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Część druga : jak złożyć zamówienie w restauracji, jak 
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Możesz założyć słuchawki ?  

Czy może pan ściszyć muzykę ? 

Czy może pan wyłączyć muzykę ? 

Przepraszam boli mnie głowa może 
pan wyłączyć muzykę ? 

Można ciszej ? 
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