall — wkurzać kogoś
Trash — śmieci, zniszczyć
For Real — na serio
Wrap (something) up —
Going Dutch — płacić po połowie
skończyć/ukończyć/zakończyć
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