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1. Complete the sentence with the same meaning: 

 

Can I help you?  ……………………………………………………………………………………… 

The cost is 4 pounds. ………………………………………………………………………………………. 

You are welcome. ……………………………………………………………………………………… 

Have a nice day. ……………………………………………………………………………………… 

 

2. Translate these sentences into English 

Přejete si prosím? ………………………………………………………………………………………….. 

Chtěl bych jeden dospělý a jeden dětský lístek do Londýna. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

V kolik hodin byste chtěl jet? …………………………………………………………………………………………. 

Jednoduchý nebo zpáteční? ……………………………………………………………………………………… 

Můžete mi říct z kterého nástupiště to jede? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Není zač. Hezký den. ………………………………………………………………………………………………….. 

 

3. You are at King´s Cross train station in London and you want to go to Manchester. Write 

the dialogue. 

Ticket clerk: 

You: 

Ticket clerk: 

You: 

Ticket clerk: 

You: 

Ticket clerk: 

You: 

Ticket clerk: 



Řešení: 

1. Complete the sentence with the same meaning: 

 

Can I help you?  ……May I help you?……………………………………………………………………………… 

The cost is 4 pounds. ………That´s 4 pounds.………………………………………………………………………………. 

You are welcome. ………My pleasure.……………………………………………………………………………… 

Have a nice day. ………Enjoy your day.……………………………………………………………………………… 

 

2. Translate these sentences into English 

Přejete si prosím? …………Can I help you?……………………………………………………………………………….. 

Chtěl bych jeden dospělý a jeden dětský lístek do Londýna. 

……………I ´d like an adult´s and a child´s ticket to London….………………………………………………………… 

V kolik hodin byste chtěl jet? ……What time would you like to leave?………………………… 

Jednoduchý nebo zpáteční? ……Single or return?………………………………………………………… 

Můžete mi říct z kterého nástupiště to jede? 

………Can you tell me which platform the train leaves from?……………………………………… 

Není zač. Hezký den. ………My pleasure……Have a nice day.…………………………………… 

 

 

3. You are at King´s Cross train station in London and you want to go to Manchester. Write 

the dialogue. 

Ticket clerk: Hello. Can I help you? 

You:Yes. I´d like a child´s ticket to Manchester, please. 

Ticket clerk:What time would you like to leave? 

You:The 6pm train. 

Ticket clerk:Single or return? 

You:Single, please. 

Ticket clerk:The cost is 9 pounds. 



You: Here you are. Can you tell which platform the train leaves from? 

Ticket clerk:Certainly, platform 10. 

You:Thank you 

Ticket clerk: My pleasure. Have a nice day. 

 

 

 

 

 


