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Pozdrowienia, lekcja pierwsza, wysłuchaj! 

 

• Good morning. • Dobre rano. 

• Hello • Dzień dobry. 

• Hello, madam. • Dzień dobry Pani. 

• Hello, Sir. • Dzień dobry Panu. 

• Hi. • Cześć. 

• Bye. • Do widzenia, cześć. 

• See you tomorrow. • Do jutra. 

• How are you doing? • Jak leci? 

• How are you? • Jak się powodzi? 

• I am pleased to meet you. • Cieszę się, że Pana poznaję. 

• Nice to meet you. • Bardzo mi miło. 

• Good afternoon. • Dzień dobry. 

• Good evening. • Dobry wieczór. 

• Good night. • Dobranoc. 

• My name is Tomas and this is my 
girlfriend Jane. 

• Mam na imię Tomasz, a to moja 
dziewczyna Jana. 

• Thank you. • Dziękuję. 

• How much is it? • Ile to kosztuje? 

• Can you help me, please? • Przepraszam, czy może mi Pan pomóc? 

• How long have you been here? • Jak długo tutaj jesteście? 

• Where do you come from? • Skąd Pan pochodzi? 

• Here you are. • Proszę, oto ona. 

• I can speak English only a little. • Po angielsku rozmawiam tylko trochę. 
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• Where are you from? • Skąd Pan jest? 

• What do you do? • Co robisz, jaka jest Twoja praca? 

• See you soon. • Zobaczymy się wkrótce. 

• How much is it? • Ile to kosztuje? 

• Thank you • Dziękuję. 

• I´m sorry. • Przykro mi. 

• What are you doing here? • Co Państwo tutaj robią? 

• Have a nice day. • Miłego dnia. 

• Excuse me. • Przepraszam. 

• Where are you from? • Skąd jesteś? 

• Where are the toilets here, please? • Przepraszam, którędy do ubikacji? 

 

Pozdrowienia, lekcja druga, przetłumacz! 

 

• Dobry wieczór. • Good evening. 

• Jak leci? • How are you doing? 

• Cieszę się, że Pana poznaję. • I am pleased to meet you. 

• Dzień dobry Panu. • Hello, Sir. 

• Do jutra. • See you tomorrow. 

• Dobre rano. • Good morning. 

• Bardzo mi miło. • Nice to meet you. 

• Do widzenia, cześć. • Bye. 

• Cześć. • Hi. 

• Dzień dobry. • Hello 



 

 6 

• Dzień dobry. • Good afternoon. 

• Dzień dobry Pani. • Hello, madam. 

• Dobranoc. • Good night. 

• Przykro mi. • I´m sorry. 

• Ile to kosztuje? • How much is it? 

• Skąd Pan pochodzi? • Where do you come from? 

• Przepraszam. • Excuse me. 

• Skąd Pan jest? • Where are you from? 

• Co Państwo tutaj robią? • What are you doing here? 

• Skąd jesteś? • Where are you from? 

• Mam na imię Tomasz, a to moja 
dziewczyna Jana. 

• My name is Tomas and this is my 
girlfriend Jane. 

• Dziękuję. • Thank you. 

• Proszę, oto ona. • Here you are. 

• Miłego dnia. • Have a nice day. 

• Zobaczymy się wkrótce. • See you soon. 

• Przepraszam, czy może mi Pan pomóc? • Can you help me, please? 

• Co robisz, jaka jest Twoja praca? • What do you do? 

• Jak długo tutaj jesteście? • How long have you been here? 

• Po angielsku rozmawiam tylko trochę. • I can speak English only a little. 

• Ile to kosztuje? • How much is it? 

• Przepraszam, którędy do ubikacji? • Where are the toilets here, please? 
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Pozdrowienia, lekcja trzecia, wysłuchaj! 

• Bye, bye • Do widzenia! 

• See you! • Na razie! 

• Nice to meet you too. • Mnie również bardzo miło. 

• And you. • Ja również. 

• Good evening. • Dobry wieczór. 

• Fine, how are you? • Dobrze, a Panu? 

• Good afternoon. • Dzień dobry. 

• Hi, good to see you. • Dzień dobry, miło Pana wiedzieć. 

• Oh hello. • Dzień dobry. 

• Hello. • Dzień dobry. 

• Hello. • Cześć. 

• Fine, how you´re doing? • W porządku, a u Pana? 

• Night, night • Dobranoc! 

• Thanks a lot. • Dzaiękuję bardzo. 

• You´re welcome. • Nie ma za co. 

• We have been here since Friday. • Jesteśmy tutaj od piątku. 

• Yes? How can I help? • Słucham. W czym mogę pomóc? 

• I am from the Czech Republic. • Jestem z Czeskiej Republiki. 

• Five pounds thirty. • Pięć funtów trzydzieści. 

• Of course, what can I do for you? • Oczywiście, co mogę dla Pana zrobić? 

• Ten bucks. • Dziesięć dolarów. 

• My pleasure. I am John. • Bardzo mi miło. Jestem John. 

• We are here on holiday. • Jesteśmy tutaj na wakacjach. 



 

 8 

• No problem. • Nie ma problemu. 

• I come from central Europe. • Pochodzę z Europy Środkowej. 

• I am a technical engineer. • Jestem technikiem. 

• Nevermind, I understand ok. • To nie przeszkadza, ja Pana dobrze 
rozumiem. 

• See you tomorrow. • Do jutra. 

• No problem. • Nie ma za co. 

• I am from Europe. • Jestem z Europy. 

• You too. • Panu też. 

• Go straight and first door on the left. • Prosto i pierwsze drzwi w lewo. 

 

Pozdrowienia, lekcja czwarta, przetłumacz! 
• Cześć. • Hello. 

• Ja również. • And you. 

• Do widzenia! • Bye, bye 

• W porządku, a u Pana? • Fine, how you´re doing? 

• Dzień dobry. • Hello. 

• Dzień dobry. • Good afternoon. 

• Mnie również bardzo miło. • Nice to meet you too. 

• Na razie! • See you! 

• Dzień dobry. • Oh hello. 

• Dobry wieczór. • Good evening. 

• Dzień dobry, miło Pana wiedzieć. • Hi, good to see you. 

• Dobrze, a Panu? • Fine, how are you? 
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• Dobranoc! • Night, night 

• To nie przeszkadza, ja Pana dobrze 
rozumiem. 

• Nevermind, I understand ok. 

• Nie ma problemu. • No problem. 

• Nie ma za co. • No problem. 

• Pięć funtów trzydzieści. • Five pounds thirty. 

• Dziesięć dolarów. • Ten bucks. 

• Jestem z Czeskiej Republiki. • I am from the Czech Republic. 

• Panu też. • You too. 

• Dziękuję bardzo. • Thanks a lot. 

• Jestem technikiem. • I am a technical engineer. 

• Słucham. W czym mogę pomóc? • Yes? How can I help? 

• Jestem z Europy. • I am from Europe. 

• Bardzo mi miło. Jestem John. • My pleasure. I am John. 

• Jesteśmy tutaj od piątku. • We have been here since Friday. 

• Jesteśmy tutaj na wakacjach. • We are here on holiday. 

• Do jutra. • See you tomorrow. 

• Nie ma za co. • You´re welcome. 

• Pochodzę z Europy Środkowej. • I come from central Europe. 

• Oczywiście, co mogę dla Pana zrobić? • Of course, what can I do for you? 

• Prosto i pierwsze drzwi w lewo. • Go straight and first door on the left. 

 

Pozdrowienia, lekcja piąta, lekcja szósta,wysłuchaj, reaguj! 

 

• Dobre rano. • Good morning. 
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• Dobre rano. • Good morning. 

• Dzień dobry. • Hello 

• Dzień dobry, miło Pana wiedzieć. • Hi, good to see you. 

• Dzień dobry Pani. • Hello, madam. 

• Dzień dobry. • Oh hello. 

• Dzień dobry Panu. • Hello, Sir. 

• Dzień dobry. • Hello. 

• Cześć. • Hi. 

• Cześć. • Hello. 

• Do widzenia, cześć. • Bye. 

• Do widzenia! • Bye, bye 

• Do jutra. • See you tomorrow. 

• Na razie! • See you! 

• Jak leci? • How are you doing? 

• W porządku, a u Pana? • Fine, how you´re doing? 

• Jak się powodzi? • How are you? 

• Dobrze, a Panu? • Fine, how are you? 

• Cieszę się, że Pana poznaję. • I am pleased to meet you. 

• Ja również. • And you. 

• Bardzo mi miło. • Nice to meet you. 

• Mnie również bardzo miło. • Nice to meet you too. 

• Dzień dobry. • Good afternoon. 

• Dzień dobry. • Good afternoon. 
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• Dobry wieczór. • Good evening. 

• Dobry wieczór. • Good evening. 

• Dobranoc. • Good night. 

• Miłego dnia. • Have a nice day. 

• Panu też. • You too. 

• Zobaczymy się wkrótce. • See you soon. 

• Do jutra. • See you tomorrow. 

• Mam na imię Tomasz, a to moja 
dziewczyna Jana. 

• My name is Tomas and this is my 
girlfriend Jane 

• Bardzo mi miło. Jestem John. • My pleasure. I am John. 

• Skąd jesteś? • Where are you from? 

• Jestem z Europy. • I am from Europe. 

• Skąd Pan jest? • Where are you from? 

• Jestem z Czeskiej Republiki. • I am from the Czech Republic. 

• Skąd Pan pochodzi? • Where do you come from? 

• Pochodzę z Europy Środkowej. • I come from central Europe. 

• Dziękuję. • Thank you. 

• Nie ma za co. • You´re welcome. 

• Ile to kosztuje? • How much is it? 

• Dziesięć dolarów. • Ten bucks. 

• Ile to kosztuje? • How much is it? 

• Pięć funtów trzydzieści. • Five pounds thirty. 

• Przepraszam, czy może mi Pan 
pomóc? 

• Can you help me, please? 

• Oczywiście, co mogę dla Pana zrobić? • Of course, what can I do for you? 

• Jak długo tutaj jesteście? • How long have you been here? 
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• Jesteśmy tutaj od piątku. • We have been here since Friday. 

• Co Państwo tutaj robią? • What are you doing here? 

• Jesteśmy tutaj na wakacjach. • We are here on holiday. 

• Co robisz, jaka jest Twoja praca? • What do you do? 

• Jestem technikiem. • I am a technical engineer. 

• Przepraszam. • Excuse me. 

• Słucham. W czym mogę pomóc? • Yes? How can I help? 

• Proszę, oto ona. • Here you are. 

• Dziękuję bardzo. • Thanks a lot. 

• Po angielsku rozmawiam tylko trochę. • I can speak English only a little. 

• To nie przeszkadza, ja Pana dobrze 
rozumiem. 

• Nevermind, I understand ok. 

• Przykro mi. • I´m sorry. 

• Nie ma problemu. • No problem. 

• Przepraszam, którędy do ubikacji? • Where are the toilets here, please? 

• Prosto i pierwsze drzwi w lewo. • Go straight and first door to the left. 
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Pozdrowienia – karty 

Good morning. Good morning. Hello 

Hi, good to see you. Hello, madam. Oh hello. 

Hello, Sir. Hello. Hi. 

Hello. Bye. Bye, bye 

See you tomorrow. See you! How are you doing? 

Fine, how you´re doing? How are you? Fine, how are you? 

1  
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Dzień dobry. Dobre rano. Dobre rano. 

Dzień dobry. Dzień dobry Pani. 
Dzień dobry, miło Pana 

wiedzieć. 

Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry Panu. 

Do widzenia! Do widzenia, cześć. Cześć. 

Jak leci? Na razie! Do jutra. 

Dobrze, a Panu? Jak się powodzi? W porządku, a u Pana? 

2  
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I am pleased to meet you. And you. Nice to meet you. 

Nice to meet you too. Good afternoon. Good afternoon. 

Good evening. Good evening. Good night. 

Night, night -  -  

-  -  -  

-  -  -  

3  
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Bardzo mi miło. Ja również. Cieszę się, że Pana poznaję. 

Dzień dobry. Dzień dobry. Mnie również bardzo miło. 

Dobranoc. Dobry wieczór. Dobry wieczór. 

-  -  Dobranoc! 
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Have a nice day. You too. See you soon. 

See you tomorrow. 
My name is Tomas and this is 

my girlfriend Jane 
My pleasure. I am John. 

Where are you from? I am from Europe. Where are you from? 

I am from the Czech 
Republic. 

Where do you come from? I come from central Europe. 

Thank you No problem. Thank you. 

You´re welcome. How much is it? Ten bucks. 

1  
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Zobaczymy się wkrótce. Panu też. Miłego dnia. 

Bardzo mi miło. Jestem John. 
Mam na imię Tomasz, a to 

moja dziewczyna Jana. 
Do jutra. 

Skąd Pan jest? Jestem z Europy. Skąd jesteś? 

Pochodzę z Europy 
Środkowej. 

Skąd Pan pochodzi? Jestem z Czeskiej Republiki. 

Dziękuję. Nie ma za co. Dziękuję, tylko oglądam. 

Dziesięć dolarów. Ile to kosztuje? Nie ma za co. 

2  
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How much is it? Five pounds thirty. Can you help me, please? 

Of course, what can I do for 
you? 

How long have you been 
here? 

We have been here since 
Friday. 

What are you doing here? We are here on holiday. What do you do? 

I am a technical engineer. Excuse me. Yes? How can I help? 

Here you are. Thanks a lot. 
I can speak English only a 

little. 

Nevermind, I understand ok. I´m sorry. No problem. 

3  
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Przepraszam, czy może mi 
Pan pomóc? 

Pięć funtów trzydzieści. Ile to kosztuje? 

Jesteśmy tutaj od piątku. Jak długo tutaj jesteście? 
Oczywiście, co mogę dla 

Pana zrobić? 

Co robisz, jaka jest Twoja 
praca? 

Jesteśmy tutaj na wakacjach. Co Państwo tutaj robią? 

Słucham. W czym mogę 
pomóc? 

Przepraszam. Jestem technikiem. 

Po angielsku rozmawiam 
tylko trochę. 

Dziękuję bardzo. Proszę, oto ona. 

Nie ma problemu. Przykro mi. 
To nie przeszkadza, ja Pana 

dobrze rozumiem. 
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Where are the toilets here, 
please? 

Go straight and first door to 
the left. 

-  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

5  
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-  
Prosto i pierwsze drzwi w 

lewo. 
Przepraszam, którędy do 

ubikacji? 

6  
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Pozdrowienia – test 

•  Dzień dobry. ................................................................. 

•  Dobry wieczór. ................................................................. 

•  Ja również. ................................................................. 

•  Do widzenia, cześć. ................................................................. 

•  Dzień dobry. ................................................................. 

•  Dobrze, a Panu? ................................................................. 

•  Dobre rano. ................................................................. 

•  Dobranoc! ................................................................. 

•  Dzień dobry. ................................................................. 

•  Do widzenia! ................................................................. 

•  Mnie również bardzo miło. ................................................................. 

•  Cześć. ................................................................. 

•  Cieszę się, że Pana poznaję. ................................................................. 

•  Jak się powodzi? ................................................................. 

•  Cześć. ................................................................. 

•  Dzień dobry Pani. ................................................................. 

•  W porządku, a u Pana? ................................................................. 

•  Na razie! ................................................................. 

•  Dobranoc. ................................................................. 

•  Dzień dobry. ................................................................. 

•  Bardzo mi miło. ................................................................. 

•  Dzień dobry Panu. ................................................................. 

•  Jak leci? ................................................................. 

•  Do jutra. ................................................................. 

•  Dobre rano. ................................................................. 

•  Dzień dobry, miło Pana wiedzieć. ................................................................. 

•  Dobry wieczór. ................................................................. 

•  Dzień dobry. ................................................................. 
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Pozdrowienia – test – klucz 

•  Dzień dobry. •  Good afternoon. 

•  Dobry wieczór. •  Good evening. 

•  Ja również. •  And you. 

•  Do widzenia, cześć. •  Bye. 

•  Dzień dobry. •  Oh hello. 

•  Dobrze, a Panu? •  Fine, how are you? 

•  Dobre rano. •  Good morning. 

•  Dobranoc! •  Night, night 

•  Dzień dobry. •  Good afternoon. 

•  Do widzenia! •  Bye, bye 

•  Mnie również bardzo miło. •  Nice to meet you too. 

•  Cześć. •  Hi. 

•  Cieszę się, że Pana poznaję. •  I am pleased to meet you. 

•  Jak się powodzi? •  How are you? 

•  Cześć. •  Hello. 

•  Dzień dobry Pani. •  Hello, madam. 

•  W porządku, a u Pana? •  Fine, how you´re doing? 

•  Na razie! •  See you! 

•  Dobranoc. •  Good night. 

•  Dzień dobry. •  Hello 

•  Bardzo mi miło. •  Nice to meet you. 

•  Dzień dobry Panu. •  Hello, Sir. 

•  Jak leci? •  How are you doing? 

•  Do jutra. •  See you tomorrow. 

•  Dobre rano. •  Good morning. 

•  Dzień dobry, miło Pana wiedzieć. •  Hi, good to see you. 

•  Dobry wieczór. •  Good evening. 

•  Dzień dobry. •  Hello. 
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Restauracja, lekcja pierwsza, wysłuchaj! 

•  What would you recommend? •  Co nam Pan poleci? 

•  What would you like to drink? •  Czego się Państwo napiją? 

•  We haven´t got that. •  Tego nie otrzymaliśmy. 

•  Thank you for the delicious meal. •  Dziękujemy za znakomite danie. 

•  Please pass a compliment to the chef. •  Proszę pochwalić szefa kuchni. 

•  Are these seats free? •  Czy te miejsca są wolne? 

•  Is this seat free? •  Czy to miejsce jest wolne? 

•  Can you bring us more bread please? •  Można jeszcze poprosić o pieczywo? 

•  I´d like to book a table for seven o´clock 
tonight. 

•  Chciałbym zarezerwować stół na dzisiaj, na 
siódmą wieczorem. 

•  Would you like anything else? •  Coś jeszcze? 

•  Can you bring us two cups of coffee, 
please? 

•  Poproszę dwie kawy. 

•  Something to drink? •  Coś do picia? 

•  Is it necessary to book a table? •  Czy trzeba rezerwować stół? 

•  Can you bring us the menu, please? •  Poproszę menu. 

•  Can I get a check? •  Czy mogę otrzymać rachunek? 

•  Can you bring us some more dressing, 
please? 

•  Czy może Pan przynieść jeszcze trochę 
sosu? 

•  Can I book a table for tonight? •  Czy mogę sobie zarezerwować sobie stół 
na dzisiejszy wieczór? 

•  I´ll have a steak with fries. •  Poproszę steka z fretkami.  

•  Are you ready to order? •  Czy mogę przyjąć zamówienie? 

•  Would you like a starter? •  Zjedzą Państwo przekąskę? 

•  Can you bring us another bottle of wine? •  Mogę poprosić o następną butelkę wina? 

•  I believe there is a mistake in the bill. •  Myślę, że na rachunku jest błąd. 

•  What would you like to eat? •  Co Państwo zamawiają do zjedzenia? 

•  What is the typical local dish? •  Jaki jest typowy tutejszy pokarm? 
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Restauracja, lekcja druga, przetłumacz! 

•  Mogę poprosić o następną butelkę wina? •  Can you bring us another bottle of wine? 

•  Poproszę dwie kawy. •  Can you bring us two cups of coffee, 
please? 

•  Czy to miejsce jest wolne? •  Is this seat free? 

•  Czy może Pan przynieść jeszcze trochę 
sosu? 

•  Can you bring us some more dressing, 
please? 

•  Czy te miejsca są wolne? •  Are these seats free? 

•  Czy trzeba rezerwować stół? •  Is it necessary to book a table? 

•  Czy mogę przyjąć zamówienie? •  Are you ready to order? 

•  Zjedzą Państwo przekąskę? •  Would you like a starter? 

•  Co nam Pan poleci? •  What would you recommend? 

•  Chciałbym zarezerwować stół na dzisiaj, na 
siódmą wieczorem. 

•  I´d like to book a table for seven o´clock 
tonight. 

•  Poproszę menu. •  Can you bring us the menu, please? 

•  Coś do picia? •  Something to drink? 

•  Dziękujemy za znakomite danie. •  Thank you for the delicious meal. 

•  Poproszę steka z fretkami. •  I´ll have a steak with fries. 

•  Myślę, że na rachunku jest błąd. •  I believe there is a mistake in the bill. 

•  Czy mogę sobie zarezerwować sobie stół 
na dzisiejszy wieczór? 

•  Can I book a table for tonight? 

•  Tego nie otrzymaliśmy. •  We haven´t got that. 

•  Można jeszcze poprosić o pieczywo? •  Can you bring us more bread please? 

•  Czy mogę otrzymać rachunek? •  Can I get a check? 

•  Proszę pochwalić szefa kuchni. •  Please pass a compliment to the chef. 

•  Co Państwo zamawiają do zjedzenia? •  What would you like to eat? 

•  Coś jeszcze? •  Would you like anything else? 

•  Czego się Państwo napiją? •  What would you like to drink? 

•  Jaki jest typowy tutejszy pokarm? •  What is the typical local dish? 
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Restauracja, lekcja trzecia, wysłuchaj! 

•  Our menu today is a poultry soup and 
lasagne. 

•  Dzisiejsze menu to rosół z kurczaka i 
lasagne. 

•  I am really sorry. I´ll be right back with a 
new bill. 

•  Naprawdę bardzo przepraszam. Zaraz 
wracam z nowym rachunkiem. 

•  I´ll have a glass of water. •  Poproszę szklankę wody. 

•  What dressing would you like? •  Jaki dresing podać? 

•  Would you like some water with the 
coffee? 

•  Czy podać jakąś wodę do kawy? 

•  A cup of coffee and a bill, please. •  Filiżankę kawy i rachunek poproszę. 

•  One check for all? •  Jeden rachunek dla wszystkich? 

•  We haven´t made our choices yet. •  Jeszcze sobie nie wybraliśmy. 

•  We´d like a bottle of water and I´ll have 
beer. 

•  Poprosimy butelkę wody a ja poproszę 
piwo. 

•  Let me check once more. •  Popatrzę na to jeszcze raz. 

•  I´ll be right back. •  Zaraz wracam. 

•  Yes, they are. •  Tak, są. 

•  I will sir. This is very kind of you. •  Dziękuję Panu. Jest Pan bardzo łaskaw. 

•  Of course. Red Chardonay 2008? •  Oczywiście. Czerwone Chardonay 2008? 

•  Just one more minute, please. •  Poproszę jeszcze minutę. 

•  How many of you are there? •  Ilu Was jest? 

•  How would you like your steak - rare, 
medium or well done? 

•  Jak ma być przygotowany stek - krwisty, 
średnio lub bardzo przepieczony? 

•  It was our pleasure. Do come again. •  Cała przyjemność po naszej stronie. 
Zapraszamy Państwa ponownie. 

•  I´ll have the mushroom soup. •  Poproszę zupę grzybową. 

•  I would recommend it. •  Poleciłbym to. 

•  No, this seat is taken, sorry. •  Nie, to miejsce jest zajęte. 

•  I am sorry, we are fully booked tonight. •  Bardzo mi przykro, ale nie mamy wolnych 
miejsc. 

•  Here you are. •  Proszę bardzo. 

•  Please take a look at page four. •  Popatrzcie, proszę, na stronę nr 4. 
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Restauracja, lekcja czwarta, przetłumacz! 

•  Bardzo mi przykro, ale nie mamy wolnych 
miejsc. 

•  I am sorry, we are fully booked tonight. 

•  Jaki dresing podać? •  What dressing would you like? 

•  Oczywiście. Czerwone Chardonay 2008? •  Of course. Red Chardonay 2008? 

•  Jak ma być przygotowany stek - krwisty, 
średnio lub bardzo przepieczony? 

•  How would you like your steak - rare, 
medium or well done? 

•  Dziękuję Panu. Jest Pan bardzo łaskaw. •  I will sir. This is very kind of you. 

•  Proszę bardzo. •  Here you are. 

•  Poleciłbym to. •  I would recommend it. 

•  Poproszę zupę grzybową. •  I´ll have the mushroom soup. 

•  Jeden rachunek dla wszystkich? •  One check for all? 

•  Filiżankę kawy i rachunek poproszę. •  A cup of coffee and a bill, please. 

•  Ilu Was jest? •  How many of you are there? 

•  Czy podać jakąś wodę do kawy? •  Would you like some water with the 
coffee? 

•  Poproszę jeszcze minutę? •  Just one more minute, please. 

•  Tak, są. •  Yes, they are. 

•  Dzisiejsze menu to rosół z kurczaka i 
lasagne. 

•  Our menu today is a poultry soup and 
lasagne. 

•  Poproszę szklankę wody. •  I´ll have a glass of water. 

•  Jeszcze sobie nie wybraliśmy. •  We haven´t made our choices yet. 

•  Zaraz wracam. •  I´ll be right back. 

•  Naprawdę bardzo przepraszam. Zaraz 
wracam z nowym rachunkiem. 

•  I am really sorry. I´ll be right back with a 
new bill. 

•  Popatrzę na to jeszcze raz. •  Let me check once more. 

•  Poprosimy butelkę wody a ja poproszę 
piwo. 

•  We´d like a bottle of water and I´ll have 
beer. 

•  Nie, to miejsce jest zajęte. •  No, this seat is taken, sorry. 

•  Cała przyjemność po naszej stronie. 
Zapraszamy Państwa ponownie. 

•  It was our pleasure. Do come again. 

•  Popatrzcie, proszę, na stronę nr 4. •  Please take a look at page four. 
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Restauracja, lekcja piąta, lekcja szósta,wysłuchaj, reaguj! 

•  Proszę pochwalić szefa kuchni. •  Please pass a compliment to the chef. 

•  Dziękuję Panu. Jest Pan bardzo łaskaw. •  I will sir. That´s very kind of you. 

•  Dziękujemy za znakomite danie. •  Thank you for the delicious meal. 

•  Cała przyjemność po naszej stronie. 
Zapraszamy Państwa ponownie. 

•  It was our pleasure. Do come again. 

•  Mogę poprosić o następną butelkę wina? •  Can you bring us another bottle of wine? 

•  Oczywiście. Czerwone Chardonay 2008? •  Of course. Red Chardonay 2008? 

•  Można jeszcze poprosić o pieczywo? •  Can you bring us more bread please? 

•  Zaraz wracam. •  I´ll be right back. 

•  Poproszę menu. •  Can you bring us the menu, please? 

•  Proszę bardzo. •  Here you are. 

•  Poproszę dwie kawy. •  Can you bring us two cups of coffee, 
please? 

•  Czy podać jakąś wodę do kawy? •  Would you like some water with the 
coffee? 

•  Czy mogę sobie zarezerwować sobie stół 
na dzisiejszy wieczór. 

•  Can I book a table for tonight? 

•  Ilu Was jest? •  How many of you are there? 

•  Chciałbym zarezerwować stół na dzisiaj, na 
siódmą wieczorem. 

•  I´d like to book a table for seven o´clock 
tonight. 

•  Bardzo mi przykro, ale nie mamy wolnych 
miejsc. 

•  I am sorry, we are fully booked tonight. 

•  Czy trzeba rezerwować stół? •  Is it necessary to book a table? 

•  Poleciłbym to. •  I would recommend it. 

•  Czy te miejsca są wolne? •  Are these seats free? 

•  Tak, są. •  Yes, they are. 

•  Czy to miejsce jest wolne? •  Is this seat free? 

•  Nie, to miejsce jest zajęte. •  No, this seat is taken, sorry. 

•  Czy mogę przyjąć zamówienie? •  Are you ready to order? 

•  Poproszę jeszcze minutę. •  Just one more minute, please. 

•  Coś do picia? •  Something to drink? 
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•  Poproszę szklankę wody. •  I´ll have a glass of water. 

•  Czego się Państwo napiją? •  What would you like to drink? 

•  Poprosimy butelkę wody a ja poproszę 
piwo. 

•  We´d like a bottle of water and I´ll have 
beer. 

•  Co Państwo zamawiają do zjedzenia? •  What would you like to eat? 

•  Jeszcze sobie nie wybraliśmy. •  We haven´t made our choices yet. 

•  Co nam Pan poleci? •  What would you recommend? 

•  Dzisiejsze menu to rosół z kurczaka i 
lasagne. 

•  Our menu today is a poultry soup and 
lasagne. 

•  Zjedzą Państwo przekąskę? •  Would you like a starter? 

•  Poproszę zupę grzybową. •  I´ll have the mushroom soup. 

•  Coś jeszcze? •  Would you like anything else? 

•  Filiżankę kawy i rachunek poproszę. •  A cup of coffee and a bill, please. 

•  Myślę, że na rachunku jest błąd. •  I believe there is a mistake in the bill. 

•  Popatrzę na to jeszcze raz. •  Let me check once more. 

•  Tego nie otrzymaliśmy. •  We haven´t got that. 

•  Naprawdę bardzo przepraszam. Zaraz 
wracam z now ym rachunkiem. 

•  I am really sorry. I´ll be right back with a 
new bill. 

•  Czy mogę otrzymać rachunek? •  Can I get a check? 

•  Jeden rachunek dla wszystkich? •  One check for all? 

•  Czy może Pan przynieść jeszcze trochę 
sosu? 

•  Can you bring us some more dressing, 
please? 

•  Jaki dresing podać? •  What dressing would you like? 

•  Poproszę steka z fretkami. •  I´ll have a steak with fries. 

•  Jak ma być przygotowany stek - krwisty, 
średnio lub bardzo przepieczony? 

•  How would you like your steak - rare, 
medium or well done? 

•  Jaki jest typowy tutejszy pokarm? •  What is the typical local dish? 

•  Popatrzcie, proszę, na stronę nr 4. •  Please take a look at page four. 
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Restauracja  - karty 

Please pass a compliment to 
the chef. 

I will sir. This is very kind of 
you. 

Thank you for the delicious 
meal. 

It was our pleasure. Do come 
again. 

Can you bring us another 
bottle of wine? 

Of course. Red Chardonay 
2008? 

Can you bring us more bread 
please? 

I´ll be right back. 
Can you bring us the menu, 

please? 

Here you are. 
Can you bring us two cups of 

coffee, please? 
Would you like some water 

with the coffee? 

Can I book a table for 
tonight? 

How many of you are there? 
I´d like to book a table for 

seven o´clock tonight. 

I am sorry, we are fully 
booked tonight. 

Is it necessary to book a 
table? 

I would recommend it. 

1  
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Dziękujemy za znakomite 
danie. 

Dziękuję Panu. Jest Pan 
bardzo łaskaw. 

Proszę pochwalić szefa 
kuchni. 

Oczywiście. Czerwone 
Chardonay 2008? 

Mogę poprosić o następną 
butelkę wina? 

Cała przyjemność po naszej 
stronie. Zapraszamy Państwa 

ponownie. 

Poproszę menu. Zaraz wracam. 
Można jeszcze poprosić o 

pieczywo? 

Czy podać jakąś wodę do 
kawy? 

Poproszę dwie kawy. Proszę bardzo. 

Chciałbym zarezerwować 
stół na dzisiaj, na siódmą 

wieczorem. 
Ilu Was jest? 

Czy mogę sobie 
zarezerwować sobie stół na 

dzisiejszy wieczór. 

Poleciłbym to. Czy trzeba rezerwować stół? 
Bardzo mi przykro, ale nie 

mamy wolnych miejsc. 

2  
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Are these seats free? Yes, they are. Is this seat free? 

No, this seat is taken, sorry. Are you ready to order? Just one more minute, please. 

Something to drink? I´ll have a glass of water. 
What would you like to 

drink? 

We´d like a bottle of water 
and I´ll have beer. 

What would you like to eat? 
We haven´t made our choices 

yet. 

What would you 
recommend? 

Our menu today is a poultry 
soup and lasagne. 

Would you like a starter? 

I´ll have the mushroom soup. 
Would you like anything 

else? 
A cup of coffee and a bill, 

please. 

3  
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Czy to miejsce jest wolne? Tak, są. Czy te miejsca są wolne? 

Poproszę jeszcze minutę? 
Czy mogę przyjąć 

zamówienie? 
Nie, to miejsce jest zajęte. 

Czego się Państwo napiją? Poproszę szklankę wody. Coś do picia? 

Jeszcze sobie nie 
wybraliśmy. 

Co Państwo zamawiają do 
zjedzenia? 

Poprosimy butelkę wody a ja 
poproszę piwo. 

Zjedzą Państwo przekąskę? 
Dzisiejsze menu to rosół z 

kurczaka i lasagne. 
Co nam Pan poleci? 

Filiżankę kawy i rachunek 
poproszę. 

Coś jeszcze? Poproszę zupę grzybową. 

4  
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I believe there is a mistake in 
the bill. 

Let me check once more. We haven´t got that. 

I am really sorry. I´ll be right 
back with a new bill. 

Can I get a check? One check for all? 

Can you bring us some more 
dressing, please? 

What dressing would you 
like? 

I´ll have a steak with fries. 

How would you like your 
steak - rare, medium or well 

done? 

What is the typical local 
dish? 

Please take a look at page 
four. 

-  -  -  

-  -  -  

5  
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Tego nie otrzymaliśmy. Popatrzę na to jeszcze raz. 
Myślę, że na rachunku jest 

błąd. 

Jeden rachunek dla 
wszystkich? 

Czy mogę otrzymać 
rachunek? 

Naprawdę bardzo 
przepraszam. Zaraz wracam z 

nowym rachunkiem. 

Poproszę steka z frytkami i 
zestawem surówek. 

Jaki dresing podać? 
Czy może Pan przynieść 

jeszcze trochę sosu? 

Popatrzcie, proszę, na stronę 
nr 4. 

Jaki jest typowy tutejszy 
pokarm? 

Jak ma być przygotowany 
stek - krwisty, średnio lub 

bardzo przepieczony? 

6  
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Restauracja – test 

•  Tego nie otrzymaliśmy. ................................................................. 

•  Jak ma być przygotowany stek - krwisty, 
średnio lub bardzo przepieczony? 

................................................................. 

•  Czy podać jakąś wodę do kawy? ................................................................. 

•  Zaraz wracam. ................................................................. 

•  Oczywiście. Czerwone Chardonay 2008? ................................................................. 

•  Proszę bardzo. ................................................................. 

•  Poproszę szklankę wody. ................................................................. 

•  Coś do picia? ................................................................. 

•  Czy te miejsca są wolne? ................................................................. 

•  Coś jeszcze? ................................................................. 

•  Zjedzą Państwo przekąskę? ................................................................. 

•  Poproszę menu. ................................................................. 

•  Dziękujemy za znakomite danie. ................................................................. 

•  Poproszę zupę grzybową. ................................................................. 

•  Czy trzeba rezerwować stół? ................................................................. 

•  Co nam Pan poleci? ................................................................. 

•  Bardzo mi przykro, ale nie mamy wolnych 
miejsc. 

................................................................. 

•  Czy mogę sobie zarezerwować sobie stół 
na dzisiejszy wieczór. 

................................................................. 

•  Mogę poprosić o następną butelkę wina? ................................................................. 

•  Poprosimy butelkę wody a ja poproszę 
piwo. 

................................................................. 

•  Myślę, że na rachunku jest błąd. ................................................................. 

•  Czy może Pan przynieść jeszcze trochę 
sosu? 

................................................................. 

•  Proszę pochwalić szefa kuchni. ................................................................. 

•  Co Państwo zamawiają do zjedzenia? ................................................................. 

•  Poproszę dwie kawy. ................................................................. 
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•  Ilu Was jest? ................................................................. 

•  Czego się Państwo napiją? ................................................................. 

•  Jaki jest typowy tutejszy pokarm? ................................................................. 

•  Czy mogę przyjąć zamówienie? ................................................................. 

•  Chciałbym zarezerwować stół na dzisiaj, na 
siódmą wieczorem. 

................................................................. 

•  Popatrzcie, proszę, na stronę nr 4. ................................................................. 

•  Jeszcze sobie nie wybraliśmy. ................................................................. 

•  Poproszę steka z frytkami i zestawem 
surówek. 

................................................................. 

•  Naprawdę bardzo przepraszam. Zaraz 
wracam z nowym rachunkiem. 

................................................................. 

•  Jeden rachunek dla wszystkich? ................................................................. 

•  Dziękuję Panu. Jest Pan bardzo łaskaw. ................................................................. 

•  Poproszę jeszcze minutę? ................................................................. 

•  Jaki dresing podać? ................................................................. 

•  Nie, to miejsce jest zajęte. ................................................................. 

•  Poleciłbym to. ................................................................. 

•  Popatrzę na to jeszcze raz. ................................................................. 

•  Czy to miejsce jest wolne? ................................................................. 

•  Filiżankę kawy i rachunek poproszę. ................................................................. 

•  Dzisiejsze menu to rosół z kurczaka i 
lasagne. 

................................................................. 

•  Można jeszcze poprosić o pieczywo? ................................................................. 

•  Tak, są. ................................................................. 

•  Czy mogę otrzymać rachunek? ................................................................. 

•  Cała przyjemność po naszej stronie.  
 
 
 

................................................................. 
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Restauracja – test – klucz 

•  Tego nie otrzymaliśmy. •  We haven´t got that. 

•  Jak ma być przygotowany stek - krwisty, 
średnio lub bardzo przepieczony? 

•  How would you like your steak - rare, 
medium or well done? 

•  Czy podać jakąś wodę do kawy? •  Would you like some water with the 
coffee? 

•  Zaraz wracam. •  I´ll be right back. 

•  Oczywiście. Czerwone Chardonay 2008? •  Of course. Red Chardonay 2008? 

•  Proszę bardzo. •  Here you are. 

•  Poproszę szklankę wody. •  I´ll have a glass of water. 

•  Coś do picia? •  Something to drink? 

•  Czy te miejsca są wolne? •  Are these seats free? 

•  Coś jeszcze? •  Would you like anything else? 

•  Zjedzą Państwo przekąskę? •  Would you like a starter? 

•  Poproszę menu. •  Can you bring us the menu, please? 

•  Dziękujemy za znakomite danie. •  Thank you for the delicious meal. 

•  Poproszę zupę grzybową. •  I´ll have the mushroom soup. 

•  Czy trzeba rezerwować stół? •  Is it necessary to book a table? 

•  Co nam Pan poleci? •  What would you recommend? 

•  Bardzo mi przykro, ale nie mamy wolnych 
miejsc. 

•  I am sorry, we are fully booked tonight. 

•  Czy mogę sobie zarezerwować sobie stół 
na dzisiejszy wieczór. 

•  Can I book a table for tonight? 

•  Mogę poprosić o następną butelkę wina? •  Can you bring us another bottle of wine? 

•  Poprosimy butelkę wody a ja poproszę 
piwo. 

•  We´d like a bottle of water and I´ll have 
beer. 

•  Myślę, że na rachunku jest błąd. •  I believe there is a mistake in the bill. 

•  Czy może Pan przynieść jeszcze trochę 
sosu? 

•  Can you bring us some more dressing, 
please? 

•  Proszę pochwalić szefa kuchni. •  Please pass a compliment to the chef. 

•  Co Państwo zamawiają do zjedzenia? •  What would you like to eat? 

•  Poproszę dwie kawy. •  Can you bring us two cups of coffee, 
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please? 

•  Ilu Was jest? •  How many of you are there? 

•  Czego się Państwo napiją? •  What would you like to drink? 

•  Jaki jest typowy tutejszy pokarm? •  What is the typical local dish? 

•  Czy mogę przyjąć zamówienie? •  Are you ready to order? 

•  Chciałbym zarezerwować stół na dzisiaj, na 
siódmą wieczorem. 

•  I´d like to book a table for seven o´clock 
tonight. 

•  Popatrzcie, proszę, na stronę nr 4. •  Please take a look at page four. 

•  Jeszcze sobie nie wybraliśmy. •  We haven´t made our choices yet. 

•  Poproszę steka z frytkami i zestawem 
surówek. 

•  I´ll have a steak with fries. 

•  Naprawdę bardzo przepraszam. Zaraz 
wracam z nowym rachunkiem. 

•  I am really sorry. I´ll be right back with a 
new bill. 

•  Jeden rachunek dla wszystkich? •  One check for all? 

•  Dziękuję Panu. Jest Pan bardzo łaskaw. •  I will sir. This is very kind of you. 

•  Poproszę jeszcze minutę? •  Just one more minute, please. 

•  Jaki dresing podać? •  What dressing would you like? 

•  Nie, to miejsce jest zajęte. •  No, this seat is taken, sorry. 

•  Poleciłbym to. •  I would recommend it. 

•  Popatrzę na to jeszcze raz. •  Let me check once more. 

•  Czy to miejsce jest wolne? •  Is this seat free? 

•  Filiżankę kawy i rachunek poproszę. •  A cup of coffee and a bill, please. 

•  Dzisiejsze menu to rosół z kurczaka i 
lasagne. 

•  Our menu today is a poultry soup and 
lasagne. 

•  Można jeszcze poprosić o pieczywo? •  Can you bring us more bread please? 

•  Tak, są. •  Yes, they are. 

•  Czy mogę otrzymać rachunek? •  Can I get a check? 

•  Cała przyjemność po naszej stronie. 
Zapraszamy Państwa ponownie. 

•  It was our pleasure. Do come again. 
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Praca, lekcja pierwsza, wysłuchaj! 

•  Do you travel a lot for work? •  Czy Pan dużo podróżuje w pracy? 

•  If there is a problem, let me know. •  W razie problemu proszę o informację. 

•  Who do you work for? •  Dla kogo Pan pracuje? 

•  I am phoning about the meeting tomorrow. •  Dzwonię w sprawie jutrzejszego spotkania. 

•  Hello, can I speak to Peter, please? •  Dzień dobry, czy mógłbym rozmawiań z 
Piotrem. 

•  How about Friday at 3? •  Co powiesz na piątek o trzeciej? 

•  Could you spell your name, please? •  Czy mógłby Pan przeliterować swoje imię? 

•  Friday at 3 sounds great. •  Piątek o trzeciej brzmi wspaniale. 

•  Is it possible to go shopping? •  Czy można iść na zakupy? 

•  Can we get an aile seats? •  Czy możemy dostać siedzenia koło 
przejścia? 

•  What do you do? •  Co Pan robi? 

•  Nice to meet you! •  Bardzo mi miło. 

•  I am out of office. •  Jestem poza biurem. 

•  I´ll call again later. •  Zadzwonię jeszcze raz później. 

•  Sorry, could you say that again? •  Przepraszam, może Pan to powtórzyć? 

•  Can I talk to you now or should I call later? •  Mogę z Panem rozmawiać, czy mam 
zadzwonić później? 

•  Can we get a check, please? •  Czy możemy poprosić rachunek? 

•  Can I leave a message? •  Czy mogę pozostawić wiadomość? 

•  It´s nice to be here. •  Miło być tutaj. 

•  Have a good trip! •  Szczęśliwej drogi. 

•  What would you like to drink? •  Czego się napijesz? 

•  I´ll give her your message. •  Przekażę jej Pańską wiadomość. 

•  Please let me know if there are any 
problems. 

•  W razie jakichkolwiek problemów proszę o 
informację. 

•  Hope to see you soon! •  Mam nadzieję, że się wkrótce spotkamy. 

•  Thanks for inviting me, but I already have 
plans. 

•  Dzięki za zaproszenie, ale już coś mam. 
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•  Are you ready to order? •  Czy mogę przyjąć zamówienie? 

•  How about going for dinner? •  Poszłaby Pani na kolację? 

•  I am sorry I didn´t catch your name. •  Przepraszam, ale nie dosłyszałem Pana 
imienia. 

•  Can we change the time of our meeting? •  Możemy zmienić termin naszego 
spotkania? 

•  Do you live in Prague? •  Żyje Pan w Pradze? 

•  I am sorry to interrupt •  Nie chcę przeszkadzać. 

•  Is it possible to meet on Monday? •  Możemy się spotkać w poniedziałek? 

•  The line is engaged. •  Linia jest zajęta. 

•  Would you have dinner with me tomorrow? •  Poszedłbyś ze mną jutro na kolację? 

•  What would you like to eat? •  Co zjesz? 

•  Is it your first visit to Ostrava? •  Czy to Pana pierwszy raz w Ostrawie? 

•  Speaking! •  Przy aparacie! 

•  How was the trip? •  Jak była podróż? 

•  Can you pleasde e-mail me the contract by 
Friday? 

•  Czy mogę poprosić o wysłanie do mnie 
umowy e-mailem do piątku? 

•  Who ´s calling,please? •  Przepraszam, z kim rozmawiam? 

•  What is your hotel like? •  Jaki jest Pana hotel? 

•  Hope to see you again soon. •  Mam nadzieję, że się wkrótce znów 
spotkamy. 

•  I´d like chicken and potatoes. •  Poproszę kurczaka z ziemniakami. 

•  Could you ask him to call me? •  Czy mogłaby go Pani poprosić, niech do 
mnie zadzwoni? 

•  Hello Thomas , what can I do for you? •  Dzień dobry, Thomas, w czym mogę Panu 
pomóc? 

•  Would you like something to drink? •  Chcesz coś do picia? 

•  Where were you born? •  Gdzie się urodziłeś? 

•  See you on Friday. •  Zobaczymy się w piątek. 

•  How can I help you? •  Jak mogę Panu pomóc? 

•  I am sorry, I am busy on Friday. •  Przykro mi, w piątek jestem zajęty. 

•  Hello, is that Peter, please? •  Dzień dobry, czy jest Piotr? 
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•  I would love to, but I feel a little tired. •  Bardzo chętnie, ale jestem trochę 
zmęczony. 

•  Are you up for some sightseeing? •  Chciałby Pan zobaczyć jakieś zabytki? 

•  I need to make a call. •  Muszę zadzwonić. 

•  Could you bring us some mineral water, 
please? 

•  Czy mogłaby nam Pani przynieść jakąś 
wodę mineralną? 

•  Call me when you arrive. •  Zadzwoń, jak przyjedziesz. 

•  Would it be possible to meet on Tuesday? •  Możemy się spotkać we wtorek? 

•  Would you like to go to the cinema? •  Czy chciałby Pan pójść do kina? 

 

Praca, lekcja druga, przetłumacz! 

•  Żyje Pan w Pradze? •  Do you live in Prague? 

•  Dzień dobry, Thomas, w czym mogę Panu 
pomóc? 

•  Hello Thomas , what can I do for you? 

•  Czy mogłaby go Pani poprosić, niech do 
mnie zadzwoni? 

•  Could you ask him to call me? 

•  Szczęśliwej drogi. •  Have a good trip! 

•  Przykro mi, w piątek jestem zajęty. •  I am sorry, I am busy on Friday. 

•  Gdzie się urodziłeś? •  Where were you born? 

•  W razie problemu proszę o informację. •  If there is a problem, let me know. 

•  Czy Pan dużo podróżuje w pracy? •  Do you travel a lot for work? 

•  Chciałby Pan zobaczyć jakieś zabytki? •  Are you up for some sightseeing? 

•  Poproszę kurczaka z ziemniakami. •  I´d like chicken and potatoes. 

•  Bardzo mi miło. •  Nice to meet you! 

•  Jestem poza biurem. •  I am out of office. 

•  Mogę z Panem rozmawiać, czy mam 
zadzwonić później? 

•  Can I talk to you now or should I call later? 

•  Przy aparacie! •  Speaking! 

•  Dzień dobry, czy mógłbym rozmawiań 
z Piotrem? 

•  Hello, can I speak to Peter, please? 

•  Czy mogę poprosić o wysłanie do mnie 
umowy e-mailem do piątku? 

•  Can you pleasde e-mail me the contract by 
Friday? 
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•  Możemy się spotkać we wtorek? •  Would it be possible to meet on Tuesday? 

•  Zadzwoń, jak przyjedziesz. •  Call me when you arrive. 

•  Poszłaby Pani na kolację? •  How about going for dinner? 

•  Jak była podróż? •  How was the trip? 

•  Przepraszam, z kim rozmawiam? •  Who ´s calling,please? 

•  Czy można iść na zakupy? •  Is it possible to go shopping? 

•  Jaki jest Pana hotel? •  What is your hotel like? 

•  Czy możemy dostać siedzenia koło 
przejścia? 

•  Can we get  aisle seats? 

•  Mam nadzieję, że się wkrótce spotkamy. •  Hope to see you soon! 

•  Co zjesz? •  What would you like to eat? 

•  Możemy się spotkać w poniedziałek? •  Is it possible to meet on Monday? 

•  Przepraszam, ale nie dosłyszałem Pana 
imienia. 

•  I am sorry I didn´t catch your name. 

•  Bardzo chętnie, ale jestem trochę 
zmęczony. 

•  I would love to, but I feel a little tired. 

•  Czy możemy poprosić rachunek? •  Can we get a check, please? 

•  Poszedłbyś ze mną jutro na kolację? •  Would you have dinner with me tomorrow? 

•  Chcesz coś do picia? •  Would you like something to drink? 

•  Czy mogę przyjąć zamówienie? •  Are you ready to order? 

•  Piątek o trzeciej brzmi wspaniale. •  Friday at 3 sounds great. 

•  Czy mógłby Pan przeliterować swoje imię? •  Could you spell your name, please? 

•  Co powiesz na piątek o trzeciej? •  How about Friday at 3? 

•  Zadzwonię jeszcze raz później. •  I´ll call again later. 

•  Czy to Pana pierwszy raz w Ostrawie? •  Is it your first visit to Ostrava? 

•  Dla kogo Pan pracuje? •  Who do you work for? 

•  Czego się napijesz? •  What would you like to drink? 

•  Możemy zmienić termin naszego 
spotkania? 

•  Can we change the time of our meeting? 

•  Jak mogę Panu pomóc? •  How can I help you? 

•  Przepraszam, może Pan to powtórzyć? •  Sorry, could you say that again? 
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•  Dzień dobry, czy jest Piotr? •  Hello, is that Peter, please? 

•  Dzwonię w sprawie jutrzejszego spotkania. •  I am phoning about the meeting tomorrow. 

•  Co Pan robi? •  What do you do? 

•  Mam nadzieję, że się wkrótce znów 
spotkamy. 

•  Hope to see you again soon. 

•  Przekażę jej Pańską wiadomość. •  I´ll give her your message. 

•  Nie chcę przeszkadzać. •  I am sorry to interrupt 

•  Muszę zadzwonić. •  I need to make a call. 

•  Linia jest zajęta. •  The line is engaged. 

•  Miło być tutaj. •  It´s nice to be here. 

•  Czy mogłaby nam Pani przynieść jakąś 
wodę mineralną? 

•  Could you bring us some mineral water, 
please? 

•  W razie jakichkolwiek problemów proszę o 
informację. 

•  Please let me know if there are any 
problems. 

•  Czy mogę pozostawić wiadomość? •  Can I leave a message? 

•  Dzięki za zaproszenie, ale już coś mam. •  Thanks for inviting me, but I already have 
plans. 

•  Zobaczymy się w piątek. •  See you on Friday. 

•  Cieszę się, że Pana znów spotykam. •  It´s good to see you again. 

•  Czy chciałby Pan pójść do kina? •  Would you like to go to the cinema? 
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Praca, lekcja trzecia, przetłumacz! 

•  I´ll have a glass of red wine. •  Poproszę lampkę czerwonego wina. 

•  Thanks, I will get back to you as soon as I 
am back in my office. 

•  Dzięki, zadzwonię do was, jak tylko dotrę 
do biura. 

•  Tuesday´s no good, how about sometimes 
after 20th? 

•  Wtorek mi nie odpowiada, a co na przykład 
po dwudziestym? 

•  OK, your name is Peter, from which 
company? 

•  OK, Pana imię Piotr, z jakiej spółki Pan 
dzwoni? 

•  I am also looking forward to seeing you 
soon. 

•  Cieszę się, że się wkrótce spotkamy. 

•  It is always a pleasure to meet you too. •  Zawsze miło jest Pana spotkać. 

•  Yes, but I come from Poland. •  Tak, ale pochodzę z Polski. 

•  I don´t think there will be any problems. •  Myślę, że żadnych problemów nie będzie. 

•  I am sorry but I already have plans for 
tomorrow night. 

•  Przykro mi, ale jutrzejszy wieczór mam już 
zajęty. 

•  We´ll have a potato soup and the chicken 
burger with fries. 

•  Poproszę zupę ziemniaczaną i burger z 
kurczaka z frytkami. 

•  I am sorry I am busy now. Call tomorrow 
in the morning. 

•  Przepraszam, ale teraz nie mam czasu. 
Proszę zadzwonić jutro rano. 

•  And you, Arnold, and you. •  Ja również, Arnoldzie, 

•  Yes, there are several shopping centres in 
the neigbourhood. 

•  W okolicy znajduje się kilka centrów 
handlowych. 

•  Of course, it is PETER PANN. He knows 
my number. 

•  Oczywiście, to PIOTR PANN. On zna 
numer do mnie. 

•  I was born in Prague. •  Urodziłem się w Pradze. 

•  We don´t expect a single problem. •  Nie przewidujemy żadnego problemu. 

•  Ok, I expect to be in Prague around 7 a.m. •  OK, myślę, że w Pradze będę gdzieś koło 
siódmej rano. 

•  Friday at two. I am looking forward to 
meeting you. 

•  W piątek o czternastej. Cieszę się na 
spotkanie z Panem. 

•  I work for IBM. •  Pracuję dla IBM. 

•  I do not understand what you want. •  Nie rozumiem, czego Pan chce. 

•  When would it suit you better? •  Kiedy to Panu lepiej odpowiada? 

•  Any changes? •  Czy dochodzi do zmian? 
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•  Hello, this is Thomas from ABC. I am 
calling about the e-mail you sent me 
yesterday. 

•  Cześć, tu Thomas z ABC. Dzwonię z 
powodu e-maila, którego wysłałeś do mnie 
wczoraj. 

•  That would be very nice of you. Pick me up 
at six and we´ll have dinner then. 

•  To by było bardzo miłe z Pana strony. 
Proszę wstąpić po mnie o szóstej i potem 
zjemy kolację. 

•  OK, no problem, we can go there anytime. •  OK to nie jest problem, możemy tam pójść 
kiedykolwiek. 

•  Some coffee would be great. •  Trochę kawy by było wspaniale. 

•  Of course, but they are not next to each 
other. 

•  Oczywiście, ale nie są koło siebie. 

•  Can you put me through to Garry 
Fergusson, please? 

•  Czy mogłaby mnie Pani przełączyć na 
Gerry Fergussona? 

•  It was ok. The room was very comfortable. •  Był w porządku. Pokój był bardzo 
wygodny. 

•  It depends on the projects. Actually not 
much. 

•  To zależy od projektów. Momentalnie nie 
za bardzo. 

•  Great. I will see you on Friday at three. 
Thanks. 

•  Wspaniale, zobaczymy się o trzeciej. 
Dzięki. 

•  You are not interrupting. How can I help 
you? 

•  Nie przeszkadza Pan. W czym mogę Panu 
pomóc? 

•  I work as a sales engineer. •  Jestem technikiem sprzedaży. 

•  Still or sparkling? •  Gazowaną czy niegazowaną? 

•  Hello Larry, I am trying to deal with the 
claim you have risen. 

•  Witam Larry, próbuję załatwić tą 
reklamację, którą wysłaliście do nas. 

•  OK, anything else? •  OK coś jeszcze? 

•  No problem, it is Thomas. •  Nie ma problemu. To Tomas. 

•  OK, Garry should be here at about two. •  OK, Garry powinien być koło czternastej. 

•  Hang on, I´ll put you through. •  Proszę poczekać, połączę Pana. 

•  Of course, go ahead. •  Oczywiście, proszę. 

•  No, I have been there already twice. •  Nie, byłem już tutaj dwa razy. 

•  Nice to meet you too. •  Mnie również bardzo miło poznać Pana. 

•  I don´t know if I can make it by Friday, but 
by Monday for sure. 

•  Nie wiem, czy zdążę do piątku, ale do 
poniedziałku na pewno. 
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•  Speaking! •  Przy telefonie! 

•  Hello, this is Thomas from ABC. Am I 
talking to Mr. Fergusson? 

•  Cześć, tu Thomas z ABC. Czy rozmawiam 
z Panem Fergussonem? 

•  Definitely, we can visit some interesting 
places after our meeting. 

•  Na pewno po spotkaniu możemy zwiedzić 
jakieś zabytki. 

•  Yes, I think so. Peter, what is it? •  Tak, myślę, że tak. Na co masz ochotę 
Piotr? 

•  That´s very nice of you. Thanks. •  Ta miłe z Pana strony. Dziękuję. 

•  See you! •  Spotkamy się niebawem! 

•  Can you take a message? •  Może Pan odebrać wiadomość? 

•  OK, when are you in your office? •  OK, kiedy jest Pan w biurze? 

•  What time do you have in mind? •  O której godzinie ma Pan na myśli? 

•  The name´s Peter,and the number is 
603541982 

•  Mam na imię Piotr a mój numer to 
603541982. 

•  Of course, it has been a tough day. I will 
drive you to the hotel and I ´ll pick you up 
tomorrow at nine 

•  Oczywiście, to był trudny dzień. Odwiozę 
Pana do hotelu i jutro będę po Pana o 
dziewiątej. 

•  How about next Tuesday then? •  A co w przyszły wtorek? 

•  Thanks, I am glad you like it here. •  Cieszę się, że podoba się Panu tutaj. 

•  I am sorry, I am out of office on Friday. •  Przykro mi, ale w piątek nie jestem w 
biurze. 

•  The trip was good, the plane was on time, 
so no complaints. 

•  Podróż była dobra, samolot nie miał 
opóźnienia, nie narzekam, 

•  Of course. Go ahead. •  Proszę. Niech Pan idzie. 

•  Of course. By card? •  Oczywiście. Płacą Państwo kartą? 

•  Thanks, but I am a little tired and still have 
some work to do. 

•  Dziękuję, ale jestem trochę zmęczony i 
mam jeszcze jakąś pracę. 

 

Praca, lekcja czwarta, przetłumacz! 
 

•  Dzięki, zadzwonię do was, jak tylko dotrę 
do biura. 

•  Thanks, I will get back to you as soon as I 
am back in my office. 

•  Przepraszam, ale teraz nie mam czasu. 
Proszę zadzwonić jutro rano. 

•  I am sorry I am busy now. Call tomorrow 
in the morning. 
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•  Był w porządku. Pokój był bardzo 
wygodny. 

•  It was ok. The room was very comfortable. 

•  Może Pan odebrać wiadomość? •  Can you take a message? 

•  To zależy od projektów. Momentalnie nie 
za bardzo. 

•  It depends on the projects. Actually not 
much. 

•  Trochę kawy by było wspaniale. •  Some coffee would be great. 

•  Kiedy to Panu lepiej odpowiada? •  When would it suit you better? 

•  Wspaniale, zobaczymy się o trzeciej. 
Dzięki. 

•  Great. I will see you on Friday at three. 
Thanks. 

•  Gazowaną czy niegazowaną? •  Still or sparkling? 

•  Wtorek mi nie odpowiada, a co na przykład 
po dwudziestym? 

•  Tuesday´s no good, how about sometimes 
after 20th? 

•  Cześć, tu Thomas z ABC. Czy rozmawiam 
z Panem Fergussonem? 

•  Hello, this is Thomas from ABC. Am I 
talking to Mr. Fergusson? 

•  OK, kiedy jest Pan w biurze? •  OK, when are you in your office? 

•  Czy mogłaby mnie Pani przełączyć na 
Gerry Fergussona? 

•  Can you put me through to Garry 
Fergusson, please? 

•  O której godzinie ma Pan na myśli? •  What time do you have in mind? 

•  W piątek o czternastej. Cieszę się na 
spotkanie z Panem. 

•  Friday at two. I am looking forward to 
meeting you. 

•  Mam na imię Piotr a mój numer to 
603541982. 

•  The name´s Peter,and the number is 
603541982 

•  Nie, byłem już tutaj dwa razy. •  No, I have been there already twice. 

•  Cieszę się, że się wkrótce spotkamy. •  I am also looking forward to seeing you 
soon. 

•  Mnie również bardzo miło poznać Pana. •  Nice to meet you too. 

•  Tak, myślę, że tak. Na co masz ochotę 
Piotr? 

•  Yes, I think so. Peter, what is it? 

•  To by było bardzo miłe z Pana strony. 
Proszę wstąpić po mnie o szóstej i potem 
zjemy kolację. 

•  That would be very nice of you. Pick me up 
at six and we´ll have dinner then. 

•  OK, Pana imię Piotr, z jakiej spółki Pan 
dzwoni? 

•  OK, your name is Peter, from which 
company? 

•  Nie przewidujemy żadnego problemu. •  We don´t expect a single problem. 



 

 50 

•  OK, Garry powinien być koło czternastej. •  OK, Garry should be here at about two. 

•  Zawsze miło jest Pana spotkać. •  It is always a pleasure to meet you too. 

•  Urodziłem się w Pradze. •  I was born in Prague. 

•  Ja również, Arnoldzie, •  And you, Arnold, and you. 

•  Czy dochodzi do zmian? •  Any changes? 

•  Cześć, tu Thomas z ABC. Dzwonię z 
powodu e-maila, którego wysłałeś do mnie 
wczoraj. 

•  Hello, this is Thomas from ABC. I am 
calling about the e-mail you sent me 
yesterday. 

•  Proszę poczekać, połączę Pana. •  Hang on, I´ll put you through. 

•  A co w przyszły wtorek? •  How about next Tuesday then? 

•  Na pewno po spotkaniu możemy zwiedzić 
jakieś zabytki. 

•  Definitely, we can visit some interesting 
places after our meeting. 

•  OK, myślę, że w Pradze będę gdzieś koło 
siódmej rano. 

•  Ok, I expect to be in Prague around 7 a.m. 

•  W okolicy znajduje się kilka centrów 
handlowych. 

•  Yes, there are several shopping centres in 
the neigbourhood. 

•  Poproszę lampkę czerwonego wina. •  I´ll have a glass of red wine. 

•  Oczywiście, ale nie są koło siebie. •  Of course, but they are not next to each 
other. 

•  Nie wiem, czy zdążę do piątku, ale do 
poniedziałku na pewno. 

•  I don´t know if I can make it by Friday, but 
by Monday for sure. 

•  Myślę, że żadnych problemów nie będzie. •  I don´t think there will be any problems. 

•  Witam Larry, próbuję załatwić tą 
reklamację, którą wysłaliście do nas. 

•  Hello Larry, I am trying to deal with the 
claim you have risen. 

•  OK coś jeszcze? •  OK, anything else? 

•  Pracuję dla IBM. •  I work for IBM. 

•  Proszę. Niech Pan idzie. •  Of course. Go ahead. 

•  Oczywiście, to był trudny dzień. Odwiozę 
Pana do hotelu i jutro będę po Pana o 
dziewiątej. 

•  Of course, it has been a tough day. I will 
drive you to the hotel and I ´ll pick you up 
tomorrow at nine 

•  Nie rozumiem, czego Pan chce. •  I do not understand what you want. 

•  OK to nie jest problem, możemy tam pójść 
kiedykolwiek. 

•  OK, no problem, we can go there anytime. 

•  Oczywiście. Płacą Państwo kartą? •  Of course. By card? 
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•  Oczywiście, to PIOTR PANN. On zna 
numer do mnie. 

•  Of course, it is PETER PANN. He knows 
my number. 

•  Nie przeszkadza Pan. W czym mogę Panu 
pomóc? 

•  You are not interrupting. How can I help 
you? 

•  Jestem technikiem sprzedaży. •  I work as a sales engineer. 

•  Przykro mi, ale jutrzejszy wieczór mam już 
zajęty. 

•  I am sorry but I already have plans for 
tomorrow night. 

•  Nie ma problemu. To Tomas. •  No problem, it is Thomas. 

•  Przykro mi, ale w piątek nie jestem w 
biurze. 

•  I am sorry, I am out of office on Friday. 

•  Tak, ale pochodzę z Polski. •  Yes, but I come from Poland. 

•  Spotkamy się niebawem! •  See you! 

•  Oczywiście, proszę. •  Of course, go ahead. 

•  Poproszę zupę ziemniaczaną i burger z 
kurczaka z frytkami. 

•  We´ll have a potato soup and the chicken 
burger with fries. 

•  Cieszę się, że podoba się Panu tutaj. •  Thanks, I am glad you like it here. 

•  Ta miłe z Pana strony. Dziękuję. •  That´s very nice of you. Thanks. 

•  Przy telefonie! •  Speaking! 

•  Podróż była dobra, samolot nie miał 
opóźnienia, nie narzekam, 

•  The trip was good, the plane was on time, 
so no complaints. 

•  Dziękuję, ale jestem trochę zmęczony i 
mam jeszcze jakąś pracę. 

•  Thanks, but I am a little tired and still have 
some work to do. 

 

Praca, lekcja piąta, lekcja szósta,wysłuchaj, reaguj! 

 

• Czy mógłby Pan przeliterować swoje imię? • Could you spell your name, please? 

• Oczywiście, to PIOTR PANN. On zna numer 
do mnie. 

• Of course, it is PETER PANN. He knows my 
number. 

• Szczęśliwej drogi. • Have a good trip! 

• Dzięki, zadzwonię do was, jak tylko dotrę do 
biura. 

• Thanks, I will get back to you as soon as I 
am back in my office. 
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• Zobaczymy się w piątek. • See you on Friday. 

• W piątek o czternastej. Cieszę się na 
spotkanie z Panem. 

• Friday at two. I am looking forward to 
meeting you. 

• Gdzie się urodziłeś? • Where were you born? 

• Urodziłem się w Pradze. • I was born in Prague. 

• Miło być tutaj. • It´s nice to be here. 

• Cieszę się, że podoba się Panu tutaj. • Thanks, I am glad you like it here. 

• Bardzo mi miło. • Nice to meet you! 

• Mnie również bardzo miło poznać Pana. • Nice to meet you too. 

• Możemy zmienić termin naszego spotkania? • Can we change the time of our meeting? 

• Kiedy to Panu lepiej odpowiada? • When would it suit you better? 

• Dzień dobry, czy mógłbym rozmawiań z 
Piotrem. 

• Hello, can I speak to Peter, please? 

• Przy telefonie! • Speaking! 

• Dzień dobry, czy jest Piotr? • Hello, is that Peter, please? 

• Proszę poczekać, połączę Pana. • Hang on, I´ll put you through. 

• Mam nadzieję, że się wkrótce znów 
spotkamy. 

• Hope to see you again soon. 

• Spotkamy się niebawem! • See you! 

• Mam nadzieję, że się wkrótce spotkamy. • Hope to see you soon! 

• Cieszę się, że się wkrótce spotkamy. • I am also looking forward to seeing you 
soon. 

• Przepraszam, ale nie dosłyszałem Pana 
imienia. 

• I am sorry I didn´t catch your name. 
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• Nie ma problemu. To Tomas. • No problem, it is Thomas. 

• Czy mogę przyjąć zamówienie? • Are you ready to order? 

• Tak, myślę, że tak. Na co masz ochotę Piotr? • Yes, I think so. Peter, what is it? 

• Czego się napijesz? • What would you like to drink? 

• Poproszę lampkę czerwonego wina. • I´ll have a glass of red wine. 

• Co zjesz? • What would you like to eat? 

• Poproszę zupę ziemniaczaną i burger z 
kurczaka z frytkami. 

• We´ll have a potato soup and the chicken 
burger with fries. 

• Chcesz coś do picia? • Would you like something to drink? 

• Trochę kawy by było wspaniale. • Some coffee would be great. 

• Co Pan robi? • What do you do? 

• Jestem technikiem sprzedaży. • I work as a sales engineer. 

• Dla kogo Pan pracuje? • Who do you work for? 

• Pracuję dla IBM. • I work for IBM. 

• Chciałby Pan zobaczyć jakieś zabytki? • Are you up for some sightseeing? 

• Na pewno po spotkaniu możemy zwiedzić 
jakieś zabytki. 

• Definitely, we can visit some interesting 
places after our meeting. 

• Zadzwoń, jak przyjedziesz. • Call me when you arrive. 

• OK, myślę, że w Pradze będę gdzieś koło 
siódmej rano. 

• Ok, I expect to be in Prague around 7 a.m. 

• Czy mogę pozostawić wiadomość? • Can I leave a message? 

• Oczywiście, proszę. • Of course, go ahead. 

• Mogę z Panem rozmawiać, czy mam 
zadzwonić później? 

• Can I talk to you now or should I call later? 
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• Przepraszam, ale teraz nie mam czasu. 
Proszę zadzwonić jutro rano. 

• I am sorry I am busy now. Call tomorrow in 
the morning. 

• Czy możemy poprosić rachunek? • Can we get a check, please? 

• Oczywiście. Płacą Państwo kartą? • Of course. By card? 

• Czy możemy dostać siedzenia koło 
przejścia? 

• Can we get an aile seats? 

• Oczywiście, ale nie są koło siebie. • Of course, but they are not next to each 
other. 

• Czy mogę poprosić o wysłanie do mnie 
umowy e-mailem do piątku? 

• Can you pleasde e-mail me the contract by 
Friday? 

• Nie wiem, czy zdążę do piątku, ale do 
poniedziałku na pewno. 

• I don´t know if I can make it by Friday, but 
by Monday for sure. 

• Czy mogłaby go Pani poprosić, niech do 
mnie zadzwoni? 

• Could you ask him to call me? 

• OK, Pana imię Piotr, z jakiej spółki Pan 
dzwoni? 

• OK, your name is Peter, from which 
company? 

• Czy mogłaby nam Pani przynieść jakąś wodę 
mineralną? 

• Could you bring us some mineral water, 
please? 

• Gazowaną czy niegazowaną? • Still or sparkling? 

• Żyje Pan w Pradze? • Do you live in Prague? 

• Tak, ale pochodzę z Polski. • Yes, but I come from Poland. 

• Czy Pan dużo podróżuje w pracy? • Do you travel a lot for work? 

• To zależy od projektów. Momentalnie nie za 
bardzo. 

• It depends on the projects. Actually not 
much. 

• Piątek o trzeciej brzmi wspaniale. • Friday at 3 sounds great. 

• Wspaniale, zobaczymy się w piontek o 
trzeciej. Dzięki. 

• Great. I will see you on Friday at three. 
Thanks. 
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• Dzień dobry, Thomas, w czym mogę Panu 
pomóc? 

• Hello Thomas , what can I do for you? 

• Witam Larry, próbuję załatwić tą reklamację, 
którą wysłaliście do nas. 

• Hello Larry, I am trying to deal with the 
claim you have risen. 

• Co powiesz na piątek o trzeciej? • How about Friday at 3? 

• Przykro mi, ale w piątek nie jestem w biurze. • I am sorry, I am out of office on Friday. 

• Poszłaby Pani na kolację? • How about going for dinner? 

• To by było bardzo miłe z Pana strony. Proszę 
wstąpić po mnie o szóstej i potem zjemy 
kolację. 

• That would be very nice of you. Pick me up 
at six and we´ll have dinner then. 

• Jak mogę Panu pomóc? • How can I help you? 

• Czy mogłaby mnie Pani przełączyć na Gerry 
Fergussona? 

• Can you put me through to Garry Fergusson, 
please? 

• Jak była podróż? • How was the trip? 

• Podróż była dobra, samolot nie miał 
opóźnienia, nie narzekam, 

• The trip was good, the plane was on time, so 
no complaints. 

• Jestem poza biurem. • I am out of office. 

• OK, kiedy jest Pan w biurze? • OK, when are you in your office? 

• Dzwonię w sprawie jutrzejszego spotkania. • I am phoning about the meeting tomorrow. 

• Czy dochodzi do zmian? • Any changes? 

• Nie chcę przeszkadzać. • I am sorry to interrupt 

• Nie przeszkadza Pan. W czym mogę Panu 
pomóc? 

• You are not interrupting. How can I help 
you? 

• Przykro mi, w piątek jestem zajęty. • I am sorry, I am busy on Friday. 

• A co w przyszły wtorek? • How about next Tuesday then? 



 

 56 

• Muszę zadzwonić. • I need to make a call. 

• Proszę. Niech Pan idzie. • Of course. Go ahead. 

• Bardzo chętnie, ale jestem trochę zmęczony. • I would love to, but I feel a little tired. 

• Oczywiście, to był trudny dzień. Odwiozę 
Pana do hotelu i jutro będę po Pana o 
dziewiątej. 

• Of course, it has been a tough day. I will 
drive you to the hotel and I ´ll pick you up 
tomorrow at nine 

• Poproszę kurczaka z ziemniakami. • I´d like chicken and potatoes. 

• OK coś jeszcze? • OK, anything else? 

• Zadzwonię jeszcze raz później. • I´ll call again later. 

• OK, Garry powinien być koło czternastej. • OK, Garry should be here at about two. 

• Przekażę jej Pańską wiadomość. • I´ll give her your message. 

• Ta miłe z Pana strony. Dziękuję. • That´s very nice of you. Thanks. 

• W razie problemu proszę o informację. • If there is a problem, let me know. 

• Nie przewidujemy żadnego problemu. • We don´t expect a single problem. 

• Czy można iść na zakupy? • Is it possible to go shopping? 

• W okolicy znajduje się kilka centrów 
handlowych. 

• Yes, there are several shopping centres in the 
neigbourhood. 

• Możemy się spotkać w poniedziałek? • Is it possible to meet on Monday? 

• O której godzinie ma Pan na myśli? • What time do you have in mind? 

• Czy to Pana pierwszy raz w Ostrawie? • Is it your first visit to Ostrava? 

• Nie, byłem już tutaj dwa razy. • No, I have been there already twice. 

• W razie jakichkolwiek problemów proszę o 
informację. 

• Please let me know if there are any problems. 

• Myślę, że żadnych problemów nie będzie. • I don´t think there will be any problems. 
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• Przepraszam, może Pan to powtórzyć? • Sorry, could you say that again? 

• Nie rozumiem, czego Pan chce. • I do not understand what you want. 

• Przy aparacie! • Speaking! 

• Cześć, tu Thomas z ABC. Dzwonię z 
powodu e-maila, którego wysłałeś do mnie 
wczoraj. 

• Hello, this is Thomas from ABC. I am 
calling about the e-mail you sent me 
yesterday. 

• Dzięki za zaproszenie, ale już coś mam. • Thanks for inviting me, but I already have 
plans. 

• OK to nie jest problem, możemy tam pójść 
kiedykolwiek. 

• OK, no problem, we can go there anytime. 

• Linia jest zajęta. • The line is engaged. 

• Może Pan odebrać wiadomość? • Can you take a message? 

• Jaki jest Pana hotel? • What is your hotel like? 

• Był w porządku. Pokój był bardzo wygodny. • It was ok. The room was very comfortable. 

• Przepraszam, z kim rozmawiam? • Who ´s calling,please? 

• Cześć, tu Thomas z ABC. Czy rozmawiam z 
Panem Fergussonem? 

• Hello, this is Thomas from ABC. Am I 
talking to Mr. Fergusson? 

• Możemy się spotkać we wtorek? • Would it be possible to meet on Tuesday? 

• Wtorek mi nie odpowiada, a co na przykład 
po dwudziestym? 

• Tuesday´s no good, how about sometimes 
after 20th? 

• Poszedłbyś ze mną jutro na kolację? • Would you have dinner with me tomorrow? 

• Przykro mi, ale jutrzejszy wieczór mam już 
zajęty. 

• I am sorry but I already have plans for 
tomorrow night. 

• Czy chciałby Pan pójść do kina? • Would you like to go to the cinema? 

• Dziękuję, ale jestem trochę zmęczony i mam 
jeszcze jakąś pracę. 

• Thanks, but I am a little tired and still have 
some work to do. 
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Praca – karty 

Could you spell your name, 
please? 

Of course, it is PETER 
PANN. From ABC. He 

knows my number. 
Have a good trip! 

Thanks, I will get back to you 
as soon as I am back in my 

office. 
See you on Friday. 

Friday at two. I am looking 
forward to meeting you. 

Where were you born? I was born in Prague. It was nice meeting you. 

It is always a pleasure to 
meet you too. 

It´s good to see you again, 
Peter. 

And you, Arnold, and you. 

It´s nice to be here again. 
We are happy to have you 

here. 
It´s nice to be here. 

Thanks, I am glad you like it 
here. 

Nice to meet you! Nice to meet you too. 

1  
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Szczęśliwej drogi. 
Oczywiście, to PIOTR 

PANN. On zna numer do 
mnie. 

Czy mógłby Pan 
przeliterować swoje imię? 

W piątek o czternastej. 
Cieszę się na spotkanie z 

Panem. 
Zobaczymy się w piątek. 

Dzięki, zadzwonię do was, 
jak tylko dotrę do biura. 

Chciałbym się z Panem znów 
spotkać. 

Urodziłem się w Pradze. Gdzie się urodziłeś? 

Ja również, Arnoldzie, 
Cieszę się, że Pana znów 

spotykam. 
Zawsze miło jest Pana 

spotkać. 

Miło być tutaj. 
Cieszymy się, że Pan jest 

tutaj. 
Cieszę się, że Pan jest znów 

tutaj. 

Mnie również bardzo miło 
poznać Pana. 

Bardzo mi miło. 
Cieszę się, że podoba się 

Panu tutaj. 

2  
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Can we change the time of 
our meeting? 

When would it suit you 
better? 

Hello, can I speak to Peter, 
please? 

Speaking! Hello, is that Peter, please? 
Hang on, I´ll put you 

through. 

Hope to see you again soon. See you! Hope to see you soon! 

I am also looking forward to 
seeing you soon. 

I am sorry I didn´t catch your 
name. 

No problem, it is Thomas. 

Are you ready to order? 
Yes, I think so. Peter, what is 

it? 
What would you like to 

drink? 

I´ll have a glass of red wine. What would you like to eat? 
We´ll have a potato soup and 
the chicken burger with fries. 

3  
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Dzień dobry, czy mógłbym 
rozmawiań z Piotrem. 

Kiedy to Panu lepiej 
odpowiada? 

Możemy zmienić termin 
naszego spotkania? 

Proszę poczekać, połączę 
Pana. 

Dzień dobry, czy jest Piotr? Przy telefonie! 

Mam nadzieję, że się wkrótce 
spotkamy. 

Spotkamy się niebawem! 
Mam nadzieję, że się wkrótce 

znów spotkamy. 

Nie ma problemu. To Tomas. 
Przepraszam, ale nie 

dosłyszałem Pana imienia. 
Cieszę się, że się wkrótce 

spotkamy. 

Czego się napijesz? 
Tak, myślę, że tak. Na co 

masz ochotę Piotr? 
Czy mogę przyjąć 

zamówienie? 

Poproszę zupę ziemniaczaną 
i burger z kurczaka z 

frytkami. 
Co zjesz? 

Poproszę lampkę czerwonego 
wina. 

4  
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Would you like something to 
drink? 

Some coffee would be great. What do you do? 

I work as a sales engineer. Who do you work for? I work for IBM. 

Are you up for some 
sightseeing? 

Definitely, we can visit some 
interesting places after our 

meeting. 
Call me when you arrive. 

Ok, I expect to be in Prague 
around 7 a.m. 

Can I leave a message? Of course, go ahead. 

Can I talk to you now or 
should I call later? 

I am sorry I am busy now. 
Call tomorrow in the 

morning. 
Can we get a check, please? 

Of course. A card? Can we get an aile seats? 
Of course, but they are not 

next to each other. 

5  
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Co Pan robi? 
Trochę kawy by było 

wspaniale. 
Chcesz coś do picia? 

Pracuję dla IBM. Dla kogo Pan pracuje? Jestem technikiem sprzedaży. 

Zadzwoń, jak przyjedziesz. 
Na pewno po spotkaniu 
możemy zwiedzić jakieś 

zabytki. 

Chciałby Pan zobaczyć jakieś 
zabytki? 

Oczywiście, proszę. 
Czy mogę pozostawić 

wiadomość? 
OK, myślę, że w Pradze będę 

gdzieś koło siódmej rano. 

Czy możemy poprosić 
rachunek? 

Przepraszam, ale teraz nie 
mam czasu. Proszę 

zadzwonić jutro rano. 

Mogę z Panem rozmawiać, 
czy mam zadzwonić później? 

Oczywiście, ale nie są koło 
siebie. 

Czy możemy dostać 
siedzenia koło przejścia? 

Oczywiście. Płacą Państwo 
kartą? 

6  
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Can you pleasde e-mail me 
the contract by Friday? 

I don´t know if I can make it 
by Friday, but by Monday for 

sure. 

Could you ask him to call 
me? 

OK, your name is Peter, from 
which company? 

Could you bring us some 
mineral water, please? 

Still or sparkling? 

Do you live in Prague? Yes, but I come from Poland. Do you travel a lot for work? 

It depends on the projects. 
Actually not much. 

Friday at 3 sounds great. 
Great. I will see you on 
Friday at three. Thanks. 

Hello Thomas , what can I do 
for you? 

Hello Larry, I am trying to 
deal with the claim you have 

risen. 
How about Friday at 3? 

I am sorry, I am out of office 
on Friday. 

How about going for dinner? 
That would be very nice of 
you. Pick me up at six and 

we´ll have dinner then. 

7  
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Czy mogłaby go Pani 
poprosić, niech do mnie 

zadzwoni? 

Nie wiem, czy zdążę do 
piątku, ale do poniedziałku 

na pewno. 

Czy mogę poprosić o 
wysłanie do mnie umowy e-

mailem do piątku? 

Gazowaną czy niegazowaną? 
Czy mogłaby nam Pani 
przynieść jakąś wodę 

mineralną? 

OK, Pana imię Piotr, z jakiej 
spółki Pan dzwoni? 

Czy Pan dużo podróżuje w 
pracy? 

Tak, ale pochodzę z Polski. Żyje Pan w Pradze? 

Wspaniale, zobaczymy się o 
trzeciej. Dzięki. 

Piątek o trzeciej brzmi 
wspaniale. 

To zależy od projektów. 
Momentalnie nie za bardzo. 

Co powiesz na piątek o 
trzeciej? 

Witam Larry, próbuję 
załatwić tą reklamację, którą 

wysłaliście do nas. 

Dzień dobry, Thomas, w 
czym mogę Panu pomóc? 

To by było bardzo miłe z 
Pana strony. Proszę wstąpić 
po mnie o szóstej i potem 

zjemy kolację. 

Poszłaby Pani na kolację? 
Przykro mi, ale w piątek nie 

jestem w biurze. 

8  
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How can I help you? 
Can you put me through to 
Garry Fergusson, please? 

How was the trip? 

The trip was good, the plane 
was on time, so no 

complaints. 
I am out of office. 

OK, when are you in your 
office? 

I am phoning about the 
meeting tomorrow. 

Any changes? I am sorry to interrupt 

You are not interrupting. 
How can I help you? 

I am sorry, I am busy on 
Friday. 

How about next Tuesday 
then? 

I need to make a call. Of course. Go ahead. 
I would love to, but I feel a 

little tired. 

Of course, it has been a tough 
day. I will drive you to the 
hotel and I ´ll pick you up 

tomorrow at nine 

I´d like chicken and potatoes. OK, anything else? 

9  
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Jak była podróż? 
Czy mogłaby mnie Pani 

przełączyć na Gerry 
Fergussona? 

Jak mogę Panu pomóc? 

OK, kiedy jest Pan w biurze? Jestem poza biurem. 
Podróż była dobra, samolot 

nie miał opóźnienia, nie 
narzekam, 

Nie chcę przeszkadzać. Czy dochodzi do zmian? 
Dzwonię w sprawie 

jutrzejszego spotkania. 

A co w przyszły wtorek? 
Przykro mi, w piątek jestem 

zajęty. 
Nie przeszkadza Pan. W 
czym mogę Panu pomóc? 

Bardzo chętnie, ale jestem 
trochę zmęczony. 

Proszę. Niech Pan idzie. Muszę zadzwonić. 

OK coś jeszcze? 
Poproszę kurczaka z 

ziemniakami. 

Oczywiście, to był trudny 
dzień. Odwiozę Pana do 

hotelu i jutro będę po Pana o 
dziewiątej. 
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I´ll call again later. 
OK, Garry should be here at 

about two. 
I´ll give her your message. 

That´s very nice of you. 
Thanks. 

If there is a problem, let me 
know. 

We don´t expect a single 
problem. 

Is it possible to go shopping? 
Yes, there are several 

shopping centres in the 
neigbourhood. 

Is it possible to meet on 
Monday? 

What time do you have in 
mind? 

Is it your first visit to 
Ostrava? 

No, I have been there already 
twice. 

Please leave your name and 
number. 

The name´s Peter,and the 
number is 603541982 

Please let me know if there 
are any problems. 

I don´t think there will be any 
problems. 

Sorry, could you say that 
again? 

I do not understand what you 
want. 

11  



 

 70 

 

Przekażę jej Pańską 
wiadomość. 

OK, Garry powinien być koło 
czternastej. 

Zadzwonię jeszcze raz 
później. 

Nie przewidujemy żadnego 
problemu. 

W razie problemu proszę o 
informację. 

Ta miłe z Pana strony. 
Dziękuję. 

Możemy się spotkać w 
poniedziałek? 

W okolicy znajduje się kilka 
centrów handlowych. 

Czy można iść na zakupy? 

Nie, byłem już tutaj dwa 
razy. 

Czy to Pana pierwszy raz w 
Ostrawie? 

O której godzinie ma Pan na 
myśli? 

W razie jakichkolwiek 
problemów proszę o 

informację. 

Mam na imię Piotr a mój 
numer to 603541982. 

Proszę zostawić swoje imię i 
adres. 

Nie rozumiem, czego Pan 
chce. 

Przepraszam, może Pan to 
powtórzyć? 

Myślę, że żadnych 
problemów nie będzie. 
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Speaking! 
Hello, this is Thomas from 
ABC. I am calling about the 

e-mail you sent me yesterday. 

Thanks for inviting me, but I 
already have plans. 

OK, no problem, we can go 
there anytime. 

The line is engaged. Can you take a message? 

What is your hotel like? 
It was ok. The room was very 

comfortable. 
Who ´s calling,please? 

Hello, this is Thomas from 
ABC. Am I talking to Mr. 

Fergusson? 

Would it be possible to meet 
on Tuesday? 

Tuesday´s no good, how 
about sometimes after 20th? 

Would you have dinner with 
me tomorrow? 

I am sorry but I already have 
plans for tomorrow night. 

Would you like to go to the 
cinema? 

Thanks, but I am a little tired 
and still have some work to 

do. 
-  -  
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Dzięki za zaproszenie, ale już 
coś mam. 

Cześć, tu Thomas z ABC. 
Dzwonię z powodu e-maila, 
którego wysłałeś do mnie 

wczoraj. 

Przy aparacie! 

Może Pan odebrać 
wiadomość? 

Linia jest zajęta. 
OK to nie jest problem, 

możemy tam pójść 
kiedykolwiek. 

Przepraszam, z kim 
rozmawiam? 

Był w porządku. Pokój był 
bardzo wygodny. 

Jaki jest Pana hotel? 

Wtorek mi nie odpowiada, a 
co na przykład po 

dwudziestym? 

Możemy się spotkać we 
wtorek? 

Cześć, tu Thomas z ABC. 
Czy rozmawiam z Panem 

Fergussonem? 

Czy chciałby Pan pójść do 
kina? 

Przykro mi, ale jutrzejszy 
wieczór mam już zajęty. 

Poszedłbyś ze mną jutro na 
kolację? 

-  -  
Dziękuję, ale jestem trochę 
zmęczony i mam jeszcze 

jakąś pracę. 
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Praca- test 

•  Cieszymy się, że Pan jest tutaj. ................................................................. 

•  Nie chcę przeszkadzać. ................................................................. 

•  Możemy się spotkać we wtorek? ................................................................. 

•  Proszę zostawić swoje imię i adres. ................................................................. 

•  Czy dochodzi do zmian? ................................................................. 

•  Dla kogo Pan pracuje? ................................................................. 

•  W razie problemu proszę o informację. ................................................................. 

•  Dzień dobry, czy mógłbym rozmawiań z 
Piotrem. 

................................................................. 

•  Co Pan robi? ................................................................. 

•  W razie jakichkolwiek problemów proszę o 
informację. 

................................................................. 

•  Chciałby Pan zobaczyć jakieś zabytki? ................................................................. 

•  Pracuję dla IBM. ................................................................. 

•  Czy mogę pozostawić wiadomość? ................................................................. 

•  Jak była podróż? ................................................................. 

•  Bardzo mi miło. ................................................................. 

•  Możemy się spotkać w poniedziałek? ................................................................. 

•  Mam na imię Piotr a mój numer to 
603541982. 

................................................................. 

•  Cieszę się, że podoba się Panu tutaj. ................................................................. 

•  Czy mogłaby mnie Pani przełączyć na 
Gerry Fergussona? 

................................................................. 

•  Przekażę jej Pańską wiadomość. ................................................................. 

•  Cieszę się, że Pana znów spotykam. ................................................................. 

•  Był w porządku. Pokój był bardzo 
wygodny. 

................................................................. 

•  W piątek o czternastej. Cieszę się na 
spotkanie z Panem. 

................................................................. 

•  Poproszę kurczaka z ziemniakami. ................................................................. 

•  Co zjesz? ................................................................. 
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•  Cześć, tu Thomas z ABC. Dzwonię z 
powodu e-maila, którego wysłałeś do mnie 
wczoraj. 

................................................................. 

•  Zadzwonię jeszcze raz później. ................................................................. 

•  Cześć, tu Thomas z ABC. Czy rozmawiam 
z Panem Fergussonem? 

................................................................. 

•  Co powiesz na piątek o trzeciej? ................................................................. 

•  Nie ma problemu. To Tomas. ................................................................. 

•  Czy możemy poprosić rachunek? ................................................................. 

•  Przepraszam, z kim rozmawiam? ................................................................. 

•  Tak, myślę, że tak. Na co masz ochotę 
Piotr? 

................................................................. 

•  Dzięki za zaproszenie, ale już coś mam. ................................................................. 

•  Oczywiście, to PIOTR PANN. On zna 
numer do mnie. 

................................................................. 

•  Podróż była dobra, samolot nie miał 
opóźnienia, nie narzekam, 

................................................................. 

•  Oczywiście. Płacą Państwo kartą? ................................................................. 

•  Szczęśliwej drogi. ................................................................. 

•  Piątek o trzeciej brzmi wspaniale. ................................................................. 

•  Przykro mi, w piątek jestem zajęty. ................................................................. 

•  OK, kiedy jest Pan w biurze? ................................................................. 

•  Dziękuję, ale jestem trochę zmęczony i 
mam jeszcze jakąś pracę. 

................................................................. 

•  Czy chciałby Pan pójść do kina? ................................................................. 

•  Czego się napijesz? ................................................................. 

•  Przepraszam, ale nie dosłyszałem Pana 
imienia. 

................................................................. 

•  Kiedy to Panu lepiej odpowiada? ................................................................. 

•  Gazowaną czy niegazowaną? ................................................................. 

•  Przepraszam, może Pan to powtórzyć? ................................................................. 

•  O której godzinie ma Pan na myśli? ................................................................. 
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•  Oczywiście, to był trudny dzień. Odwiozę 
Pana do hotelu i jutro będę po Pana o 
dziewiątej. 

................................................................. 

•  Zobaczymy się w piątek. ................................................................. 

•  Gdzie się urodziłeś? ................................................................. 

•  Mogę z Panem rozmawiać, czy mam 
zadzwonić później? 

................................................................. 

•  Ta miłe z Pana strony. Dziękuję. ................................................................. 

•  Witam Larry, próbuję załatwić tą 
reklamację, którą wysłaliście do nas. 

................................................................. 

•  Proszę poczekać, połączę Pana. ................................................................. 

•  Przykro mi, ale w piątek nie jestem w 
biurze. 

................................................................. 

•  Cieszę się, że się wkrótce spotkamy. ................................................................. 

•  To zależy od projektów. Momentalnie nie 
za bardzo. 

................................................................. 

•  Nie przewidujemy żadnego problemu. ................................................................. 

•  Dzień dobry, Thomas, w czym mogę Panu 
pomóc? 

................................................................. 

•  Czy to Pana pierwszy raz w Ostrawie? ................................................................. 

•  Wspaniale, zobaczymy się o trzeciej. 
Dzięki. 

................................................................. 

•  Chciałbym się z Panem znów spotkać. ................................................................. 

•  Oczywiście, ale nie są koło siebie. ................................................................. 

•  OK, myślę, że w Pradze będę gdzieś koło 
siódmej rano. 

................................................................. 

•  Ja również, Arnoldzie, ................................................................. 

•  Czy mogłaby go Pani poprosić, niech do 
mnie zadzwoni? 

................................................................. 

•  To by było bardzo miłe z Pana strony. 
Proszę wstąpić po mnie o szóstej i potem 
zjemy kolację. 

................................................................. 

•  Czy mogłaby nam Pani przynieść jakąś 
wodę mineralną? 

................................................................. 
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•  Zadzwoń, jak przyjedziesz. ................................................................. 

•  Myślę, że żadnych problemów nie będzie. ................................................................. 

•  Jak mogę Panu pomóc? ................................................................. 

•  Jaki jest Pana hotel? ................................................................. 

•  Miło być tutaj. ................................................................. 

•  Mnie również bardzo miło poznać Pana. ................................................................. 

•  Wtorek mi nie odpowiada, a co na przykład 
po dwudziestym? 

................................................................. 

•  OK, Garry powinien być koło czternastej. ................................................................. 

•  Czy mogę poprosić o wysłanie do mnie 
umowy e-mailem do piątku? 

................................................................. 

•  Możemy zmienić termin naszego 
spotkania? 

................................................................. 

•  Na pewno po spotkaniu możemy zwiedzić 
jakieś zabytki. 

................................................................. 

•  Przy aparacie! ................................................................. 

•  Cieszę się, że Pan jest znów tutaj. ................................................................. 

•  W okolicy znajduje się kilka centrów 
handlowych. 

................................................................. 

•  Mam nadzieję, że się wkrótce spotkamy. ................................................................. 

•  Oczywiście, proszę. ................................................................. 

•  Poszłaby Pani na kolację? ................................................................. 

•  OK, Pana imię Piotr, z jakiej spółki Pan 
dzwoni? 

................................................................. 

•  Poproszę zupę ziemniaczaną i burger z 
kurczaka z frytkami. 

................................................................. 

•  Nie rozumiem, czego Pan chce. ................................................................. 

•  Dzięki, zadzwonię do was, jak tylko dotrę 
do biura. 

................................................................. 

•  Mam nadzieję, że się wkrótce znów 
spotkamy. 

................................................................. 

•  Żyje Pan w Pradze? ................................................................. 

•  OK coś jeszcze? ................................................................. 
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•  Zawsze miło jest Pana spotkać. ................................................................. 

•  Nie, byłem już tutaj dwa razy. ................................................................. 

•  Czy możemy dostać siedzenia koło 
przejścia? 

................................................................. 

•  Poszedłbyś ze mną jutro na kolację? ................................................................. 

•  Czy można iść na zakupy? ................................................................. 

•  OK to nie jest problem, możemy tam pójść 
kiedykolwiek. 

................................................................. 

•  Przy telefonie! ................................................................. 

•  Czy mógłby Pan przeliterować swoje imię? ................................................................. 

•  Trochę kawy by było wspaniale. ................................................................. 

•  Jestem technikiem sprzedaży. ................................................................. 

•  Nie wiem, czy zdążę do piątku, ale do 
poniedziałku na pewno. 

................................................................. 

•  Poproszę lampkę czerwonego wina. ................................................................. 

•  Czy Pan dużo podróżuje w pracy? ................................................................. 

•  Jestem poza biurem. ................................................................. 

•  Muszę zadzwonić. ................................................................. 

•  Dzwonię w sprawie jutrzejszego spotkania. ................................................................. 

•  Czy mogę przyjąć zamówienie? ................................................................. 

•  Linia jest zajęta. ................................................................. 

•  Bardzo chętnie, ale jestem trochę 
zmęczony. 

................................................................. 

•  Przepraszam, ale teraz nie mam czasu. 
Proszę zadzwonić jutro rano. 

................................................................. 

•  Chcesz coś do picia? ................................................................. 

•  Proszę. Niech Pan idzie. ................................................................. 

•  A co w przyszły wtorek? ................................................................. 

•  Może Pan odebrać wiadomość? ................................................................. 

•  Przykro mi, ale jutrzejszy wieczór mam już 
zajęty. 

................................................................. 

•  Urodziłem się w Pradze. ................................................................. 
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•  Nie przeszkadza Pan. W czym mogę Panu 
pomóc? 

................................................................. 

•  Spotkamy się niebawem! ................................................................. 

•  Dzień dobry, czy jest Piotr? ................................................................. 

•  Tak, ale pochodzę z Polski. ................................................................. 
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Praca – test- klucz 

•  Cieszymy się, że Pan jest tutaj. •  We are happy to have you here. 

•  Nie chcę przeszkadzać. •  I am sorry to interrupt 

•  Możemy się spotkać we wtorek? •  Would it be possible to meet on Tuesday? 

•  Proszę zostawić swoje imię i adres. •  Please leave your name and number. 

•  Czy dochodzi do zmian? •  Any changes? 

•  Dla kogo Pan pracuje? •  Who do you work for? 

•  W razie problemu proszę o informację. •  If there is a problem, let me know. 

•  Dzień dobry, czy mógłbym rozmawiań z 
Piotrem. 

•  Hello, can I speak to Peter, please? 

•  Co Pan robi? •  What do you do? 

•  W razie jakichkolwiek problemów proszę o 
informację. 

•  Please let me know if there are any 
problems. 

•  Chciałby Pan zobaczyć jakieś zabytki? •  Are you up for some sightseeing? 

•  Pracuję dla IBM. •  I work for IBM. 

•  Czy mogę pozostawić wiadomość? •  Can I leave a message? 

•  Jak była podróż? •  How was the trip? 

•  Bardzo mi miło. •  Nice to meet you! 

•  Możemy się spotkać w poniedziałek? •  Is it possible to meet on Monday? 

•  Mam na imię Piotr a mój numer to 
603541982. 

•  The name´s Peter,and the number is 
603541982 

•  Cieszę się, że podoba się Panu tutaj. •  Thanks, I am glad you like it here. 

•  Czy mogłaby mnie Pani przełączyć na 
Gerry Fergussona? 

•  Can you put me through to Garry 
Fergusson, please? 

•  Przekażę jej Pańską wiadomość. •  I´ll give her your message. 

•  Cieszę się, że Pana znów spotykam. •  It´s good to see you again, Peter. 

•  Był w porządku. Pokój był bardzo 
wygodny. 

•  It was ok. The room was very comfortable. 

•  W piątek o czternastej. Cieszę się na 
spotkanie z Panem. 

•  Friday at two. I am looking forward to 
meeting you. 

•  Poproszę kurczaka z ziemniakami. •  I´d like chicken and potatoes. 

•  Co zjesz? •  What would you like to eat? 
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•  Cześć, tu Thomas z ABC. Dzwonię z 
powodu e-maila, którego wysłałeś do mnie 
wczoraj. 

•  Hello, this is Thomas from ABC. I am 
calling about the e-mail you sent me 
yesterday. 

•  Zadzwonię jeszcze raz później. •  I´ll call again later. 

•  Cześć, tu Thomas z ABC. Czy rozmawiam 
z Panem Fergussonem? 

•  Hello, this is Thomas from ABC. Am I 
talking to Mr. Fergusson? 

•  Co powiesz na piątek o trzeciej? •  How about Friday at 3? 

•  Nie ma problemu. To Tomas. •  No problem, it is Thomas. 

•  Czy możemy poprosić rachunek? •  Can we get a check, please? 

•  Przepraszam, z kim rozmawiam? •  Who ´s calling,please? 

•  Tak, myślę, że tak. Na co masz ochotę 
Piotr? 

•  Yes, I think so. Peter, what is it? 

•  Dzięki za zaproszenie, ale już coś mam. •  Thanks for inviting me, but I already have 
plans. 

•  Oczywiście, to PIOTR PANN. On zna 
numer do mnie. 

•  Of course, it is PETER PANN. From ABC. 
He knows my number. 

•  Podróż była dobra, samolot nie miał 
opóźnienia, nie narzekam, 

•  The trip was good, the plane was on time, 
so no complaints. 

•  Oczywiście. Płacą Państwo kartą? •  Of course. A card? 

•  Szczęśliwej drogi. •  Have a good trip! 

•  Piątek o trzeciej brzmi wspaniale. •  Friday at 3 sounds great. 

•  Przykro mi, w piątek jestem zajęty. •  I am sorry, I am busy on Friday. 

•  OK, kiedy jest Pan w biurze? •  OK, when are you in your office? 

•  Dziękuję, ale jestem trochę zmęczony i 
mam jeszcze jakąś pracę. 

•  Thanks, but I am a little tired and still have 
some work to do. 

•  Czy chciałby Pan pójść do kina? •  Would you like to go to the cinema? 

•  Czego się napijesz? •  What would you like to drink? 

•  Przepraszam, ale nie dosłyszałem Pana 
imienia. 

•  I am sorry I didn´t catch your name. 

•  Kiedy to Panu lepiej odpowiada? •  When would it suit you better? 

•  Gazowaną czy niegazowaną? •  Still or sparkling? 

•  Przepraszam, może Pan to powtórzyć? •  Sorry, could you say that again? 

•  O której godzinie ma Pan na myśli? •  What time do you have in mind? 
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•  Oczywiście, to był trudny dzień. Odwiozę 
Pana do hotelu i jutro będę po Pana o 
dziewiątej. 

•  Of course, it has been a tough day. I will 
drive you to the hotel and I ´ll pick you up 
tomorrow at nine 

•  Zobaczymy się w piątek. •  See you on Friday. 

•  Gdzie się urodziłeś? •  Where were you born? 

•  Mogę z Panem rozmawiać, czy mam 
zadzwonić później? 

•  Can I talk to you now or should I call later? 

•  Ta miłe z Pana strony. Dziękuję. •  That´s very nice of you. Thanks. 

•  Witam Larry, próbuję załatwić tą 
reklamację, którą wysłaliście do nas. 

•  Hello Larry, I am trying to deal with the 
claim you have risen. 

•  Proszę poczekać, połączę Pana. •  Hang on, I´ll put you through. 

•  Przykro mi, ale w piątek nie jestem w 
biurze. 

•  I am sorry, I am out of office on Friday. 

•  Cieszę się, że się wkrótce spotkamy. •  I am also looking forward to seeing you 
soon. 

•  To zależy od projektów. Momentalnie nie 
za bardzo. 

•  It depends on the projects. Actually not 
much. 

•  Nie przewidujemy żadnego problemu. •  We don´t expect a single problem. 

•  Dzień dobry, Thomas, w czym mogę Panu 
pomóc? 

•  Hello Thomas , what can I do for you? 

•  Czy to Pana pierwszy raz w Ostrawie? •  Is it your first visit to Ostrava? 

•  Wspaniale, zobaczymy się o trzeciej. 
Dzięki. 

•  Great. I will see you on Friday at three. 
Thanks. 

•  Chciałbym się z Panem znów spotkać. •  It was nice meeting you. 

•  Oczywiście, ale nie są koło siebie. •  Of course, but they are not next to each 
other. 

•  OK, myślę, że w Pradze będę gdzieś koło 
siódmej rano. 

•  Ok, I expect to be in Prague around 7 a.m. 

•  Ja również, Arnoldzie, •  And you, Arnold, and you. 

•  Czy mogłaby go Pani poprosić, niech do 
mnie zadzwoni? 

•  Could you ask him to call me? 

•  To by było bardzo miłe z Pana strony. 
Proszę wstąpić po mnie o szóstej i potem 
zjemy kolację. 

•  That would be very nice of you. Pick me up 
at six and we´ll have dinner then. 

•  Czy mogłaby nam Pani przynieść jakąś •  Could you bring us some mineral water, 
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wodę mineralną? please? 

•  Zadzwoń, jak przyjedziesz. •  Call me when you arrive. 

•  Myślę, że żadnych problemów nie będzie. •  I don´t think there will be any problems. 

•  Jak mogę Panu pomóc? •  How can I help you? 

•  Jaki jest Pana hotel? •  What is your hotel like? 

•  Miło być tutaj. •  It´s nice to be here. 

•  Mnie również bardzo miło poznać Pana. •  Nice to meet you too. 

•  Wtorek mi nie odpowiada, a co na przykład 
po dwudziestym? 

•  Tuesday´s no good, how about sometimes 
after 20th? 

•  OK, Garry powinien być koło czternastej. •  OK, Garry should be here at about two. 

•  Czy mogę poprosić o wysłanie do mnie 
umowy e-mailem do piątku? 

•  Can you pleasde e-mail me the contract by 
Friday? 

•  Możemy zmienić termin naszego 
spotkania? 

•  Can we change the time of our meeting? 

•  Na pewno po spotkaniu możemy zwiedzić 
jakieś zabytki. 

•  Definitely, we can visit some interesting 
places after our meeting. 

•  Przy aparacie! •  Speaking! 

•  Cieszę się, że Pan jest znów tutaj. •  It´s nice to be here again. 

•  W okolicy znajduje się kilka centrów 
handlowych. 

•  Yes, there are several shopping centres in 
the neigbourhood. 

•  Mam nadzieję, że się wkrótce spotkamy. •  Hope to see you soon! 

•  Oczywiście, proszę. •  Of course, go ahead. 

•  Poszłaby Pani na kolację? •  How about going for dinner? 

•  OK, Pana imię Piotr, z jakiej spółki Pan 
dzwoni? 

•  OK, your name is Peter, from which 
company? 

•  Poproszę zupę ziemniaczaną i burger z 
kurczaka z frytkami. 

•  We´ll have a potato soup and the chicken 
burger with fries. 

•  Nie rozumiem, czego Pan chce. •  I do not understand what you want. 

•  Dzięki, zadzwonię do was, jak tylko dotrę 
do biura. 

•  Thanks, I will get back to you as soon as I 
am back in my office. 

•  Mam nadzieję, że się wkrótce znów 
spotkamy. 

•  Hope to see you again soon. 

•  Żyje Pan w Pradze? •  Do you live in Prague? 
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•  OK coś jeszcze? •  OK, anything else? 

•  Zawsze miło jest Pana spotkać. •  It is always a pleasure to meet you too. 

•  Nie, byłem już tutaj dwa razy. •  No, I have been there already twice. 

•  Czy możemy dostać siedzenia koło 
przejścia? 

•  Can we get an aile seats? 

•  Poszedłbyś ze mną jutro na kolację? •  Would you have dinner with me tomorrow? 

•  Czy można iść na zakupy? •  Is it possible to go shopping? 

•  OK to nie jest problem, możemy tam pójść 
kiedykolwiek. 

•  OK, no problem, we can go there anytime. 

•  Przy telefonie! •  Speaking! 

•  Czy mógłby Pan przeliterować swoje imię? •  Could you spell your name, please? 

•  Trochę kawy by było wspaniale. •  Some coffee would be great. 

•  Jestem technikiem sprzedaży. •  I work as a sales engineer. 

•  Nie wiem, czy zdążę do piątku, ale do 
poniedziałku na pewno. 

•  I don´t know if I can make it by Friday, but 
by Monday for sure. 

•  Poproszę lampkę czerwonego wina. •  I´ll have a glass of red wine. 

•  Czy Pan dużo podróżuje w pracy? •  Do you travel a lot for work? 

•  Jestem poza biurem. •  I am out of office. 

•  Muszę zadzwonić. •  I need to make a call. 

•  Dzwonię w sprawie jutrzejszego spotkania. •  I am phoning about the meeting tomorrow. 

•  Czy mogę przyjąć zamówienie? •  Are you ready to order? 

•  Linia jest zajęta. •  The line is engaged. 

•  Bardzo chętnie, ale jestem trochę 
zmęczony. 

•  I would love to, but I feel a little tired. 

•  Przepraszam, ale teraz nie mam czasu. 
Proszę zadzwonić jutro rano. 

•  I am sorry I am busy now. Call tomorrow 
in the morning. 

•  Chcesz coś do picia? •  Would you like something to drink? 

•  Proszę. Niech Pan idzie. •  Of course. Go ahead. 

•  A co w przyszły wtorek? •  How about next Tuesday then? 

•  Może Pan odebrać wiadomość? •  Can you take a message? 

•  Przykro mi, ale jutrzejszy wieczór mam już 
zajęty. 

•  I am sorry but I already have plans for 
tomorrow night. 
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•  Urodziłem się w Pradze. •  I was born in Prague. 

•  Nie przeszkadza Pan. W czym mogę Panu 
pomóc? 

•  You are not interrupting. How can I help 
you? 

•  Spotkamy się niebawem! •  See you! 

•  Dzień dobry, czy jest Piotr? •  Hello, is that Peter, please? 

•  Tak, ale pochodzę z Polski. •  Yes, but I come from Poland. 
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U lekarza, lekcja pierwsza, wysłuchaj! 

•  Lie down on the couch. •  Proszę się położyć na łóżku. 

•  I have a sore throat. •  Boli mnie gardło. 

•  Sit down, please. •  Proszę usiąść. 

•  What is happening? •  Co się stało? 

•  I have fallen down while skiing. •  Upadłem podczas jazdy na nartach. 

•  I fell on the road. •  Upadłem. 

•  I need something for the blocked nose. •  Potrzebuję coś na zapchany nos. 

•  I think I am bleeding. •  Mam krwotok. 

•  I must have eaten something bad. •  Zjadłem coś złego. 

•  I have vomitted once. •  Raz wymiotowałem. 

•  Where is the nearest hospital? •  Gdzie jest najbliższy szpital? 

•  I can´t move my leg. •  Nie mogę ruszyć nogą. 

•  Can you call the ambulance, please? •  Czy może Pan zadzwonić po karetkę? 

•  I can´t move my arm. •  Nie mogę ruszyć ręką. 

•  I have fainted. •  Zemdlałem. 

•  I don´t feel well. •  Nie czuję się dobrze. 

•  I need something for the headache. •  Potrzebuję coś na ból głowy. 

•  Fill in this form, please. •  Proszę wypełnić formularz. 

•  Do you take any medication? •  Używa Pan jakichś lekarstw? 

•  Where is the pharmacy? •  Gdzie jest apteka? 

•  Do you have an insurance document? •  Czy ma Pan jakiś dokument 
ubezpieczenia? 

•  Here is my insurance card. •  Tutaj jest moja karta ubezpieczenia. 

•  What´s happened to you? •  Co sią Panu stało? 

•  What is the emergency telephone number? •  Jaki jest numer na pogotowie ratunkowe? 

•  My head is spinning. •  Kręci mi się w głowie. 

•  I have a headache. •  Boli mnie głowa. 

•  I need a plaster. •  Potrzeby jest mi plaster. 

•  I was unconscious for a while. •  Przez chwilę byłem nieprzytomny. 
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•  What´s your trouble? •  Co Panu dolega? 

•  Are you all right? •  Czy Pan się dobrze czuje? 

•  Does it hurt? •  Czy to boli? 

•  It hurts very much. •  To bardzo boli. 

•  I can´t breathe. •  Nie mogę oddychać. 

•  Are you all right? •  Wszystko w porządku? 

•  I have sprained my ankle. •  Skręciłem nogę w kostce. 

•  Where is the nearest dental surgery? •  Gdzie jest najbliższy gabinet dentystyczny? 

 

U lekarza, lekcja druga, przetłumacz! 

•  Upadłem podczas jazdy na nartach. •  I have fallen down while skiing. 

•  Raz wymiotowałem. •  I have vomitted once. 

•  Proszę się położyć na łóżku. •  Lie down on the couch. 

•  Nie czuję się dobrze. •  I don´t feel well. 

•  Jaki jest numer na pogotowie ratunkowe? •  What is the emergency telephone number? 

•  Skręciłem nogę w kostce. •  I have sprained my ankle. 

•  Proszę usiąść. •  Sit down, please. 

•  Czy ma Pan jakiś dokument 
ubezpieczenia? 

•  Do you have an insurance document? 

•  Zemdlałem. •  I have fainted. 

•  Kręci mi się w głowie. •  My head is spinning. 

•  Nie mogę oddychać. •  I can´t breathe. 

•  Co Panu dolega? •  What´s your trouble? 

•  To bardzo boli. •  It hurts very much. 

•  Wszystko w porządku? •  Are you all right? 

•  Przez chwilę byłem nieprzytomny. •  I was unconscious for a while. 

•  Czy może Pan zadzwonić po karetkę? •  Can you call the ambulance, please? 

•  Nie mogę ruszyć ręką. •  I can´t move my arm. 

•  Potrzebuję coś na zapchany nos. •  I need something for the blocked nose. 

•  Zjadłem coś złego. •  I must have eaten something bad. 
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•  Mam krwotok. •  I think I am bleeding. 

•  Co sią Panu stało? •  What´s happened to you? 

•  Boli mnie gardło. •  I have a sore throat. 

•  Proszę wypełnić formularz. •  Fill in this form, please. 

•  Upadłem. •  I fell on the road. 

•  Co się stało? •  What is happening? 

•  Używa Pan jakichś lekarstw? •  Do you take any medication? 

•  Nie mogę ruszyć nogą. •  I can´t move my leg. 

•  Czy Pan się dobrze czuje? •  Are you all right? 

•  Potrzeby jest mi plaster. •  I need a plaster. 

•  Gdzie jest apteka? •  Where is the pharmacy? 

•  Tutaj jest moja karta ubezpieczenia. •  Here is my insurance card. 

•  Boli mnie głowa. •  I have a headache. 

•  Gdzie jest najbliższy szpital? •  Where is the nearest hospital? 

•  Potrzebuję coś na ból głowy. •  I need something for the headache. 

•  Czy to boli? •  Does it hurt? 

•  Gdzie jest najbliższy gabinet dentystyczny? •  Where is the nearest dental surgery? 

 

U lekarza, lekcja trzecia, wysłuchaj! 

•  It does. Like hell. •  Boli. Bardzo. 

•  Did you break anything? •  Złamał Pan coś? 

•  How long have you had the headache? •  Jak długo ma Pan ból głowy? 

•  You have had a concussion. •  Miał Pan wstrząs mózgu. 

•  I prefer standing, if you don´t mind •  Jeżeli Panu to nie przeszkadza, będę stał. 

•  Right or left? •  Prawą czy lewą? 

•  You´d better sit or lie down. •  Powinien Pan usiąść lub się położyć. 

•  Of course. Does anybody know the 
number? 

•  Oczywiście. Czy ktoś zna numer? 

•  Did you hit your head? •  Uderzył się Pan w głowę? 

•  We do not sell plasters, you can get it in the •  Nie sprzedajemy plastrów, powinny być w 
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chemist´s. drogerii. 

•  This should help. It is against the flu 
symptoms. 

•  To powinno pomóc. To jest przeciw 
objawom grypy. 

•  The nearest hospital is in the city, ten 
minutes ish. 

•  Najbliższy szpital jest w mieście, o dziesięć 
minut stąd. 

•  No wonder. You must have suffered a 
concussion. 

•  Nie dziwne. Musiał Pan mieć wstrząs 
mózgu. 

•  I have a sore throat and runny nose. •  Boli mnie gardło i mam katar. 

•  We´ll have to put it to the plaster. •  Będziemy musieli dać ją do gipsu. 

•  Just take a seat and try to breathe slowly. •  Niech Pan usiądzie i spróbuje powoli 
oddychać. 

•  Do you feel any pain? Have you vomitted? •  Odczuwa Pan jakiś ból? Wymiotował Pan? 

•  I am ok, just need to sit for a while. •  W porządku, potrzebuję tylko usiąść na 
chwilę. 

•  Back or belly? •  Na brzuchu, czy na plecach? 

•  Yes - I am a EU citizen and I also have a 
commercial insurance. 

•  Tak, jestem obywatelem UE i mam także 
ubezpieczenie komercyjne. 

•  I woke up and I do not feel well. •  Obudziłem się i nie czuję się dobrze. 

•  In the main building, over there , second 
floor. 

•  W budynku głównym, o tam, drugie piętro. 

•  I will give you some painkillers. •  Przepiszę Panu jakieś lekarstwo 
przeciwbólowe. 

•  I don´t know. I fell and then nothing. •  Nie wiem. Upadłem i to wszystko. 

•  OK, thanks, let me make a copy of that. •  OK, Pan pozwoli, że ją skseruję. 

•  Can you swallov? •  Może Pan przełknąć? 

•  Would you like a spray or drops? •  Chce Pan spray czy krople? 

•  What did you do? •  Co Pan robił? 

•  What did you eat? •  Co Pan jadł? 

•  Do you prefer pills or a powder? •  Woli Pan pigułki, czy proszek? 

•  I will just take a look and then we will stop 
the bleeding 

•  Zerknę na to a potem zatrzymamy ten 
krwotok. 

•  Is the form available also in English? •  Czy ten formularz jest do dyspozycji w 
języku angielskim? 
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•  What happened to you? •  Co się Panu stało? 

•  Sometimes against a headache, nothing 
regular. 

•  Czasami przeciw bólu głowy, nic 
regularnego. 

•  I don´t know. Look it up on the internet. •  Nie wiem. Znajdź go sobie w Internecie. 

•  I don´t think so. I feel quite sick. •  Myślę, że nie. Czuję się dość źle. 

•  You must wait till Monday, if you can´t, 
there is a dentist on duty in the city. 

•  Musi Pan poczekać do poniedziałku, jeżeli 
nie może Pan czekać, to w mieście jest 
dentysta, który ma dyżur. 

 

U lekarza, lekcja czwarta, przetłumacz! 

•  W porządku, potrzebuję tylko usiąść na 
chwilę. 

•  I am ok, just need to sit for a while. 

•  Prawą czy lewą? •  Right or left? 

•  Czasami przeciw bólu głowy, nic 
regularnego. 

•  Sometimes against a headache, nothing 
regular. 

•  Co się Panu stało? •  What happened to you? 

•  Będziemy musieli dać ją do gipsu. •  We´ll have to put it to the plaster. 

•  Uderzył się Pan w głowę? •  Did you hit your head? 

•  Nie wiem. Znajdź go sobie w Internecie. •  I don´t know. Look it up on the internet. 

•  Odczuwa Pan jakiś ból? Wymiotował Pan? •  Do you feel any pain? Have you vomitted? 

•  Jak długo ma Pan ból głowy? •  How long have you had the headache? 

•  Przepiszę Panu jakieś lekarstwo 
przeciwbólowe. 

•  I will give you some painkillers. 

•  Nie dziwne. Musiał Pan mieć wstrząs 
mózgu. 

•  No wonder. You must have suffered a 
concussion. 

•  Złamał Pan coś? •  Did you break anything? 

•  Co Pan jadł? •  What did you eat? 

•  Nie sprzedajemy plastrów, powinny być w 
drogerii. 

•  We do not sell plasters, you can get it in the 
chemist´s. 

•  Czy ten formularz jest do dyspozycji w 
języku angielskim? 

•  Is the form available also in English? 

•  Niech Pan usiądzie i spróbuje powoli 
oddychać. 

•  Just take a seat and try to breathe slowly. 

•  Obudziłem się i nie czuję się dobrze. •  I woke up and I do not feel well. 



 

 90 

•  Tak, jestem obywatelem UE i mam także 
ubezpieczenie komercyjne. 

•  Yes - I am a EU citizen and I also have a 
commercial insurance. 

•  Miał Pan wstrząs mózgu. •  You have had a concussion. 

•  Boli mnie gardło i mam katar. •  I have a sore throat and runny nose. 

•  Oczywiście. Czy ktoś zna numer? •  Of course. Does anybody know the 
number? 

•  Nie wiem. Upadłem i to wszystko. •  I don´t know. I fell and then nothing. 

•  Najbliższy szpital jest w mieście, o dziesięć 
minut stąd. 

•  The nearest hospital is in the city, ten 
minutes ish. 

•  Jeżeli Panu to nie przeszkadza, będę stał. •  I prefer standing, if you don´t mind 

•  Na brzuchu, czy na plecach. •  Back or belly? 

•  OK, Pan pozwoli, że ją skseruję. •  OK, thanks, let me make a copy of that. 

•  Zerknę na to a potem zatrzymamy ten 
krwotok. 

•  I will just take a look and then we will stop 
the bleeding 

•  Powinien Pan usiąść lub się położyć. •  You´d better sit or lie down. 

•  W budynku głównym, o tam, drugie piętro. •  In the main building, over there , second 
floor. 

•  Myślę, że nie. Czuję się dość źle. •  I don´t think so. I feel quite sick. 

•  Boli. Bardzo. •  It does. Like a hell. 

•  Może Pan przełknąć? •  Can you swallov? 

•  To powinno pomóc. To jest przeciw 
objawom grypy. 

•  This should help. It is against the flu 
symptoms. 

•  Chce Pan spray czy krople? •  Would you like a spray or drops? 

•  Co Pan robił? •  What did you do? 

•  Woli Pan pigułki, czy proszek? •  Do you prefer pills or a powder? 

•  Musi Pan poczekać do poniedziałku, jeżeli 
nie może Pan czekać, to w mieście jest 
dentysta, który ma dyżur. 

•  You must wait till Monday, if you can´t, 
there is a dentist on duty in the city. 

 

U lekarza, lekcja piąta, lekcja szósta,wysłuchaj, reaguj! 

• Co sią Panu stało? • What´s happened to you? 

• Obudziłem się i nie czuję się dobrze. • I woke up and I do not feel well. 
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• Co Panu dolega? • What´s your trouble? 

• Boli mnie gardło i mam katar. • I have a sore throat and runny nose. 

• Czy Pan się dobrze czuje? • Are you all right? 

• W porządku, potrzebuję tylko usiąść na 
chwilę. 

• I am ok, just need to sit for a while. 

• Wszystko w porządku? • Are you all right? 

• Myślę, że nie. Czuję się dość źle. • I don´t think so. I feel quite sick. 

• Gdzie jest najbliższy szpital? • Where is the nearest hospital? 

• Najbliższy szpital jest w mieście, o dziesięć 
minut stąd. 

• The nearest hospital is in the city, ten 
minutes ish. 

• Gdzie jest apteka? • Where is the pharmacy? 

• W budynku głównym, o tam, drugie piętro. • In the main building, over there , second 
floor. 

• Czy może Pan zadzwonić po karetkę? • Can you call the ambulance, please? 

• Oczywiście. Czy ktoś zna numer? • Of course. Does anybody know the number? 

• Nie mogę ruszyć ręką. • I can´t move my arm. 

• Będziemy musieli dać ją do gipsu. • We´ll have to put it to the plaster. 

• Nie mogę ruszyć nogą. • I can´t move my leg. 

• Prawą czy lewą? • Right or left? 

• Nie czuję się dobrze. • I don´t feel well. 

• Co się Panu stało? • What happened to you? 

• Upadłem. • I fell on the road. 

• Złamał Pan coś? • Did you break anything? 
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• Zemdlałem. • I have fainted. 

• Nie dziwne. Musiał Pan mieć wstrząs 
mózgu. 

• No wonder. You must have suffered a 
concussion. 

• Upadłem podczas jazdy na nartach. • I have fallen down while skiing. 

• Uderzył się Pan w głowę? • Did you hit your head? 

• Skręciłem nogę w kostce. • I have sprained my ankle. 

• Co Pan robił? • What did you do? 

• Zjadłem coś złego. • I must have eaten something bad. 

• Odczuwa Pan jakiś ból? Wymiotował Pan? • Do you feel any pain? Have you vomitted? 

• Przez chwilę byłem nieprzytomny. • I was unconscious for a while. 

• Miał Pan wstrząs mózgu. • You have had a concussion. 

• Kręci mi się w głowie. • My head is spinning. 

• Powinien Pan usiąść lub się położyć. • You´d better sit or lie down. 

• Czy ma Pan jakiś dokument ubezpieczenia? • Do you have an insurance document? 

• Tak, jestem obywatelem UE i mam także 
ubezpieczenie komercyjne. 

• Yes - I am a EU citizen and I also have a 
commercial insurance. 

• Używa Pan jakichś lekarstw? • Do you take any medication? 

• Czasami przeciw bólu głowy, nic 
regularnego. 

• Sometimes against a headache, nothing 
regular. 

• Czy to boli? • Does it hurt? 

• Boli. Bardzo. • It does. Like a hell. 

• Proszę wypełnić formularz. • Fill in this form, please. 

• Czy ten formularz jest do dyspozycji w 
języku angielskim? 

• Is the form available also in English? 
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• Tutaj jest moja karta ubezpieczenia. • Here is my insurance card. 

• OK, Pan pozwoli, że ją skseruję. • OK, thanks, let me make a copy of that. 

• Nie mogę oddychać. • I can´t breathe. 

• Niech Pan usiądzie i spróbuje powoli 
oddychać. 

• Just take a seat and try to breathe slowly. 

• Boli mnie głowa. • I have a headache. 

• Jak długo ma Pan ból głowy? • How long have you had the headache? 

• Boli mnie gardło. • I have a sore throat. 

• Może Pan przełknąć? • Can you swallov? 

• Raz wymiotowałem. • I have vomitted once. 

• Co Pan jadł? • What did you eat? 

• Potrzebny jest mi plaster. • I need a plaster. 

• Nie sprzedajemy plastrów, powinny być w 
drogerii. 

• We do not sell plasters, you can get it in the 
chemist´s. 

• Potrzebuję coś na zapchany nos. • I need something for the blocked nose. 

• Chce Pan spray czy krople? • Would you like a spray or drops? 

• Potrzebuję coś na ból głowy. • I need something for the headache. 

• Woli Pan pigułki, czy proszek? • Do you prefer pills or a powder? 

• Mam krwotok. • I think I am bleeding. 

• Zerknę na to a potem zatrzymamy ten 
krwotok. 

• I will just take a look and then we will stop 
the bleeding 

• To bardzo boli. • It hurts very much. 

• Przepiszę Panu jakieś lekarstwo 
przeciwbólowe. 

• I will give you some painkillers. 
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• Proszę się położyć na łóżku. • Lie down on the couch. 

• Na brzuchu, czy na plecach? • Back or belly? 

• Proszę usiąść. • Sit down, please. 

• Jeżeli Panu to nie przeszkadza, będę stał. • I prefer standing, if you don´t mind 

• Co się stało? • What is happening? 

• Nie wiem. Upadłem i to wszystko. • I don´t know. I fell and then nothing. 

• Jaki jest numer na pogotowie ratunkowe? • What is the emergency telephone number? 

• Nie wiem. Znajdź go sobie w Internecie. • I don´t know. Look it up on the internet. 

• Gdzie jest najbliższy gabinet dentystyczny? • Where is the nearest dental surgery? 

• Musi Pan poczekać do poniedziałku, jeżeli 
nie może Pan czekać, to w mieście jest 
dentysta, który ma dyżur. 

• You must wait till Monday, if you can´t, 
there is a dentist on duty in the city. 
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U lekarza – karty 

What´s happened to you? 
I woke up and I do not feel 

well. 
What´s your trouble? 

I have a sore throat and runny 
nose. 

Are you all right? 
I am ok, just need to sit for a 

while. 

Are you all right? 
I don´t think so. I feel quite 

sick. 
Where is the nearest hospital? 

The nearest hospital is in the 
city, ten minutes ish. 

Where is the pharmacy? 
In the main building, over 

there , second floor. 

Can you call the ambulance, 
please? 

Of course. Does anybody 
know the number? 

I can´t move my arm. 

We´ll have to put it to the 
plaster. 

I can´t move my leg. Right or left? 

1  
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Co Panu dolega? 
Obudziłem się i nie czuję się 

dobrze. 
Co sią Panu stało? 

W porządku, potrzebuję tylko 
usiąść na chwilę. 

Czy Pan się dobrze czuje? 
Boli mnie gardło i mam 

katar. 

Gdzie jest najbliższy szpital? 
Myślę, że nie. Czuję się dość 

źle. 
Wszystko w porządku? 

W budynku głównym, o tam, 
drugie piętro. 

Gdzie jest apteka? 
Najbliższy szpital jest w 
mieście, o dziesięć minut 

stąd. 

Nie mogę ruszyć ręką. 
Oczywiście. Czy ktoś zna 

numer? 
Czy może Pan zadzwonić po 

karetkę? 

Prawą czy lewą? Nie mogę ruszyć nogą. 
Będziemy musieli dać ją do 

gipsu. 

2  
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I don´t feel well. What happened to you? I fell on the road. 

Did you break anything? I have fainted. 
No wonder. You must have 

suffered a concussion. 

I have fallen down while 
skiing. 

Did you hit your head? I have sprained my ankle. 

What did you do? 
I must have eaten something 

bad. 
Do you feel any pain? Have 

you vomitted? 

I was unconscious for a 
while. 

You have had a concussion. My head is spinning. 

You´d better sit or lie down. 
Do you have an insurance 

document? 

Yes - I am a EU citizen and I 
also have a commercial 

insurance. 

3  
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Upadłem. Co się Panu stało? Nie czuję się dobrze. 

Nie dziwne. Musiał Pan mieć 
wstrząs mózgu. 

Zemdlałem. Złamał Pan coś? 

Skręciłem nogę w kostce. Uderzył się Pan w głowę? 
Upadłem podczas jazdy na 

nartach. 

Odczuwa Pan jakiś ból? 
Wymiotował Pan? 

Zjadłem coś złego. Co Pan robił? 

Kręci mi się w głowie. Miał Pan wstrząs mózgu. 
Przez chwilę byłem 

nieprzytomny. 

Tak, jestem obywatelem UE i 
mam także ubezpieczenie 

komercyjne. 

Czy ma Pan jakiś dokument 
ubezpieczenia? 

Powinien Pan usiąść lub się 
położyć. 

4  
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Do you take any medication? 
Sometimes against a 

headache, nothing regular. 
Does it hurt? 

It does. Like a hell. Fill in this form, please. 
Is the form available also in 

English? 

Here is my insurance card. 
OK, thanks, let me make a 

copy of that. 
I can´t breathe. 

Just take a seat and try to 
breathe slowly. 

I have a headache. 
How long have you had the 

headache? 

I have a sore throat. Can you swallov? I have vomitted once. 

What did you eat? I need a plaster. 
We do not sell plasters, you 
can get it in the chemist´s. 

5  
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Czy to boli? 
Czasami przeciw bólu głowy, 

nic regularnego. 
Używa Pan jakichś lekarstw? 

Czy ten formularz jest do 
dyspozycji w języku 

angielskim? 
Proszę wypełnić formularz. Boli. Bardzo. 

Nie mogę oddychać. 
OK, Pan pozwoli, że ją 

skseruję. 
Tutaj jest moja karta 

ubezpieczenia. 

Jak długo ma Pan ból głowy? Boli mnie głowa. 
Niech Pan usiądzie i spróbuje 

powoli oddychać. 

Raz wymiotowałem. Może Pan przełknąć? Boli mnie gardło. 

Nie sprzedajemy plastrów, 
powinny być w drogerii. 

Potrzeby jest mi plaster. Co Pan jadł? 

6  
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I need something for the 
blocked nose. 

Would you like a spray or 
drops? 

I need something for the cold. 

This should help. It is against 
the flu symptoms. 

I need something for the 
headache. 

Do you prefer pills or a 
powder? 

I think I am bleeding. 
I will just take a look and 

then we will stop the 
bleeding 

It hurts very much. 

I will give you some 
painkillers. 

Lie down on the couch. Back or belly? 

Sit down, please. 
I prefer standing, if you don´t 

mind 
What is happening? 

I don´t know. I fell and then 
nothing. 

What is the emergency 
telephone number? 

I don´t know. Look it up on 
the internet. 

7  
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Potrzebuję coś na zapchany 
nos. 

Chce Pan spray czy krople? 
Potrzebuję coś na zapchany 

nos. 

Woli Pan pigułki, czy 
proszek? 

Potrzebuję coś na ból głowy. 
To powinno pomóc. To jest 
przeciw objawom grypy. 

To bardzo boli. 
Zerknę na to a potem 

zatrzymamy ten krwotok. 
Mam krwotok. 

Na brzuchu, czy na plecach. Proszę się położyć na łóżku. 
Przepiszę Panu jakieś 

lekarstwo przeciwbólowe. 

Co się stało? 
Jeżeli Panu to nie 

przeszkadza, będę stał. 
Proszę usiąść. 

Nie wiem. Znajdź go sobie w 
Internecie. 

Jaki jest numer na pogotowie 
ratunkowe? 

Nie wiem. Upadłem i to 
wszystko. 

8  
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Where is the nearest dental 
surgery? 

You must wait till Monday, if 
you can´t, there is a dentist 

on duty in the city. 
-  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

9  
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-  

Musi Pan poczekać do 
poniedziałku, jeżeli nie może 
Pan czekać, to w mieście jest 

dentysta, który ma dyżur. 

Gdzie jest najbliższy gabinet 
dentystyczny? 

10  
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U lekarza – test 

•  Przez chwilę byłem nieprzytomny. ................................................................. 

•  Chce Pan spray czy krople? ................................................................. 

•  Upadłem podczas jazdy na nartach. ................................................................. 

•  Przepiszę Panu jakieś lekarstwo 
przeciwbólowe. 

................................................................. 

•  Tutaj jest moja karta ubezpieczenia. ................................................................. 

•  Skręciłem nogę w kostce. ................................................................. 

•  Czasami przeciw bólu głowy, nic 
regularnego. 

................................................................. 

•  Jeżeli Panu to nie przeszkadza, będę stał. ................................................................. 

•  Nie wiem. Znajdź go sobie w Internecie. ................................................................. 

•  Gdzie jest apteka? ................................................................. 

•  Jaki jest numer na pogotowie ratunkowe? ................................................................. 

•  Czy ma Pan jakiś dokument 
ubezpieczenia? 

................................................................. 

•  Co Panu dolega? ................................................................. 

•  Czy może Pan zadzwonić po karetkę? ................................................................. 

•  Na brzuchu, czy na plecach. ................................................................. 

•  Co sią Panu stało? ................................................................. 

•  Czy ten formularz jest do dyspozycji w 
języku angielskim? 

................................................................. 

•  Nie mogę ruszyć nogą. ................................................................. 

•  Nie wiem. Upadłem i to wszystko. ................................................................. 

•  Powinien Pan usiąść lub się położyć. ................................................................. 

•  Boli mnie gardło. ................................................................. 

•  Tak, jestem obywatelem UE i mam także 
ubezpieczenie komercyjne. 

................................................................. 

•  W porządku, potrzebuję tylko usiąść na 
chwilę. 

................................................................. 

•  Prawą czy lewą? ................................................................. 

•  Gdzie jest najbliższy szpital? ................................................................. 
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•  Woli Pan pigułki, czy proszek? ................................................................. 

•  Może Pan przełknąć? ................................................................. 

•  Potrzebuję coś na zapchany nos. ................................................................. 

•  Miał Pan wstrząs mózgu. ................................................................. 

•  Potrzeby jest mi plaster. ................................................................. 

•  Używa Pan jakichś lekarstw? ................................................................. 

•  Musi Pan poczekać do poniedziałku, jeżeli 
nie może Pan czekać, to w mieście jest 
dentysta, który ma dyżur. 

................................................................. 

•  Boli mnie głowa. ................................................................. 

•  Upadłem. ................................................................. 

•  Nie dziwne. Musiał Pan mieć wstrząs 
mózgu. 

................................................................. 

•  Niech Pan usiądzie i spróbuje powoli 
oddychać. 

................................................................. 

•  To powinno pomóc. To jest przeciw 
objawom grypy. 

................................................................. 

•  Myślę, że nie. Czuję się dość źle. ................................................................. 

•  Jak długo ma Pan ból głowy? ................................................................. 

•  Zjadłem coś złego. ................................................................. 

•  To bardzo boli. ................................................................. 

•  Boli mnie gardło i mam katar. ................................................................. 

•  Gdzie jest najbliższy gabinet dentystyczny? ................................................................. 

•  Proszę się położyć na łóżku. ................................................................. 

•  Proszę wypełnić formularz. ................................................................. 

•  Złamał Pan coś? ................................................................. 

•  Oczywiście. Czy ktoś zna numer? ................................................................. 

•  Nie czuję się dobrze. ................................................................. 

•  Mam krwotok. ................................................................. 

•  Kręci mi się w głowie. ................................................................. 

•  Proszę usiąść. ................................................................. 
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•  Nie mogę oddychać. ................................................................. 

•  Czy to boli? ................................................................. 

•  Uderzył się Pan w głowę? ................................................................. 

•  W budynku głównym, o tam, drugie piętro. ................................................................. 

•  Zerknę na to a potem zatrzymamy ten 
krwotok. 

................................................................. 

•  Raz wymiotowałem. ................................................................. 

•  Wszystko w porządku? ................................................................. 

•  Co Pan jadł? ................................................................. 

•  Nie sprzedajemy plastrów, powinny być w 
drogerii. 

................................................................. 

•  Boli. Bardzo. ................................................................. 

•  OK, Pan pozwoli, że ją skseruję. ................................................................. 

•  Co się Panu stało? ................................................................. 

•  Najbliższy szpital jest w mieście, o dziesięć 
minut stąd. 

................................................................. 

•  Odczuwa Pan jakiś ból? Wymiotował Pan? ................................................................. 

•  Co się stało? ................................................................. 

•  Potrzebuję coś na zapchany nos. ................................................................. 

•  Co Pan robił? ................................................................. 

•  Zemdlałem. ................................................................. 

•  Czy Pan się dobrze czuje? ................................................................. 

•  Obudziłem się i nie czuję się dobrze. ................................................................. 

•  Będziemy musieli dać ją do gipsu. ................................................................. 

•  Potrzebuję coś na ból głowy. ................................................................. 

•  Nie mogę ruszyć ręką. ................................................................. 

 

U lekarza – test -klucz 

•  Przez chwilę byłem nieprzytomny. •  I was unconscious for a while. 

•  Chce Pan spray czy krople? •  Would you like a spray or drops? 

•  Upadłem podczas jazdy na nartach. •  I have fallen down while skiing. 
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•  Przepiszę Panu jakieś lekarstwo 
przeciwbólowe. 

•  I will give you some painkillers. 

•  Tutaj jest moja karta ubezpieczenia. •  Here is my insurance card. 

•  Skręciłem nogę w kostce. •  I have sprained my ankle. 

•  Czasami przeciw bólu głowy, nic 
regularnego. 

•  Sometimes against a headache, nothing 
regular. 

•  Jeżeli Panu to nie przeszkadza, będę stał. •  I prefer standing, if you don´t mind 

•  Nie wiem. Znajdź go sobie w Internecie. •  I don´t know. Look it up on the internet. 

•  Gdzie jest apteka? •  Where is the pharmacy? 

•  Jaki jest numer na pogotowie ratunkowe? •  What is the emergency telephone number? 

•  Czy ma Pan jakiś dokument 
ubezpieczenia? 

•  Do you have an insurance document? 

•  Co Panu dolega? •  What´s your trouble? 

•  Czy może Pan zadzwonić po karetkę? •  Can you call the ambulance, please? 

•  Na brzuchu, czy na plecach. •  Back or belly? 

•  Co sią Panu stało? •  What´s happened to you? 

•  Czy ten formularz jest do dyspozycji w 
języku angielskim? 

•  Is the form available also in English? 

•  Nie mogę ruszyć nogą. •  I can´t move my leg. 

•  Nie wiem. Upadłem i to wszystko. •  I don´t know. I fell and then nothing. 

•  Powinien Pan usiąść lub się położyć. •  You´d better sit or lie down. 

•  Boli mnie gardło. •  I have a sore throat. 

•  Tak, jestem obywatelem UE i mam także 
ubezpieczenie komercyjne. 

•  Yes - I am a EU citizen and I also have a 
commercial insurance. 

•  W porządku, potrzebuję tylko usiąść na 
chwilę. 

•  I am ok, just need to sit for a while. 

•  Prawą czy lewą? •  Right or left? 

•  Gdzie jest najbliższy szpital? •  Where is the nearest hospital? 

•  Woli Pan pigułki, czy proszek? •  Do you prefer pills or a powder? 

•  Może Pan przełknąć? •  Can you swallov? 

•  Potrzebuję coś na zapchany nos. •  I need something for the cold. 

•  Miał Pan wstrząs mózgu. •  You have had a concussion. 
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•  Potrzeby jest mi plaster. •  I need a plaster. 

•  Używa Pan jakichś lekarstw? •  Do you take any medication? 

•  Musi Pan poczekać do poniedziałku, jeżeli 
nie może Pan czekać, to w mieście jest 
dentysta, który ma dyżur. 

•  You must wait till Monday, if you can´t, 
there is a dentist on duty in the city. 

•  Boli mnie głowa. •  I have a headache. 

•  Upadłem. •  I fell on the road. 

•  Nie dziwne. Musiał Pan mieć wstrząs 
mózgu. 

•  No wonder. You must have suffered a 
concussion. 

•  Niech Pan usiądzie i spróbuje powoli 
oddychać. 

•  Just take a seat and try to breathe slowly. 

•  To powinno pomóc. To jest przeciw 
objawom grypy. 

•  This should help. It is against the flu 
symptoms. 

•  Myślę, że nie. Czuję się dość źle. •  I don´t think so. I feel quite sick. 

•  Jak długo ma Pan ból głowy? •  How long have you had the headache? 

•  Zjadłem coś złego. •  I must have eaten something bad. 

•  To bardzo boli. •  It hurts very much. 

•  Boli mnie gardło i mam katar. •  I have a sore throat and runny nose. 

•  Gdzie jest najbliższy gabinet dentystyczny? •  Where is the nearest dental surgery? 

•  Proszę się położyć na łóżku. •  Lie down on the couch. 

•  Proszę wypełnić formularz. •  Fill in this form, please. 

•  Złamał Pan coś? •  Did you break anything? 

•  Oczywiście. Czy ktoś zna numer? •  Of course. Does anybody know the 
number? 

•  Nie czuję się dobrze. •  I don´t feel well. 

•  Mam krwotok. •  I think I am bleeding. 

•  Kręci mi się w głowie. •  My head is spinning. 

•  Proszę usiąść. •  Sit down, please. 

•  Nie mogę oddychać. •  I can´t breathe. 

•  Czy to boli? •  Does it hurt? 

•  Uderzył się Pan w głowę? •  Did you hit your head? 

•  W budynku głównym, o tam, drugie piętro. •  In the main building, over there , second 
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floor. 

•  Zerknę na to a potem zatrzymamy ten 
krwotok. 

•  I will just take a look and then we will stop 
the bleeding 

•  Raz wymiotowałem. •  I have vomitted once. 

•  Wszystko w porządku? •  Are you all right? 

•  Co Pan jadł? •  What did you eat? 

•  Nie sprzedajemy plastrów, powinny być w 
drogerii. 

•  We do not sell plasters, you can get it in the 
chemist´s. 

•  Boli. Bardzo. •  It does. Like a hell. 

•  OK, Pan pozwoli, że ją skseruję. •  OK, thanks, let me make a copy of that. 

•  Co się Panu stało? •  What happened to you? 

•  Najbliższy szpital jest w mieście, o dziesięć 
minut stąd. 

•  The nearest hospital is in the city, ten 
minutes ish. 

•  Odczuwa Pan jakiś ból? Wymiotował Pan? •  Do you feel any pain? Have you vomitted? 

•  Co się stało? •  What is happening? 

•  Potrzebuję coś na zapchany nos. •  I need something for the blocked nose. 

•  Co Pan robił? •  What did you do? 

•  Zemdlałem. •  I have fainted. 

•  Czy Pan się dobrze czuje? •  Are you all right? 

•  Obudziłem się i nie czuję się dobrze. •  I woke up and I do not feel well. 

•  Będziemy musieli dać ją do gipsu. •  We´ll have to put it to the plaster. 

•  Potrzebuję coś na ból głowy. •  I need something for the headache. 

•  Nie mogę ruszyć ręką. •  I can´t move my arm. 
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Zabytki, lekcja pierwsza, wysłuchaj! 

•  I´d like a family ticket, please. •  Poproszę o bilet rodzinny. 

•  How can we get to the castle? •  Jak dojdziemy do zamku? 

•  Where is the gift shop? •  Gdzie jest oddział z pamiątkami? 

•  We´d like to book a boat cruise. •  Chcielibyśmy zamówić wycieczkę na 
statku. 

•  Is there an extra pay for taking 
photographs? 

•  Jaka jest opłata za robienie zdjęć? 

•  How long is the tour? •  Jak długo trwa zwiedzanie? 

•  Is it allowed to take photographs? •  Czy można robić zdjęcia? 

•  Can I get a map of the museum? •  Czy mogę otrzymać plan muzeum? 

•  We´d like to book a one-day trip. •  Chcielibyśmy zamówić wycieczkę na jeden 
dzień. 

•  Is it possible to get an audio-guide? •  Czy można otrzymać audio-przewodnik? 

•  Where is the entrance to the museum? •  Gdzie jest wejście do muzeum? 

•  Two adults, please. •  Dwa bilety dla dorosłych poproszę. 

•  Two children, please. •  Poproszę dwa bilety dziecięce. 

•  What time does the museum close? •  Do której otwarte jest muzeum? 

•  Is there a restaurant on the premises? •  Czy na terenie jest jakaś restauracja? 

•  Is it possible to get a guide? •  Czy mona otrzymać przewodnik? 

•  What time does the last tour begin? •  O której rozpoczyna się ostatnie 
zwiedzanie? 

•  What time is the next tour? •  O której rozpoczyna się następne 
zwiedzanie? 

•  Is there a discount for seniors? •  Czy jest jakaś zniżka dla seniorów? 

•  We´d like to book a sightseeing tour. •  Chcielibyśmy zamówić jazdę widokową. 

  

 

Zabytki, lekcja druga, przetłumacz! 

•  Jak dojdziemy do zamku? •  How can we get to the castle? 

•  O której rozpoczyna się następne 
zwiedzanie? 

•  What time is the next tour? 
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•  Jaka jest opłata za robienie zdjęć? •  Is there an extra pay for taking 
photographs? 

•  Czy mona otrzymać przewodnik? •  Is it possible to get a guide? 

•  Chcielibyśmy zamówić wycieczkę na 
statku. 

•  We´d like to book a boat cruise. 

•  Dwa bilety dla dorosłych poproszę. •  Two adults, please. 

•  Chcielibyśmy zamówić jazdę widokową. •  We´d like to book a sightseeing tour. 

•  Czy można robić zdjęcia? •  Is it allowed to take photographs? 

•  Czy mogę otrzymać plan muzeum? •  Can I get a map of the museum? 

•  Gdzie jest wejście do muzeum? •  Where is the entrance to the museum? 

•  Poproszę dwa bilety dziecięce. •  Two children, please. 

•  Jak długo trwa zwiedzanie? •  How long is the tour? 

•  Chcielibyśmy zamówić wycieczkę na jeden 
dzień. 

•  We´d like to book a one-day trip. 

•  Czy jest jakaś zniżka dla seniorów? •  Is there a discount for seniors? 

•  Gdzie jest oddział z pamiątkami? •  Where is the gift shop? 

•  O której rozpoczyna się ostatnie 
zwiedzanie? 

•  What time does the last tour begin? 

•  Do której otwarte jest muzeum? •  What time does the museum close? 

•  Czy na terenie jest jakaś restauracja? •  Is there a restaurant on the premises? 

•  Poproszę o bilet rodzinny. •  I´d like a family ticket, please. 

•  Czy można otrzymać audio-przewodnik? •  Is it possible to get an audio-guide? 

  

 

Zabytki, lekcja trzecia, wysłuchaj! 

•  What language do you prefer? •  Jaki język Pan woli? 

•  The next tour is starting in ten minutes. •  Następne zwiedzanie rozpocznie się za 
dziesięć minut. 

•  Right over the yard and then to the left. •  Wprost przez podwórze a potem w lewo. 

•  The tour takes a little less than two hours. •  Zwiedzanie trwa niespełna dwie godziny. 

•  Yes, but only for seniors older than 65. •  Tak, ale tylko dla seniorów powyżej 
sześćdziesięciu pięciu lat. 
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•  A family ticket for the afternoon or for the 
whole day? 

•  Bilet rodzinny na popołudnie, czy na całą 
dobę? 

•  How many of you are there? •  Ilu was jest? 

•  The last tour starts at five p.m. •  Ostatnie zwiedzanie rozpoczyna się o 
siedemnastej. 

•  Sorry, we have no discount for kids. •  Przepraszam, ale nie mamy zniżek dla 
dzieci. 

•  There are actually two - the Bistro is in the 
garden and the Restaurant is in the main 
building. 

•  Są dwie - Bistro znajduje się w ogródku a 
restauracja w budynku głównym. 

•  There are fifteen stops and the tour takes 
from four to five hours. 

•  Ona ma piętnaście przystanków i trwa 
około czterech do pięciu godzin. 

•  Just follow the path. You will see the walls 
in ten minutes. 

•  Trzeba iść tą drogą. Po dziesięciu minutach 
zobaczycie mury obronne. 

•  Would you like a cruise with dinner? •  Chcielibyście Państwo przejażdżkę z 
kolacją? 

•  You can pick one over there. •  Może Pan wziąć jeden stamtąd. 

•  You can pick up the audio guides over 
there. 

•  Audio-przewodnik może Pan odebrać tam. 

•  The museum closes at six p.m. •  Muzeum otwarte jest do osiemnastej. 

•  Two adults - that´s gonna be seven pounds. •  Dwa dla dorosłych - to będzie siedem 
funtów. 

•  Only in the first third of the tour. •  Tylko w pierwszej części zwiedzania. 

•  At the end of the tour you will go through 
it. 

•  Będziecie przechodzić przez niego na 
końcu zwiedzania. 

•  No additional charge is required, however, 
abstain from making pictures of state 
symbols. 

•  Nie ma dodatkowej opłaty, niemniej proszę 
nie fotografować symboli państwowych. 

  

 

Zabytki, lekcja czwarta, przetłumacz! 

•  Chcielibyście Państwo przejażdżkę z 
kolacją? 

•  Would you like a cruise with dinner? 

•  Ilu was jest? •  How many of you are there? 

•  Trzeba iść tą drogą. Po dziesięciu minutach 
zobaczycie mury obronne. 

•  Just follow the path. You will see the walls 
in ten minutes. 
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•  Następne zwiedzanie rozpocznie się za 
dziesięć minut. 

•  The next tour is starting in ten minutes. 

•  Ona ma piętnaście przystanków i trwa 
około czterech do pięciu godzin. 

•  There are fifteen stops and the tour takes 
from four to five hours. 

•  Muzeum otwarte jest do osiemnastej. •  The museum closes at six p.m. 

•  Nie ma dodatkowej opłaty, niemniej proszę 
nie fotografować symboli państwowych. 

•  No additional charge is required, however, 
abstain from making pictures of state 
symbols. 

•  Bilet rodzinny na popołudnie, czy na całą 
dobę? 

•  A family ticket for the afternoon or for the 
whole day? 

•  Dwa dla dorosłych - to będzie siedem 
funtów. 

•  Two adults - that´s gonna be seven pounds. 

•  Będziecie przechodzić przez niego na 
końcu zwiedzania. 

•  At the end of the tour you will go through 
it. 

•  Ostatnie zwiedzanie rozpoczyna się o 
siedemnastej. 

•  The last tour starts at five p.m. 

•  Jaki język Pan woli? •  What language do you prefer? 

•  Audio-przewodnik może Pan odebrać tam. •  You can pick up the audio guides over 
there. 

•  Wprost przez podwórze a potem w lewo. •  Right over the yard and then to the left. 

•  Tak, ale tylko dla seniorów powyżej 
sześćdziesięciu pięciu lat. 

•  Yes, but only for seniors older than 65. 

•  Są dwie - Bistro znajduje się w ogródku a 
restauracja w budynku głównym. 

•  There are actually two - the Bistro is in the 
garden and the Restaurant is in the main 
building. 

•  Tylko w pierwszej części zwiedzania. •  Only in the first third of the tour. 

•  Zwiedzanie trwa niespełna dwie godziny. •  The tour takes a little less than two hours. 

•  Może Pan wziąć jeden stamtąd. •  You can pick one over there. 

•  Przepraszam, ale nie mamy zniżek dla 
dzieci. 

•  Sorry, we have no discount for kids. 

  

 

Zabytki, lekcja piąta, lekcja szósta,wysłuchaj, reaguj! 

•  Can I get a map of the museum? Czy mogę otrzymać plan muzeum? 

•  You can pick one over there. Może Pan wziąć jeden stamtąd. 
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•  Is it possible to get an audio-guide? Czy można otrzymać audio-przewodnik? 

•  You can pick up the audio guides over 
there. 

Audio-przewodnik może Pan odebrać tam. 

•  Two adults, please. Dwa bilety dla dorosłych poproszę. 

•  Two adults - that´s gonna be seven pounds. Dwa dla dorosłych - to będzie siedem funtów. 

•  How can we get to the castle? Jak dojdziemy do zamku? 

•  Just follow the path. You will see the walls 
in ten minutes. 

Trzeba iść tą drogą. Po dziesięciu minutach 
zobaczycie mury obronne. 

•  How long is the tour? Jak długo trwa zwiedzanie? 

•  The tour takes a little less than two hours. Zwiedzanie trwa niespełna dwie godziny. 

•  I´d like a family ticket, please. Poproszę o bilet rodzinny. 

•  A family ticket for the afternoon or for the 
whole day? 

Bilet rodzinny na popołudnie, czy na całą 
dobę? 

•  Is it allowed to take photographs? Czy można robić zdjęcia? 

•  Only in the first third of the tour. Tylko w pierwszej części zwiedzania. 

•  Is it possible to get a guide? Czy mona otrzymać przewodnik? 

•  What language do you prefer? Jaki język Pan woli? 

•  Is there a discount for seniors? Czy jest jakaś zniżka dla seniorów? 

•  Yes, but only for seniors older than 65. Tak, ale tylko dla seniorów powyżej 
sześćdziesięciu pięciu lat. 

•  Is there a restaurant on the premises? Czy na terenie jest jakaś restauracja? 

•  There are actually two - the Bistro is in the 
garden and the Restaurant is in the main 
building. 

Są dwie - Bistro znajduje się w ogródku a 
restauracja w budynku głównym. 

•  Is there an extra pay for taking 
photographs? 

Jaka jest opłata za robienie zdjęć? 

•  No additional charge is required, however, 
abstain from making pictures of state 
symbols. 

Nie ma dodatkowej opłaty, niemniej proszę 
nie fotografować symboli państwowych. 

•  Two children, please. Poproszę dwa bilety dziecięce. 

•  Sorry, we have no discount for kids. Przepraszam, ale nie mamy zniżek dla dzieci. 

•  We´d like to book a boat cruise. Chcielibyśmy zamówić wycieczkę na statku. 

•  Would you like a cruise with dinner? Chcielibyście Państwo przejażdżkę z kolacją? 



 

 116 

•  We´d like to book a one-day trip. Chcielibyśmy zamówić wycieczkę na jeden 
dzień. 

•  How many of you are there? Ilu was jest? 

•  We´d like to book a sightseeing tour. Chcielibyśmy zamówić jazdę widokową. 

•  There are fifteen stops and the tour takes 
from four to five hours. 

Ona ma piętnaście przystanków i trwa około 
czterech do pięciu godzin. 

•  What time does the last tour begin? O której rozpoczyna się ostatnie zwiedzanie? 

•  The last tour starts at five p.m. Ostatnie zwiedzanie rozpoczyna się o 
siedemnastej. 

•  What time does the museum close? Do której otwarte jest muzeum? 

•  The museum closes at six p.m. Muzeum otwarte jest do osiemnastej. 

•  What time is the next tour? O której rozpoczyna się następne zwiedzanie? 

•  The next tour is starting in ten minutes. Następne zwiedzanie rozpocznie się za 
dziesięć minut. 

•  Where is the entrance to the museum? Gdzie jest wejście do muzeum? 

•  Right over the yard and then to the left. Wprost przez podwórze a potem w lewo. 

•  Where is the gift shop? Gdzie jest oddział z pamiątkami? 

•  At the end of the tour you will go through 
it. 

Będziecie przechodzić przez niego na końcu 
zwiedzania. 
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Zabytki – karty 

Can I get a map of the 
museum? 

You can pick one over there. 
Is it possible to get an audio-

guide? 

You can pick up the audio 
guides over there. 

Two adults, please. 
Two adults - that´s gonna be 

seven pounds. 

How can we get to the castle? 
Just follow the path. You will 
see the walls in ten minutes. 

How long is the tour? 

The tour takes a little less 
than two hours. 

I´d like a family ticket, 
please. 

A family ticket for the 
afternoon or for the whole 

day? 

Is it allowed to take 
photographs? 

Only in the first third of the 
tour. 

Is it possible to get a guide? 

What language do you 
prefer? 

Is there a discount for 
seniors? 

Yes, but only for seniors 
older than 65. 

1  
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Czy można otrzymać audio-
przewodnik? 

Może Pan wziąć jeden 
stamtąd. 

Czy mogę otrzymać plan 
muzeum? 

Dwa dla dorosłych - to 
będzie siedem funtów. 

Dwa bilety dla dorosłych 
poproszę. 

Audio-przewodnik może Pan 
odebrać tam. 

Jak długo trwa zwiedzanie? 
Trzeba iść tą drogą. Po 

dziesięciu minutach 
zobaczycie mury obronne. 

Jak dojdziemy do zamku? 

Bilet rodzinny na popołudnie, 
czy na całą dobę? 

Poproszę o bilet rodzinny. 
Zwiedzanie trwa niespełna 

dwie godziny. 

Czy mona otrzymać 
przewodnik? 

Tylko w pierwszej części 
zwiedzania. 

Czy można robić zdjęcia? 

Tak, ale tylko dla seniorów 
powyżej sześćdziesięciu 

pięciu lat. 

Czy jest jakaś zniżka dla 
seniorów? 

Jaki język Pan woli? 

2  
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Is there a restaurant on the 
premises? 

There are actually two - the 
Bistro is in the garden and the 

Restaurant is in the main 
building. 

Is there an extra pay for 
taking photographs? 

No additional charge is 
required, however, abstain 

from making pictures of state 
symbols. 

Two children, please. 
Sorry, we have no discount 

for kids. 

We´d like to book a boat 
cruise. 

Would you like a cruise with 
dinner? 

We´d like to book a one-day 
trip. 

How many of you are there? 
We´d like to book a 

sightseeing tour. 

There are fifteen stops and 
the tour takes from four to 

five hours. 

What time does the last tour 
begin? 

The last tour starts at five 
p.m. 

What time does the museum 
close? 

The museum closes at six 
p.m. 

What time is the next tour? 
The next tour is starting in 

ten minutes. 

3  
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Jaka jest opłata za robienie 
zdjęć? 

Są dwie - Bistro znajduje się 
w ogródku a restauracja w 

budynku głównym. 

Czy na terenie jest jakaś 
restauracja? 

Przepraszam, ale nie mamy 
zniżek dla dzieci. 

Poproszę dwa bilety 
dziecięce. 

Nie ma dodatkowej opłaty, 
niemniej proszę nie 

fotografować symboli 
państwowych. 

Chcielibyśmy zamówić 
wycieczkę na jeden dzień. 

Chcielibyście Państwo 
przejażdżkę z kolacją? 

Chcielibyśmy zamówić 
wycieczkę na statku. 

Ona ma piętnaście 
przystanków i trwa około 
czterech do pięciu godzin. 

Chcielibyśmy zamówić jazdę 
widokową. 

Ilu was jest? 

Do której otwarte jest 
muzeum? 

Ostatnie zwiedzanie 
rozpoczyna się o 

siedemnastej. 

O której rozpoczyna się 
ostatnie zwiedzanie? 

Następne zwiedzanie 
rozpocznie się za dziesięć 

minut. 

O której rozpoczyna się 
następne zwiedzanie? 

Muzeum otwarte jest do 
osiemnastej. 

4  
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Where is the entrance to the 
museum? 

Right over the yard and then 
to the left. 

Where is the gift shop? 

At the end of the tour you 
will go through it. 

Wha is your destination? We are going to Manchester. 

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

5  
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Gdzie jest oddział z 
pamiątkami? 

Wprost przez podwórze a 
potem w lewo. 

Gdzie jest wejście do 
muzeum? 

Jedziemy do Manchester. Jaki jest cel Waszej podróży? 
Będziecie przechodzić przez 
niego na końcu zwiedzania. 

6  
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Zabytki – test 

•  Czy mona otrzymać przewodnik? ................................................................. 

•  Będziecie przechodzić przez niego na 
końcu zwiedzania. 

................................................................. 

•  Ilu was jest? ................................................................. 

•  Jak dojdziemy do zamku? ................................................................. 

•  Poproszę o bilet rodzinny. ................................................................. 

•  O której rozpoczyna się następne 
zwiedzanie? 

................................................................. 

•  Trzeba iść tą drogą. Po dziesięciu minutach 
zobaczycie mury obronne. 

................................................................. 

•  Tak, ale tylko dla seniorów powyżej 
sześćdziesięciu pięciu lat. 

................................................................. 

•  Jak długo trwa zwiedzanie? ................................................................. 

•  Chcielibyśmy zamówić jazdę widokową. ................................................................. 

•  Ona ma piętnaście przystanków i trwa 
około czterech do pięciu godzin. 

................................................................. 

•  Może Pan wziąć jeden stamtąd. ................................................................. 

•  Jedziemy do Manchester. ................................................................. 

•  Chcielibyśmy zamówić wycieczkę na 
statku. 

................................................................. 

•  Gdzie jest oddział z pamiątkami? ................................................................. 

•  Następne zwiedzanie rozpocznie się za 
dziesięć minut. 

................................................................. 

•  Jaka jest opłata za robienie zdjęć? ................................................................. 

•  Do której otwarte jest muzeum? ................................................................. 

•  Chcielibyśmy zamówić wycieczkę na jeden 
dzień. 

................................................................. 

•  Zwiedzanie trwa niespełna dwie godziny. ................................................................. 

•  Bilet rodzinny na popołudnie, czy na całą 
dobę? 

................................................................. 

•  Dwa dla dorosłych - to będzie siedem 
funtów. 

................................................................. 

•  Ostatnie zwiedzanie rozpoczyna się o ................................................................. 
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siedemnastej. 

•  Czy można otrzymać audio-przewodnik? ................................................................. 

•  Nie ma dodatkowej opłaty, niemniej proszę 
nie fotografować symboli państwowych. 

................................................................. 

•  Gdzie jest wejście do muzeum? ................................................................. 

•  Czy można robić zdjęcia? ................................................................. 

•  Jaki jest cel Waszej podróży? ................................................................. 

•  Czy jest jakaś zniżka dla seniorów? ................................................................. 

•  Czy na terenie jest jakaś restauracja? ................................................................. 

•  Audio-przewodnik może Pan odebrać tam. ................................................................. 

•  Chcielibyście Państwo przejażdżkę z 
kolacją? 

................................................................. 

•  Poproszę dwa bilety dziecięce. ................................................................. 

•  Jaki język Pan woli? ................................................................. 

•  Muzeum otwarte jest do osiemnastej. ................................................................. 

•  Czy mogę otrzymać plan muzeum? ................................................................. 

•  Wprost przez podwórze a potem w lewo. ................................................................. 

•  Tylko w pierwszej części zwiedzania. ................................................................. 

•  Dwa bilety dla dorosłych poproszę. ................................................................. 

•  O której rozpoczyna się ostatnie 
zwiedzanie? 

................................................................. 

•  Przepraszam, ale nie mamy zniżek dla 
dzieci. 

................................................................. 

•  Są dwie - Bistro znajduje się w ogródku a 
restauracja w budynku głównym. 

................................................................. 
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Zabytki – test klucz 

•  Czy mozna otrzymać przewodnik? •  Is it possible to get a guide? 

•  Będziecie przechodzić przez niego na 
końcu zwiedzania. 

•  At the end of the tour you will go through 
it. 

•  Ilu was jest? •  How many of you are there? 

•  Jak dojdziemy do zamku? •  How can we get to the castle? 

•  Poproszę o bilet rodzinny. •  I´d like a family ticket, please. 

•  O której rozpoczyna się następne 
zwiedzanie? 

•  What time is the next tour? 

•  Trzeba iść tą drogą. Po dziesięciu minutach 
zobaczycie mury obronne. 

•  Just follow the path. You will see the walls 
in ten minutes. 

•  Tak, ale tylko dla seniorów powyżej 
sześćdziesięciu pięciu lat. 

•  Yes, but only for seniors older than 65. 

•  Jak długo trwa zwiedzanie? •  How long is the tour? 

•  Chcielibyśmy zamówić jazdę widokową. •  We´d like to book a sightseeing tour. 

•  Ona ma piętnaście przystanków i trwa 
około czterech do pięciu godzin. 

•  There are fifteen stops and the tour takes 
from four to five hours. 

•  Może Pan wziąć jeden stamtąd. •  You can pick one over there. 

•  Jedziemy do Manchester. •  We are going to Manchester. 

•  Chcielibyśmy zamówić wycieczkę na 
statku. 

•  We´d like to book a boat cruise. 

•  Gdzie jest oddział z pamiątkami? •  Where is the gift shop? 

•  Następne zwiedzanie rozpocznie się za 
dziesięć minut. 

•  The next tour is starting in ten minutes. 

•  Jaka jest opłata za robienie zdjęć? •  Is there an extra pay for taking 
photographs? 

•  Do której otwarte jest muzeum? •  What time does the museum close? 

•  Chcielibyśmy zamówić wycieczkę na jeden 
dzień. 

•  We´d like to book a one-day trip. 

•  Zwiedzanie trwa niespełna dwie godziny. •  The tour takes a little less than two hours. 

•  Bilet rodzinny na popołudnie, czy na całą 
dobę? 

•  A family ticket for the afternoon or for the 
whole day? 

•  Dwa dla dorosłych - to będzie siedem 
funtów. 

•  Two adults - that´s gonna be seven pounds. 
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•  Ostatnie zwiedzanie rozpoczyna się o 
siedemnastej. 

•  The last tour starts at five p.m. 

•  Czy można otrzymać audio-przewodnik? •  Is it possible to get an audio-guide? 

•  Nie ma dodatkowej opłaty, niemniej proszę 
nie fotografować symboli państwowych. 

•  No additional charge is required, however, 
abstain from making pictures of state 
symbols. 

•  Gdzie jest wejście do muzeum? •  Where is the entrance to the museum? 

•  Czy można robić zdjęcia? •  Is it allowed to take photographs? 

•  Jaki jest cel Waszej podróży? •  Wha is your destination? 

•  Czy jest jakaś zniżka dla seniorów? •  Is there a discount for seniors? 

•  Czy na terenie jest jakaś restauracja? •  Is there a restaurant on the premises? 

•  Audio-przewodnik może Pan odebrać tam. •  You can pick up the audio guides over 
there. 

•  Chcielibyście Państwo przejażdżkę z 
kolacją? 

•  Would you like a cruise with dinner? 

•  Poproszę dwa bilety dziecięce. •  Two children, please. 

•  Jaki język Pan woli? •  What language do you prefer? 

•  Muzeum otwarte jest do osiemnastej. •  The museum closes at six p.m. 

•  Czy mogę otrzymać plan muzeum? •  Can I get a map of the museum? 

•  Wprost przez podwórze a potem w lewo. •  Right over the yard and then to the left. 

•  Tylko w pierwszej części zwiedzania. •  Only in the first third of the tour. 

•  Dwa bilety dla dorosłych poproszę. •  Two adults, please. 

•  O której rozpoczyna się ostatnie 
zwiedzanie? 

•  What time does the last tour begin? 

•  Przepraszam, ale nie mamy zniżek dla 
dzieci. 

•  Sorry, we have no discount for kids. 

•  Są dwie - Bistro znajduje się w ogródku a 
restauracja w budynku głównym. 

•  There are actually two - the Bistro is in the 
garden and the Restaurant is in the main 
building. 
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Lotnisko, lekcja pierwsza, wysłuchaj! 

•  What´s your email address? •  Jaki ma Pan adres e-mail? 

•  Can I have a glass of water? •  Czy mogę dostać szklankę wody? 

•  Is it the check-in to Miami? •  Czy tutaj jest odprawa do Miami? 

•  Is it with a stopover? •  Czy to lot z przesiadką? 

•  Where is a baggage claim? •  Gdzie można odebrać bagaż? 

•  What time is the next flight? •  O której leci następny samolot? 

•  Where is the check-in desk? •  Gdzie jest stanowisko odpraw? 

•  Let me help you. •  Przepraszam, pomogę Pani. 

•  Where is my seat? •  Gdzie jest moje siedzenie? 

•  Do you have a laptop, tablet or a mobile 
phone? 

•  Ma Pan laptopa, tablet lub komórkę? 

•  Is there a hotel at the airport? •  Czy na lotnisku jest hotel? 

•  I´m sorry, the flight is fully booked. •  Przykro mi, ale lot jest w pełni zajęty. 

•  Where is the entry to the underground? •  Gdzie jest wejście do metra? 

•  Can I have a cup of coffee? •  Czy mogę dostać fili żankę kawy? 

•  How can I get to the airport, please? •  Przepraszam, jak się dostanę na lotnisko? 

•  What´s your phone number? •  Jaki jest do Pana numer telefonu? 

•  Would you like something to drink? •  Coś do picia? 

•  What gate is it? •  Jaki to gate? 

•  What time does the plane arrive? •  O której przylatuje samolot? 

•  Sorry, I think you are on my seat. •  Przepraszam, myślę, że siedzi Pan na moim 
miejscu. 

•  Which gate shall we go to? •  Do którego gate mamy iść? 

•  How can I get to the hotel Avion? •  Jak się dostanę do hotelu Avion? 

•  Where is the taxi rank? •  Gdzie jest stanowisko taksówek? 

•  Where is the information office, please? •  Przepraszam, gdzie jest punkt 
informacyjny? 

•  Do I need any documents to enter the 
country? 

•  Czy potrzebne są mi jakieś dokumenty do 
wejścia do kraju? 

•  Where is the departure lounge? •  Gdzie jest hala odlotów? 
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•  Can you confirm my booking? •  Czy może Pan potwierdzić moją 
rezerwację? 

•  It is a direct flight? •  Czy to jest lot bezpośredni? 

•  Where are the transit buses? •  Gdzie jest przystanek autobusów 
tranzytowych? 

•  You have ten kilograms extra. •  Pański bagaż waży dziesięć kilogramów 
ponad limit. 

 

Lotnisko, lekcja druga, przetłumacz! 

•  Gdzie jest przystanek autobusów 
tranzytowych? 

•  Where are the transit buses? 

•  Jaki ma Pan adres e-mail? •  What´s your email address? 

•  Gdzie można odebrać bagaż? •  Where is a baggage claim? 

•  Czy potrzebne są mi jakieś dokumenty do 
wejścia do kraju? 

•  Do I need any documents to enter the 
country? 

•  Gdzie jest hala odlotów? •  Where is the departure lounge? 

•  Coś do picia? •  Would you like something to drink? 

•  Przepraszam, pomogę Pani. •  Let me help you. 

•  Gdzie jest wejście do metra? •  Where is the entry to the underground? 

•  Przepraszam, gdzie jest punkt 
informacyjny? 

•  Where is the information office, please? 

•  Ma Pan laptopa, tablet lub komórkę? •  Do you have a laptop, tablet or a mobile 
phone? 

•  O której leci następny samolot? •  What time is the next flight? 

•  Czy mogę dostać fili żankę kawy? •  Can I have a cup of coffee? 

•  Czy to jest lot bezpośredni? •  It is a direct flight? 

•  Przykro mi, ale lot jest w pełni zajęty. •  I´m sorry, the flight is fully booked. 

•  Do którego gate mamy iść? •  Which gate shall we go to? 

•  Gdzie jest moje siedzenie? •  Where is my seat? 

•  Czy na lotnisku jest hotel? •  Is there a hotel at the airport? 

•  Gdzie jest stanowisko taksówek? •  Where is the taxi rank? 

•  Jaki to gate? •  What gate is it? 
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•  Jaki jest do Pana numer telefonu? •  What´s your phone number? 

•  Przepraszam, myślę, że siedzi Pan na moim 
miejscu. 

•  Sorry, I think you are on my seat. 

•  Czy może Pan potwierdzić moją 
rezerwację? 

•  Can you confirm my booking? 

•  Czy mogę dostać szklankę wody? •  Can I have a glass of water? 

•  Jak się dostanę do hotelu Avion? •  How can I get to the hotel Avion? 

•  Czy to lot z przesiadką? •  Is it with a stopover? 

•  Przepraszam, jak się dostanę na lotnisko? •  How can I get to the airport, please? 

•  Gdzie jest stanowisko odpraw? •  Where is the check-in desk? 

•  Czy tutaj jest odprawa do Miami? •  Is it the check-in to Miami? 

•  O której przylatuje samolot? •  What time does the plane arrive? 

•  Pański bagaż waży dziesięć kilogramów 
ponad limit. 

•  You have ten kilograms extra. 

 

Lotnisko, lekcja trzecia, wysłuchaj! 

•  Thank you, how nice of you. •  Dziękuję, mam nadzieję, że będzie miły. 

•  Milk or sugar? •  Z mlekiem, czy z cukrem? 

•  Yes, there are several. •  Tak, jest ich kilka. 

•  Here is your boarding card - gate 31, 
takeoff time 7.30 

•  Oto Pana bilet pokładowy - gate 31, czas 
odlotu 7:30. 

•  Just follow the signs above you. •  Niech Pan idzie wg strzałek nad Panem. 

•  Yes, I´ll have tomato juice with pepper. •  Tak, poproszę sok pomidorowy i pieprz. 

•  Just in front of the terminal 3. •  Zaraz przed terminalem numer trzy. 

•  The plane arrives at seven a.m. •  Samolot przylatuje o siódmej rano. 

•  When is there a next flight? •  Kiedy jest następny lot? 

•  Of course, let me bring it for you. •  Oczywiście, zaraz ją przyniosę. 

•  Take a taxi. It is five minutes. •  Niech Pan weźmie taksówkę, to jakieś pięć 
minut. 

•  Ok, I will try to repack. •  Dobra, spróbuję to przepakować. 

•  You have to go to the terminal one. •  Musicie podejść do terminalu numer jeden. 
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•  Of which terminal? •  Którego terminalu? 

•  Keep going and read the row numbers. •  Niech Pan idzie dalej i czyta numery na 
siedziskach. 

•  Gate 32, time 7.30. •  Gate 32, godzina 7:30. 

•  I have a laptop and a mobile phone. •  Mam laptopa i komórkę. 

•  No, Miami is the third counter on the left. •  Nie, Miami to trzecie stanowisko po lewej. 

•  In front of terminal 1. •  Przed terminalem numer jeden. 

•  Sorry, my fault. •  Przepraszam, to moja pomyłka. 

•  No, it is a direct flight. •  Nie, to jest lot bezpośredni. 

•  No, there is a stopover in Dubai. •  Nie, w Dubaju jest przesiadka. 

•  Where are you flying? •  Dokąd Państwo lecą? 

•  You have to go to the Terminal 2. •  Musi Pan podejść na terminal numer dwa. 

•  Yes, you need to fill in this form. •  Tak, będzie Pan musiał wypełnić 
formularz. 

•  There is a special bus service. The ticket 
costs 5 euros. 

•  Jeździ tam specjalna linia autobusowa. 
Bilet kosztuje pięć euro. 

•  Yes, after finishing the booking you will 
receive an email. 

•  Tak, po skończeniu rezerwacji otrzyma Pan 
wiadomość e-mail. 

•  At seven p.m. sharp. •  Dokładnie o siódmej. 

•  It is 00420596623170 •  To 00420596623170. 

  

 

Lotnisko, lekcja czwarta, przetłumacz! 

•  Tak, poproszę sok pomidorowy i pieprz. •  Yes, I´ll have tomato juice with pepper. 

•  Przepraszam, to moja pomyłka. •  Sorry, my fault. 

•  Musicie podejść do terminalu numer jeden. •  You have to go to the terminal one. 

•  Zaraz przed terminalem numer trzy. •  Just in front of the terminal 3. 

•  Przed terminalem numer jeden. •  In front of terminal 1 

•  Tak, będzie Pan musiał wypełnić 
formularz. 

•  Yes, you need to fill in this form. 

•  Dobra, spróbuję to przepakować. •  Ok, I will try to repack. 
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•  Dokładnie o siódmej. •  At seven pm sharp. 

•  Niech Pan idzie wg strzałek nad Panem. •  Just follow the signs above you. 

•  To 00420596623170. •  It is 00420596623170 

•  Dokąd Państwo lecą? •  Where are you flying? 

•  Niech Pan weźmie taksówkę, to jakieś pięć 
minut. 

•  take a taxi. It is five minutes. 

•  Jeździ tam specjalna linia autobusowa. 
Bilet kosztuje pięć euro. 

•  There is a special bus service. The ticket 
costs 5 euros. 

•  Kiedy jest następny lot? •  When is there a next flight? 

•  Musi Pan podejść na terminal numer dwa. •  You have to go to the Terminal 2. 

•  Nie, w Dubaju jest przesiadka. •  No, there is a stopover in Dubai. 

•  Oto Pana bilet pokładowy - gate 31, czas 
odlotu 7:30. 

•  Here is your boarding card - gate 31, 
takeoff time 7.30 

•  Tak, po skończeniu rezerwacji otrzyma Pan 
wiadomość e-mail. 

•  Yes, after finishing the booking you will 
receive an email. 

•  Niech Pan idzie dalej i czyta numery na 
siedziskach. 

•  Keep going and read the row numbers. 

•  Oczywiście, zaraz ją przyniosę. •  Of course, let me bring it for you. 

•  Dziękuję, mam nadzieję, że będzie miły. •  Thank you, how nice of you. 

•  Którego terminalu? •  Of which terminal? 

•  Z mlekiem, czy z cukrem? •  Milk or sugar? 

•  Tak, jest ich kilka. •  Yes, there are several. 

•  Nie, to jest lot bezpośredni. •  No, it is a direct flight. 

•  Gate 32, godzina 7:30. •  Gate 32, time 7.30. 

•  Mam laptopa i komórkę. •  I have a laptop and a mobile phone. 

•  Nie, Miami to trzecie stanowisko po lewej. •  No, Miami is the third counter on the left. 

•  Samolot przylatuje o siódmej rano. •  The plane arrives at seven a.m. 

  

 

Lotnisko, lekcja piąta, lekcja szósta,wysłuchaj, reaguj! 

•  Gdzie jest przystanek autobusów 
tranzytowych? 

•  Where are the transit buses? 
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•  Przed terminalem numer jeden. •  In front of terminal 1 

•  Gdzie jest wejście do metra? •  Where is the entry to the underground? 

•  Musicie podejść do terminalu numer jeden. •  You have to go to the terminal one. 

•  Przepraszam, gdzie jest punkt 
informacyjny? 

•  Where is the information office, please? 

•  Musi Pan podejść na terminal numer dwa. •  You have to go to the Terminal 2. 

•  Gdzie jest stanowisko taksówek? •  Where is the taxi rank? 

•  Zaraz przed terminalem numer trzy. •  Just in front of the terminal 3. 

•  Przepraszam, jak się dostanę na lotnisko? •  How can I get to the airport, please? 

•  Jeździ tam specjalna linia autobusowa. 
Bilet kosztuje pięć euro. 

•  There is a special bus service. The ticket 
costs 5 euros. 

•  Jak się dostanę do hotelu Avion? •  How can I get to the hotel Avion? 

•  Niech Pan weźmie taksówkę, to jakieś pięć 
minut. 

•  take a taxi. It is five minutes. 

•  Coś do picia? •  Would you like something to drink? 

•  Tak, poproszę sok pomidorowy i pieprz. •  Yes, I´ll have tomato juice with pepper. 

•  Czy mogę dostać fili żankę kawy? •  Can I have a cup of coffee? 

•  Z mlekiem, czy z cukrem? •  Milk or sugar? 

•  Czy mogę dostać szklankę wody? •  Can I have a glass of water? 

•  Oczywiście, zaraz ją przyniosę. •  Of course, let me bring it for you. 

•  Czy może Pan potwierdzić moją 
rezerwację? 

•  Can you confirm my booking? 

•  Tak, po skończeniu rezerwacji otrzyma Pan 
wiadomość e-mail. 

•  Yes, after finishing the booking you will 
receive an email. 

•  Czy potrzebne są mi jakieś dokumenty do 
wejścia do kraju? 

•  Do I need any documents to enter the 
country? 

•  Tak, będzie Pan musiał wypełnić 
formularz. 

•  Yes, you need to fill in this form. 

•  Ma Pan laptopa, tablet lub komórkę? •  Do you have a laptop, tablet or a mobile 
phone? 

•  Mam laptopa i komórkę. •  I have a laptop and a mobile phone. 

•  Przykro mi, ale lot jest w pełni zajęty. •  I´m sorry, the flight is fully booked. 
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•  Kiedy jest następny lot? •  When is there a next flight? 

•  Czy tutaj jest odprawa do Miami? •  Is it the check-in to Miami? 

•  Nie, Miami to trzecie stanowisko po lewej. •  No, Miami is the third counter on the left. 

•  Czy to lot z przesiadką? •  Is it with a stopover? 

•  Nie, to jest lot bezpośredni. •  No, it is a direct flight. 

•  Czy na lotnisku jest hotel? •  Is there a hotel at the airport? 

•  Tak, jest ich kilka. •  Yes, there are several. 

•  Czy to jest lot bezpośredni? •  It is a direct flight? 

•  Nie, w Dubaju jest przesiadka. •  No, there is a stopover in Dubai. 

•  Przepraszam, myślę, że siedzi Pan na moim 
miejscu. 

•  Sorry, I think you are on my seat. 

•  Przepraszam, to moja pomyłka. •  Sorry, my fault. 

•  Jaki to gate? •  What gate is it? 

•  Oto Pana bilet pokładowy - gate 31, czas 
odlotu 7:30. 

•  Here is your boarding card - gate 31, 
takeoff time 7.30 

•  O której przylatuje samolot? •  What time does the plane arrive? 

•  Samolot przylatuje o siódmej rano. •  The plane arrives at seven a.m. 

•  O której leci następny samolot? •  What time is the next flight? 

•  Dokładnie o siódmej. •  At seven p.m. sharp. 

•  Jaki jest do Pana numer telefonu? •  What´s your phone number? 

•  To 00420596623170. •  It is 00420596623170 

•  Gdzie można odebrać bagaż? •  Where is a baggage claim? 

•  Niech Pan idzie wg strzałek nad Panem. •  Just follow the signs above you. 

•  Gdzie jest moje siedzenie? •  Where is my seat? 

•  Niech Pan idzie dalej i czyta numery na 
siedziskach. 

•  Keep going and read the row numbers. 

•  Gdzie jest hala odlotów? •  Where is the departure lounge? 

•  Którego terminalu? •  Of which terminal? 

•  Gdzie jest stanowisko odpraw? •  Where is the check-in desk? 

•  Dokąd Państwo lecą? •  Where are you flying? 
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•  Do którego gate mamy iść? •  Which gate shall we go to? 

•  Gate 32, godzina 7:30. •  Gate 32, time 7.30. 

•  Pański bagaż waży dziesięć kilogramów 
ponad limit. 

•  You have ten kilograms extra. 

•  Dobra, spróbuję to przepakować. •  Ok, I will try to repack. 
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Lotnisko – karty 

Where are the transit buses? In front of terminal 1 
Where is the entry to the 

underground? 

You have to go to the 
terminal one. 

Where is the information 
office, please? 

You have to go to the 
Terminal 2. 

Where is the taxi rank? Just in front of the terminal 3. 
How can I get to the airport, 

please? 

There is a special bus service. 
The ticket costs 5 euros. 

How can I get to the hotel 
Avion? 

take a taxi. It is five minutes. 

Would you like something to 
drink? 

Yes, I´ll have tomato juice 
and pepper. 

Can I have a cup of coffee? 

Milk or sugar? Can I have a glass of water? 
Of course, let me bring it for 

you. 

1  
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Gdzie jest wejście do metra? 
Przed terminalem numer 

jeden. 
Gdzie jest przystanek 

autobusów tranzytowych? 

Musi Pan podejść na terminal 
numer dwa. 

Przepraszam, gdzie jest punkt 
informacyjny? 

Musicie podejść do terminalu 
numer jeden. 

Przepraszam, jak się dostanę 
na lotnisko? 

Zaraz przed terminalem 
numer trzy. 

Gdzie jest stanowisko 
taksówek? 

Niech Pan weźmie taksówkę, 
to jakieś pięć minut. 

Jak się dostanę do hotelu 
Avion? 

Jeździ tam specjalna linia 
autobusowa. Bilet kosztuje 

pięć euro. 

Czy mogę dostać fili żankę 
kawy? 

Tak, poproszę sok 
pomidorowy i pieprz. 

Coś do picia? 

Oczywiście, zaraz ją 
przyniosę. 

Czy mogę dostać szklankę 
wody? 

Z mlekiem, czy z cukrem? 

2  
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Can you confirm my 
booking? 

Yes, after finishing the 
booking you will receive an 

email. 

Do I need any documents to 
enter the country? 

Yes, you need to fill in this 
form. 

Do you have a laptop, tablet 
or a mobile phone? 

I have a laptop and a mobile 
phone. 

I´m sorry, the flight is fully 
booked. 

When is there a next flight? Is it the check-in to Miami? 

No, Miami is the third 
counter on the left. 

Is it with a stopover? No, it is a direct flight. 

Is there a hotel at the airport? Yes, there are several. It is a direct flight? 

No, there is a stopover in 
Dubai. 

Let me help you. Thank you, how nice of you. 

3  
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Czy potrzebne są mi jakieś 
dokumenty do wejścia do 

kraju? 

Tak, po skończeniu 
rezerwacji otrzyma Pan 

wiadomość e-mail. 

Czy może Pan potwierdzić 
moją rezerwację? 

Mam laptopa i komórkę. 
Ma Pan laptopa, tablet lub 

komórkę? 
Tak, będzie Pan musiał 

wypełnić formularz. 

Czy tutaj jest odprawa do 
Miami? 

Kiedy jest następny lot? 
Przykro mi, ale lot jest w 

pełni zajęty. 

Nie, to jest lot bezpośredni. Czy to lot z przesiadką? 
Nie, Miami to trzecie 
stanowisko po lewej. 

Czy to jest lot bezpośredni? Tak, jest ich kilka. Czy na lotnisku jest hotel? 

Dziękuję, mam nadzieję, że 
będzie miły. 

Przepraszam, pomogę Pani. 
Nie, w Dubaju jest 

przesiadka. 

4  
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Sorry, I think you are on my 
seat. 

Sorry, my fault. What gate is it? 

Here is your boarding card - 
gate 31, takeoff time 7.30 

What time does the plane 
arrive? 

The plane arrives at seven 
a.m. 

What time is the next flight? At seven pm sharp. What´s your email address? 

It is m.a.r.t.y@google.com What´s your phone number? It is 00420596623170 

Where is a baggage claim? 
Just follow the signs above 

you. 
Where is my seat? 

Keep going and read the row 
numbers. 

Where is the departure 
lounge? 

Of which terminal? 

5  
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Jaki to gate? 
Przepraszam, to moja 

pomyłka. 
Przepraszam, myślę, że siedzi 

Pan na moim miejscu. 

Samolot przylatuje o siódmej 
rano. 

O której przylatuje samolot? 
Oto Pana bilet pokładowy - 
gate 31, czas odlotu 7:30. 

Jaki ma Pan adres e-mail? Dokładnie o siódmej. 
O której leci następny 

samolot? 

To 00420596623170. 
Jaki jest do Pana numer 

telefonu? 
To marty@google.cz 

Gdzie jest moje siedzenie? 
Niech Pan idzie wg strzałek 

nad Panem. 
Gdzie można odebrać bagaż? 

Którego terminalu? Gdzie jest hala odlotów? 
Niech Pan idzie dalej i czyta 

numery na siedziskach. 

6  
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Where is the check-in desk? Where are you flying? Which gate shall we go to? 

Gate 32, time 7.30. 
You have ten kilograms 

extra. 
Ok, I will try to repack. 

We are on our way to the 
airport. 

-  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

7  
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Do którego gate mamy iść? Dokąd Państwo lecą? 
Gdzie jest stanowisko 

odpraw? 

Dobra, spróbuję to 
przepakować. 

Pański bagaż waży dziesięć 
kilogramów ponad limit. 

Gate 32, godzina 7:30. 

-  -  
Jesteśmy w drodze na 

lotnisko. 

8  
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Lotnisko – test 

•  Tak, poproszę sok pomidorowy i pieprz. ................................................................. 

•  Nie, to jest lot bezpośredni. ................................................................. 

•  Jeździ tam specjalna linia autobusowa. 
Bilet kosztuje pięć euro. 

................................................................. 

•  Czy mogę dostać fili żankę kawy? ................................................................. 

•  Oto Pana bilet pokładowy - gate 31, czas 
odlotu 7:30. 

................................................................. 

•  Dokąd Państwo lecą? ................................................................. 

•  Gdzie jest wejście do metra? ................................................................. 

•  Niech Pan weźmie taksówkę, to jakieś pięć 
minut. 

................................................................. 

•  Czy to lot z przesiadką? ................................................................. 

•  Dokładnie o siódmej. ................................................................. 

•  Coś do picia? ................................................................. 

•  To marty@google.cz ................................................................. 

•  Jaki to gate? ................................................................. 

•  Przepraszam, to moja pomyłka. ................................................................. 

•  Gdzie jest stanowisko odpraw? ................................................................. 

•  Czy może Pan potwierdzić moją 
rezerwację? 

................................................................. 

•  Przepraszam, gdzie jest punkt 
informacyjny? 

................................................................. 

•  Musi Pan podejść na terminal numer dwa. ................................................................. 

•  To 00420596623170. ................................................................. 

•  Jaki ma Pan adres e-mail? ................................................................. 

•  Gdzie jest hala odlotów? ................................................................. 

•  Tak, jest ich kilka. ................................................................. 

•  Przykro mi, ale lot jest w pełni zajęty. ................................................................. 

•  Oczywiście, zaraz ją przyniosę. ................................................................. 

•  Tak, po skończeniu rezerwacji otrzyma Pan 
wiadomość e-mail. 

................................................................. 



 

 144 

•  Zaraz przed terminalem numer trzy. ................................................................. 

•  Nie, w Dubaju jest przesiadka. ................................................................. 

•  Gdzie jest przystanek autobusów 
tranzytowych? 

................................................................. 

•  Czy na lotnisku jest hotel? ................................................................. 

•  Którego terminalu? ................................................................. 

•  Gate 32, godzina 7:30. ................................................................. 

•  Gdzie jest stanowisko taksówek? ................................................................. 

•  Nie, Miami to trzecie stanowisko po lewej. ................................................................. 

•  Do którego gate mamy iść? ................................................................. 

•  Mam laptopa i komórkę. ................................................................. 

•  Z mlekiem, czy z cukrem? ................................................................. 

•  Niech Pan idzie wg strzałek nad Panem. ................................................................. 

•  Dziękuję, mam nadzieję, że będzie miły. ................................................................. 

•  Czy tutaj jest odprawa do Miami? ................................................................. 

•  Przepraszam, jak się dostanę na lotnisko? ................................................................. 

•  Gdzie można odebrać bagaż? ................................................................. 

•  Jak się dostanę do hotelu Avion? ................................................................. 

•  Przed terminalem numer jeden. ................................................................. 

•  O której leci następny samolot? ................................................................. 

•  Tak, będzie Pan musiał wypełnić 
formularz. 

................................................................. 

•  Jaki jest do Pana numer telefonu? ................................................................. 

•  Samolot przylatuje o siódmej rano. ................................................................. 

•  Musicie podejść do terminalu numer jeden. ................................................................. 

•  Czy mogę dostać szklankę wody? ................................................................. 

•  Przepraszam, pomogę Pani. ................................................................. 

•  Gdzie jest moje siedzenie? ................................................................. 

•  Dobra, spróbuję to przepakować. ................................................................. 

•  Czy to jest lot bezpośredni? ................................................................. 
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•  Pański bagaż waży dziesięć kilogramów 
ponad limit. 

................................................................. 

•  Jesteśmy w drodze na lotnisko. ................................................................. 

•  O której przylatuje samolot? ................................................................. 

•  Czy potrzebne są mi jakieś dokumenty do 
wejścia do kraju? 

................................................................. 

•  Niech Pan idzie dalej i czyta numery na 
siedziskach. 

................................................................. 

•  Przepraszam, myślę, że siedzi Pan na moim 
miejscu. 

................................................................. 

•  Kiedy jest następny lot? ................................................................. 

 

Lotnisko – test – klucz 

•  Tak, poproszę sok pomidorowy i pieprz. •  Yes, I´ll have tomato juice and pepper. 

•  Nie, to jest lot bezpośredni. •  No, it is a direct flight. 

•  Jeździ tam specjalna linia autobusowa. 
Bilet kosztuje pięć euro. 

•  There is a special bus service. The ticket 
costs 5 euros. 

•  Czy mogę dostać fili żankę kawy? •  Can I have a cup of coffee? 

•  Oto Pana bilet pokładowy - gate 31, czas 
odlotu 7:30. 

•  Here is your boarding card - gate 31, 
takeoff time 7.30 

•  Dokąd Państwo lecą? •  Where are you flying? 

•  Gdzie jest wejście do metra? •  Where is the entry to the underground? 

•  Niech Pan weźmie taksówkę, to jakieś pięć 
minut. 

•  take a taxi. It is five minutes. 

•  Czy to lot z przesiadką? •  Is it with a stopover? 

•  Dokładnie o siódmej. •  At seven pm sharp. 

•  Coś do picia? •  Would you like something to drink? 

•  To marty@google.cz •  It is m.a.r.t.y@google.com 

•  Jaki to gate? •  What gate is it? 

•  Przepraszam, to moja pomyłka. •  Sorry, my fault. 

•  Gdzie jest stanowisko odpraw? •  Where is the check-in desk? 

•  Czy może Pan potwierdzić moją 
rezerwację? 

•  Can you confirm my booking? 
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•  Przepraszam, gdzie jest punkt 
informacyjny? 

•  Where is the information office, please? 

•  Musi Pan podejść na terminal numer dwa. •  You have to go to the Terminal 2. 

•  To 00420596623170. •  It is 00420596623170 

•  Jaki ma Pan adres e-mail? •  What´s your email address? 

•  Gdzie jest hala odlotów? •  Where is the departure lounge? 

•  Tak, jest ich kilka. •  Yes, there are several. 

•  Przykro mi, ale lot jest w pełni zajęty. •  I´m sorry, the flight is fully booked. 

•  Oczywiście, zaraz ją przyniosę. •  Of course, let me bring it for you. 

•  Tak, po skończeniu rezerwacji otrzyma Pan 
wiadomość e-mail. 

•  Yes, after finishing the booking you will 
receive an email. 

•  Zaraz przed terminalem numer trzy. •  Just in front of the terminal 3. 

•  Nie, w Dubaju jest przesiadka. •  No, there is a stopover in Dubai. 

•  Gdzie jest przystanek autobusów 
tranzytowych? 

•  Where are the transit buses? 

•  Czy na lotnisku jest hotel? •  Is there a hotel at the airport? 

•  Którego terminalu? •  Of which terminal? 

•  Gate 32, godzina 7:30. •  Gate 32, time 7.30. 

•  Gdzie jest stanowisko taksówek? •  Where is the taxi rank? 

•  Nie, Miami to trzecie stanowisko po lewej. •  No, Miami is the third counter on the left. 

•  Do którego gate mamy iść? •  Which gate shall we go to? 

•  Mam laptopa i komórkę. •  I have a laptop and a mobile phone. 

•  Z mlekiem, czy z cukrem? •  Milk or sugar? 

•  Niech Pan idzie wg strzałek nad Panem. •  Just follow the signs above you. 

•  Dziękuję, mam nadzieję, że będzie miły. •  Thank you, how nice of you. 

•  Czy tutaj jest odprawa do Miami? •  Is it the check-in to Miami? 

•  Przepraszam, jak się dostanę na lotnisko? •  How can I get to the airport, please? 

•  Gdzie można odebrać bagaż? •  Where is a baggage claim? 

•  Jak się dostanę do hotelu Avion? •  How can I get to the hotel Avion? 

•  Przed terminalem numer jeden. •  In front of terminal 1 
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•  O której leci następny samolot? •  What time is the next flight? 

•  Tak, będzie Pan musiał wypełnić 
formularz. 

•  Yes, you need to fill in this form. 

•  Jaki jest do Pana numer telefonu? •  What´s your phone number? 

•  Samolot przylatuje o siódmej rano. •  The plane arrives at seven a.m. 

•  Musicie podejść do terminalu numer jeden. •  You have to go to the terminal one. 

•  Czy mogę dostać szklankę wody? •  Can I have a glass of water? 

•  Przepraszam, pomogę Pani. •  Let me help you. 

•  Gdzie jest moje siedzenie? •  Where is my seat? 

•  Dobra, spróbuję to przepakować. •  Ok, I will try to repack. 

•  Czy to jest lot bezpośredni? •  It is a direct flight? 

•  Pański bagaż waży dziesięć kilogramów 
ponad limit. 

•  You have ten kilograms extra. 

•  Jesteśmy w drodze na lotnisko. •  We are on our way to the airport. 

•  O której przylatuje samolot? •  What time does the plane arrive? 

•  Czy potrzebne są mi jakieś dokumenty do 
wejścia do kraju? 

•  Do I need any documents to enter the 
country? 

•  Niech Pan idzie dalej i czyta numery na 
siedziskach. 

•  Keep going and read the row numbers. 

•  Przepraszam, myślę, że siedzi Pan na moim 
miejscu. 

•  Sorry, I think you are on my seat. 

•  Kiedy jest następny lot? •  When is there a next flight? 
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Policja, lekcja pierwsza, wysłuchaj! 

•  Can I get a signed report for my insurance 
company? 

•  Czy mogę otrzymać podpisany raport dla 
mojej ubezpieczalni? 

•  It was not my fault. •  To nie była moja wina. 

•  Do you have any commercial insurance? •  Ma Pan jakieś ubezpieczenie komercyjne? 

•  Where is the other car? •  Gdzie jest drugi samochód? 

•  I want to report a theft of our personal 
belongings. 

•  Chciałbym zgłosić kradzież rzeczy 
osobistych. 

•  Where are you going? •  Dokąd jedziecie? 

•  Sorry I cannot sign it because I don´t 
understand it. 

•  Przykro mi, nie mogę tego podpisać, 
ponieważ tego nie rozumiem. 

•  They have stolen our money and 
documents. 

•  Ukradli mi pieniądze i dokumenty. 

•  What is the police number? •  Jaki jest numer na policję? 

•  You have to pay a fine. •  Musi Pan zapłacić mandat. 

•  I need a receipt for the insurance company. •  Potrzebuję potwierdzenia dla 
ubezpieczalni. 

•  The car has crashed in(to) us. •  Ten samochód w nas uderzył. 

•  Can I call the embassy? •  Mogę zadzwonić na ambasadę? 

•  Here are my car documents. •  Tu są dokumenty od samochodu. 

•  I want to ask for an interpreter. •  Proszę o tłumacza. 

•  Can you call the police, please? •  Czy może Pan zadzwonić po policję? 

•  Somebody has taken our rucksack with our 
personal belongings. 

•  Ktoś wziął plecak z naszymi rzeczami 
osobistymi. 

•  What did the car look like? Make? Colour? •  Jak wyglądał ten samochód? Marka? 
Kolor? 

•  We have had an accident. •  Mieliśmy wypadek. 

•  I have been robbed. •  Okradli mnie. 

•  Where is the nearest police station? •  Gdzie jest najbliższa komenda policji. 

•  Can you draw what happened? •  Czy mogą Państwo narysować, co się 
wydarzyło? 

•  You´ll have to wait for an assistance •  Będziecie musieli Państwo poczekać na 
przyjazd służby asystenckiej. 
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Policja, lekcja druga, przetłumacz! 

•  Proszę o tłumacza. •  I want to ask for an interpreter. 

•  Okradli mnie. •  I have been robbed. 

•  Ktoś wziął plecak z naszymi rzeczami 
osobistymi. 

•  Somebody has taken our rucksack with our 
personal belongings. 

•  Musi Pan zapłacić mandat. •  You have to pay a fine. 

•  Mogę zadzwonić na ambasadę? •  Can I call the embassy? 

•  To nie była moja wina. •  It was not my fault. 

•  Tu są dokumenty od samochodu. •  Here are my car documents. 

•  Mieliśmy wypadek. •  We have had an accident. 

•  Przykro mi, nie mogę tego podpisać, 
ponieważ tego nie rozumiem. 

•  Sorry I cannot sign it because I don´t 
understand it. 

•  Ten samochód w nas uderzył. •  The car has crashed in(to) us. 

•  Czy może Pan zadzwonić po policję? •  Can you call the police, please? 

•  Czy mogą Państwo narysować, co się 
wydarzyło? 

•  Can you draw what happened? 

•  Gdzie jest najbliższa komenda policji. •  Where is the nearest police station? 

•  Jaki jest numer na policję? •  What is the police number? 

•  Gdzie jest drugi samochód? •  Where is the other car? 

•  Ukradli mi pieniądze i dokumenty. •  They have stolen our money and 
documents. 

•  Potrzebuję potwierdzenia dla 
ubezpieczalni. 

•  I need a receipt for the insurance company. 

•  Czy mogę otrzymać podpisany raport dla 
mojej ubezpieczalni? 

•  Can I get a signed report for my insurance 
company? 

•  Ma Pan jakieś ubezpieczenie komercyjne? •  Do you have any commercial insurance? 

•  Jak wyglądał ten samochód? Marka? 
Kolor? 

•  What did the car look like? Make? Colour? 

•  Chciałbym zgłosić kradzież rzeczy 
osobistych. 

•  I want to report a theft of our personal 
belongings. 

•  Dokąd jedziecie? •  Where are you going? 

•  Będziecie musieli Państwo poczekać na 
przyjazd służby asystenckiej. 

•  You´ll have to wait for an assistance 
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Policja, lekcja trzecia, wysłuchaj! 

•  Two blocks from here, first right and then 
second left. 

•  Dwa bloki stąd, pierwszą w prawo i drugą 
w lewo. 

•  We were here and the other car was coming 
from there. 

•  My byliśmy tutaj a ten drugi samochód 
przyjeżdżał stamtąd. 

•  Do you have any documents? •  Czy ma Pan jakieś dokumenty? 

•  Where did the car come from? •  Skąd przyjechał ten samochód? 

•  Do you have copies of any documents? •  Czy ma Pan kopie jakichś dokumentów? 

•  OK, then we have to wait for the 
translation. 

•  W porządku, musimy więc poczekać na 
tłumaczenie. 

•  Why? It was not my fault. •  Dlaczego, to nie był mój błąd. 

•  Is anybody hurt? •  Czy ktoś jest ranny? 

•  Of course, I am dialing the number of the 
police service. 

•  Oczywiście, już dzwonię. 

•  Where? What was taken? •  Gdzie? Co Panu zabrali? 

•  Yes, for all types of damages. •  Tak, na wszystkie rodzaje szkód. 

•  I´ll make you a copy when it is finished. •  Zrobię Panu kopię, jak skończę. 

•  The other car has driven away. •  Ten drugi samochód odjechał. 

•  It is 911,and ask for the police. •  To 911 i poproś o policję. 

•  Yes, the telephone is over there, go ahead. •  Tak, telefon jest tam, proszę. 

•  Why weren´t you more careful about your 
stuff? 

•  Dlaczego bardziej nie pilnowaliście swoich 
rzeczy? 

•  And the green card? •  A OC? 

•  I will give you a copy of the protocole. •  Dam Panu kopię protokołu. 

•  Everybody says that. •  Tak każdy mówi. 

•  It was a blue sedan, Skoda. •  To była Skoda, niebieski sedan. 

•  Where exactly are we? Can you give me 
directions? 

•  Gdzie dokładnie jesteśmy? Czy może mi 
Pan podać współrzędne? 

 

Policja, lekcja czwarta, przetłumacz! 

•  Tak, na wszystkie rodzaje szkód. •  Yes, for all types of damages. 

•  A OC? •  And the green card? 
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•  Tak każdy mówi. •  Everybody says that. 

•  Czy ktoś jest ranny? •  Is anybody hurt? 

•  Czy ma Pan jakieś dokumenty? •  Do you have any documents? 

•  Dlaczego bardziej nie pilnowaliście swoich 
rzeczy? 

•  Why weren´t you more careful about your 
stuff? 

•  Dwa bloki stąd, pierwszą w prawo i drugą 
w lewo. 

•  Two blocks from here, first right and then 
second left. 

•  Czy ma Pan kopie jakichś dokumentów? •  Do you have copies of any documents? 

•  Dlaczego, to nie był mój błąd. •  Why? It was not my fault. 

•  To 911 i poproś o policję. •  It is 911,and ask for the police. 

•  Oczywiście, już dzwonię. •  Of course, I am dialing the number of the 
police service. 

•  Tak, telefon jest tam, proszę. •  Yes, the telephone is over there, go ahead. 

•  To była Skoda, niebieski sedan. •  It was a blue sedan, Skoda. 

•  Gdzie? Co Panu zabrali? •  Where? What was taken? 

•  My byliśmy tutaj a ten drugi samochód 
przyjeżdżał stamtąd. 

•  We were here and the other car was coming 
from there. 

•  W porządku, musimy więc poczekać na 
tłumaczenie. 

•  OK, then we have to wait for the 
translation. 

•  Dam Panu kopię protokołu. •  I will give you a copy of the protocole. 

•  Ten drugi samochód odjechał. •  The other car has driven away. 

•  Zrobię Panu kopię, jak skończę. •  I´ll make you a copy when it is finished. 

•  Skąd przyjechał ten samochód? •  Where did the car come from? 

•  Gdzie dokładnie jesteśmy? Czy może mi 
Pan podać współrzędne? 

•  Where exactly are we? Can you give me 
directions? 

 

Policja, lekcja piąta, lekcja szósta,wysłuchaj, reaguj! 

• Gdzie jest najbliższa komenda policji. • Where is the nearest police station? 

• Dwa bloki stąd, pierwszą w prawo i drugą w 
lewo. 

• Two blocks from here, first right and then 
second left. 

• Czy może Pan zadzwonić po policję? • Can you call the police, please? 
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• Oczywiście, już dzwonię. • Of course, I am dialing the number of the 
police service. 

• Chciałbym zgłosić kradzież rzeczy 
osobistych. 

• I want to report a theft of our personal 
belongings. 

• Czy ma Pan kopie jakichś dokumentów? • Do you have copies of any documents? 

• Ktoś wziął plecak z naszymi rzeczami 
osobistymi. 

• Somebody has taken our rucksack with our 
personal belongings 

• Czy ma Pan jakieś dokumenty? • Do you have any documents? 

• Mogę zadzwonić na ambasadę? • Can I call the embassy? 

• Tak, telefon jest tam, proszę. • Yes, the telephone is over there, go ahead. 

• Czy mogę otrzymać podpisany raport dla 
mojej ubezpieczalni? 

• Can I get a signed report for my insurance 
company? 

• Dam Panu kopię protokołu. • I will give you a copy of the protocole. 

• Czy mogą Państwo narysować, co się 
wydarzyło? 

• Can you draw what happened? 

• My byliśmy tutaj a ten drugi samochód 
przyjeżdżał stamtąd. 

• We were here and the other car was coming 
from there. 

• Ma Pan jakieś ubezpieczenie komercyjne? • Do you have any commercial insurance? 

• Tak, na wszystkie rodzaje szkód. • Yes, for all types of damages. 

• Tu są dokumenty od samochodu. • Here are my car documents. 

• A OC? • And the green card? 

• Okradli mnie. • I have been robbed. 

• Gdzie? Co Panu zabrali? • Where? What was taken? 

• Potrzebuję potwierdzenia dla ubezpieczalni. • I need a receipt for the insurance company. 

• Zrobię Panu kopię, jak skończę. • I´ll make you a copy when it is finished. 
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• To nie była moja wina. • It was not my fault. 

• Tak każdy mówi. • Everybody says that. 

• Przykro mi, nie mogę tego podpisać, 
ponieważ tego nie rozumiem. 

• Sorry I cannot sign it because I don´t 
understand it. 

• W porządku, musimy więc poczekać na 
tłumaczenie. 

• OK, then we have to wait for the translation. 

• Ten samochód w nas uderzył. • The car has crashed in(to) us. 

• Skąd przyjechał ten samochód? • Where did the car come from? 

• Ukradli mi pieniądze i dokumenty. • They have stolen our money and documents. 

• Dlaczego bardziej nie pilnowaliście swoich 
rzeczy? 

• Why weren´t you more careful about your 
stuff? 

• Mieliśmy wypadek. • We have had an accident. 

• Czy ktoś jest ranny? • Is anybody hurt? 

• Jak wyglądał ten samochód? Marka? Kolor? • What did the car look like? Make? Colour? 

• To była Skoda, niebieski sedan. • It was a blue sedan, Skoda. 

• Jaki jest numer na policję? • What is the police number? 

• To 911 i poproś o policję. • It is 911,and ask for the police. 

• Gdzie jest drugi samochód? • Where is the other car? 

• Ten drugi samochód odjechał. • The other car has driven away. 

• Musi Pan zapłacić mandat. • You have to pay a fine. 

• Dlaczego, to nie był mój błąd. • Why? It was not my fault. 

• Będziecie musieli Państwo poczekać na 
przyjazd służby asystenckiej. 

• You´ll have to wait for an assistance 

• Gdzie dokładnie jesteśmy? Czy może mi Pan • Where exactly are we? Can you give me 



 

 154 

podać współrzędne? directions? 
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Policja – karty 

Where are you going? 
Where is the nearest police 

station? 
Two blocks from here, first 
right and then second left. 

Can you call the police, 
please? 

Of course, I am dialing the 
number of the police service. 

I want to report a theft of our 
personal belongings. 

Do you have copies of any 
documents? 

Somebody has taken our 
rucksack with our personal 

belongings 
Do you have any documents? 

Can I call the embassy? 
Yes, the telephone is over 

there, go ahead. 
Can I get a signed report for 

my insurance company? 

I will give you a copy of the 
protocole. 

Can you draw what 
happened? 

We were here and the other 
car was coming from there. 

Do you have any commercial 
insurance? 

Yes, for all types of damages. Here are my car documents. 

1  



 

 156 

 

Dwa bloki stąd, pierwszą w 
prawo i drugą w lewo. 

Gdzie jest najbliższa 
komenda policji. 

Dokąd jedziecie? 

Chciałbym zgłosić kradzież 
rzeczy osobistych. 

Oczywiście, już dzwonię. 
Czy może Pan zadzwonić po 

policję? 

Czy ma Pan jakieś 
dokumenty? 

Ktoś wziął plecak z naszymi 
rzeczami osobistymi. 

Czy ma Pan kopie jakichś 
dokumentów? 

Czy mogę otrzymać 
podpisany raport dla mojej 

ubezpieczalni? 
Tak, telefon jest tam, proszę. 

Mogę zadzwonić na 
ambasadę? 

My byliśmy tutaj a ten drugi 
samochód przyjeżdżał 

stamtąd. 

Czy mogą Państwo 
narysować, co się wydarzyło? 

Dam Panu kopię protokołu. 

Tu są dokumenty od 
samochodu. 

Tak, na wszystkie rodzaje 
szkód. 

Ma Pan jakieś ubezpieczenie 
komercyjne? 

2  
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And the green card? I have been robbed. Where? What was taken? 

I need a receipt for the 
insurance company. 

I´ll make you a copy when it 
is finished. 

I want to ask for an 
interpreter. 

Then we will have to wait for 
several hours. 

It was not my fault. Everybody says that. 

Sorry I cannot sign it because 
I don´t understand it. 

OK, then we have to wait for 
the translation. 

The car has crashed in(to) us. 

Where did the car come 
from? 

They have stolen our money 
and documents. 

Why weren´t you more 
careful about your stuff? 

We have had an accident. Is anybody hurt? 
What did the car look like? 

Make? Colour? 

3  
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Gdzie? Co Panu zabrali? Okradli mnie. A OC? 

Proszę o tłumacza. 
Zrobię Panu kopię, jak 

skończę. 
Potrzebuję potwierdzenia dla 

ubezpieczalni. 

Tak każdy mówi. To nie była moja wina. 
W tym przypadku będziemy 

musieli czekać dziesięć 
godzin. 

Ten samochód w nas uderzył. 
W porządku, musimy więc 
poczekać na tłumaczenie. 

Przykro mi, nie mogę tego 
podpisać, ponieważ tego nie 

rozumiem. 

Dlaczego bardziej nie 
pilnowaliście swoich rzeczy? 

Ukradli mi pieniądze i 
dokumenty. 

Skąd przyjechał ten 
samochód? 

Jak wyglądał ten samochód? 
Marka? Kolor? 

Czy ktoś jest ranny? Mieliśmy wypadek. 

4  
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It was a blue sedan, Skoda. What is the police number? 
It is 911,and ask for the 

police. 

Where is the other car? 
The other car has driven 

away. 
You have to pay a fine. 

Why? It was not my fault. 
You´ll have to wait for an 

assistance 
Where exactly are we? Can 
you write me the directions? 

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

5  
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To 911 i poproś o policję. Jaki jest numer na policję? 
To była Skoda, niebieski 

sedan. 

Musi Pan zapłacić mandat. 
Ten drugi samochód 

odjechał. 
Gdzie jest drugi samochód? 

Gdzie dokładnie jesteśmy? 
Czy może mi Pan podać 

współrzędne? 

Będziecie musieli Państwo 
poczekać na przyjazd służby 

asystenckiej. 

Dlaczego, to nie był mój 
błąd. 

6  
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Policja – test 

•  Dokąd jedziecie? ................................................................. 

•  Musi Pan zapłacić mandat. ................................................................. 

•  Chciałbym zgłosić kradzież rzeczy 
osobistych. 

................................................................. 

•  A OC? ................................................................. 

•  To 911 i poproś o policję. ................................................................. 

•  Będziecie musieli Państwo poczekać na 
przyjazd służby asystenckiej. 

................................................................. 

•  Dwa bloki stąd, pierwszą w prawo i drugą 
w lewo. 

................................................................. 

•  Proszę o tłumacza. ................................................................. 

•  Ma Pan jakieś ubezpieczenie komercyjne? ................................................................. 

•  Mieliśmy wypadek. ................................................................. 

•  Ten samochód w nas uderzył. ................................................................. 

•  Oczywiście, już dzwonię. ................................................................. 

•  Ten drugi samochód odjechał. ................................................................. 

•  Potrzebuję potwierdzenia dla 
ubezpieczalni. 

................................................................. 

•  Gdzie? Co Panu zabrali? ................................................................. 

•  Tak, telefon jest tam, proszę. ................................................................. 

•  Gdzie dokładnie jesteśmy? Czy może mi 
Pan podać współrzędne? 

................................................................. 

•  W tym przypadku będziemy musieli czekać 
dziesięć godzin. 

................................................................. 

•  Dam Panu kopię protokołu. ................................................................. 

•  Tu są dokumenty od samochodu. ................................................................. 

•  Okradli mnie. ................................................................. 

•  To nie była moja wina. ................................................................. 

•  Zrobię Panu kopię, jak skończę. ................................................................. 

•  Tak każdy mówi. ................................................................. 

•  Ktoś wziął plecak z naszymi rzeczami ................................................................. 
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osobistymi. 

•  Przykro mi, nie mogę tego podpisać, 
ponieważ tego nie rozumiem. 

................................................................. 

•  Dlaczego, to nie był mój błąd. ................................................................. 

•  Jaki jest numer na policję? ................................................................. 

•  Czy ma Pan kopie jakichś dokumentów? ................................................................. 

•  Gdzie jest najbliższa komenda policji. ................................................................. 

•  Czy może Pan zadzwonić po policję? ................................................................. 

•  Tak, na wszystkie rodzaje szkód. ................................................................. 

•  Gdzie jest drugi samochód? ................................................................. 

•  Dlaczego bardziej nie pilnowaliście swoich 
rzeczy? 

................................................................. 

•  W porządku, musimy więc poczekać na 
tłumaczenie. 

................................................................. 

•  Czy ktoś jest ranny? ................................................................. 

•  Ukradli mi pieniądze i dokumenty. ................................................................. 

•  Skąd przyjechał ten samochód? ................................................................. 

•  My byliśmy tutaj a ten drugi samochód 
przyjeżdżał stamtąd. 

................................................................. 

•  To była Skoda, niebieski sedan. ................................................................. 

•  Czy mogą Państwo narysować, co się 
wydarzyło? 

................................................................. 

•  Czy ma Pan jakieś dokumenty? ................................................................. 

•  Jak wyglądał ten samochód? Marka? 
Kolor? 

................................................................. 

•  Czy mogę otrzymać podpisany raport dla 
mojej ubezpieczalni? 

................................................................. 

•  Mogę zadzwonić na ambasadę? ................................................................. 
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Policja – test - klucz 

•  Dokąd jedziecie? •  Where are you going? 

•  Musi Pan zapłacić mandat. •  You have to pay a fine. 

•  Chciałbym zgłosić kradzież rzeczy 
osobistych. 

•  I want to report a theft of our personal 
belongings. 

•  A OC? •  And the green card? 

•  To 911 i poproś o policję. •  It is 911,and ask for the police. 

•  Będziecie musieli Państwo poczekać na 
przyjazd służby asystenckiej. 

•  You´ll have to wait for an assistance 

•  Dwa bloki stąd, pierwszą w prawo i drugą 
w lewo. 

•  Two blocks from here, first right and then 
second left. 

•  Proszę o tłumacza. •  I want to ask for an interpreter. 

•  Ma Pan jakieś ubezpieczenie komercyjne? •  Do you have any commercial insurance? 

•  Mieliśmy wypadek. •  We have had an accident. 

•  Ten samochód w nas uderzył. •  The car has crashed in(to) us. 

•  Oczywiście, już dzwonię. •  Of course, I am dialing the number of the 
police service. 

•  Ten drugi samochód odjechał. •  The other car has driven away. 

•  Potrzebuję potwierdzenia dla 
ubezpieczalni. 

•  I need a receipt for the insurance company. 

•  Gdzie? Co Panu zabrali? •  Where? What was taken? 

•  Tak, telefon jest tam, proszę. •  Yes, the telephone is over there, go ahead. 

•  Gdzie dokładnie jesteśmy? Czy może mi 
Pan podać współrzędne? 

•  Where exactly are we? Can you write me 
the directions? 

•  W tym przypadku będziemy musieli czekać 
dziesięć godzin. 

•  Then we will have to wait for several 
hours. 

•  Dam Panu kopię protokołu. •  I will give you a copy of the protocole. 

•  Tu są dokumenty od samochodu. •  Here are my car documents. 

•  Okradli mnie. •  I have been robbed. 

•  To nie była moja wina. •  It was not my fault. 

•  Zrobię Panu kopię, jak skończę. •  I´ll make you a copy when it is finished. 

•  Tak każdy mówi. •  Everybody says that. 
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•  Ktoś wziął plecak z naszymi rzeczami 
osobistymi. 

•  Somebody has taken our rucksack with our 
personal belongings 

•  Przykro mi, nie mogę tego podpisać, 
ponieważ tego nie rozumiem. 

•  Sorry I cannot sign it because I don´t 
understand it. 

•  Dlaczego, to nie był mój błąd. •  Why? It was not my fault. 

•  Jaki jest numer na policję? •  What is the police number? 

•  Czy ma Pan kopie jakichś dokumentów? •  Do you have copies of any documents? 

•  Gdzie jest najbliższa komenda policji. •  Where is the nearest police station? 

•  Czy może Pan zadzwonić po policję? •  Can you call the police, please? 

•  Tak, na wszystkie rodzaje szkód. •  Yes, for all types of damages. 

•  Gdzie jest drugi samochód? •  Where is the other car? 

•  Dlaczego bardziej nie pilnowaliście swoich 
rzeczy? 

•  Why weren´t you more careful about your 
stuff? 

•  W porządku, musimy więc poczekać na 
tłumaczenie. 

•  OK, then we have to wait for the 
translation. 

•  Czy ktoś jest ranny? •  Is anybody hurt? 

•  Ukradli mi pieniądze i dokumenty. •  They have stolen our money and 
documents. 

•  Skąd przyjechał ten samochód? •  Where did the car come from? 

•  My byliśmy tutaj a ten drugi samochód 
przyjeżdżał stamtąd. 

•  We were here and the other car was coming 
from there. 

•  To była Skoda, niebieski sedan. •  It was a blue sedan, Skoda. 

•  Czy mogą Państwo narysować, co się 
wydarzyło? 

•  Can you draw what happened? 

•  Czy ma Pan jakieś dokumenty? •  Do you have any documents? 

•  Jak wyglądał ten samochód? Marka? 
Kolor? 

•  What did the car look like? Make? Colour? 

•  Czy mogę otrzymać podpisany raport dla 
mojej ubezpieczalni? 

•  Can I get a signed report for my insurance 
company? 

•  Mogę zadzwonić na ambasadę? •  Can I call the embassy? 
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Hotel, lekcja pierwsza, wysłuchaj! 

•  Take the lift to the third floor and then to 
the left. 

•  Proszę jechać windą na trzecie piętro a 
potem udać sią w lewo. 

•  Is there a car park near here? •  Czy gdzieś tutaj w pobliżu jest parking? 

•  Does the underground go to the hotel? •  Czy do hotelu jedzie metro? 

•  Can I get a double room for two nights? •  Czy mogę dostać pokój na dwie noce? 

•  Are there any hotels near here? •  Są tutaj w okolicy jakie hotele? 

•  Where is the hotel Avion? •  Gdzie jest hotel Avion? 

•  Can I have an extra blanket? •  Czy mogę otrzymać dodatkowy koc? 

•  The hot water doesn´t run. •  Nie ma ciepłej wody. 

•  How much is a double room? •  Ile kosztuje dwójka? 

•  Where do you serve breakfast? •  Gdzie jest podawane śniadanie? 

•  Is breakfast included in the price? •  Czy cena jest włącznie ze śniadaniem? 

•  Can you prepare the invoice, please? •  Czy może mi Pan przygotować fakturę? 

•  Is there a music bar in this area? •  Czy w pobliżu jest jakiś bar muzyczny? 

•  Your room is on the first floor. •  Pana pokój jest na pierwszym piętrze. 

•  How much is a room for one night? •  Ile kosztuje pokój na jedną noc? 

•  Can I have an extra pillow? •  Czy mogę otrzymać dodatkową poduszkę? 

•  What time do you start serving breakfast? •  Od której godziny podawane jest 
śniadanie? 

•  is there a cinema in this area? •  Czy tutaj w okolicy jest kino? 

•  Is there a good restaurant in this area? •  Czy gdzieś tutaj jest jakaś dobra 
restauracja? 

•  Is it possible to pay breakfast separately? •  Czy można zapłacić za śniadanie osobno? 

•  Is there a swimming pool near here? •  Czy w okolicy jest pływalnia? 

•  Is parking included in the price? •  Czy parking jest w cenie? 

•  Do you have a city map, please? •  Czy mają może Państwo plan miasta? 

•  Can you wake me up at seven tomorrow? •  Czy może mnie Pan obudzić jutro o 
siódmej rano? 

•  The heating doesn´t work. •  Ogrzewanie nie działa. 

•  Did you have anything from the minibar? •  Skorzystał Pan z minibaru? 
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•  We are checking out tomorrow. •  Jutro rano się wymeldujemy. 

•  Thank you for the pleasant stay. •  Dziękujemy za przyjemny pobyt. 

•  Is it possible to issue the invoice without 
mentioning breakfast on it? 

•  Czy można wystawić fakturę bez 
wypisywania śniadania? 

•  I am sorry, but we are fully booked. •  Przykro mi, ale nie ma żadnych wolnych 
miejsc. 

•  I´m looking for some cheaper 
accommodation. 

•  Szukam tańszego zakwaterowania. 

•  The linen is dirty. •  Pościel jest brudna. 

•  Will you pay by card or in cash? •  Płaci Pan kartą, czy gotówką? 

•  Have a nice stay. •  Miłego pobytu. 

•  The bathroom is dirty. •  Łazienka jest brudna. 

•  What time does the hotel restaurant close? •  Do której otwarta jest restauracje 
hotelowa? 

•  The television doesn´t work. •  Telewizor nie działa. 

•  What is the best way to get to the centre? •  Jak najlepiej dojechać do centrum? 

•  Can I get a single room just for tonight? •  Czy mogę dostać jedynkę tylko na 
dzisiejszą noc? 

•  Can I buy a guide somewhere please? •  Czy mogę tutaj kupić jakiś przewodnik? 

•  Is there a wifi available somewhere? •  Czy jest tu gdzieś wifi? 

•  How long are you going to stay? •  Jak długo zostaniecie? 

•  I can´t switch off the air conditioning. •  Klimatyzacji nie da się wyłączyć. 

•  We have a booking with Hotels.com •  Rezerwowaliśmy sobie pokój przez 
Hotels.com. 

•  Your room number is 27. •  Ma Pan pokój nr 27. 

 

Hotel, lekcja druga, przetłumacz! 

•  Jutro rano się wymeldujemy. •  We are checking out tomorrow. 

•  Czy mają może Państwo plan miasta? •  Do you have a city map, please? 

•  Czy mogę tutaj kupić jakiś przewodnik? •  Can I buy a guide somewhere here? 

•  Czy mogę dostać pokój na dwie noce? •  Can I get a double room for two nights? 

•  Pościel jest brudna. •  The linen is dirty. 
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•  Do której otwarta jest restauracje 
hotelowa? 

•  What time does the hotel restaurant close? 

•  Czy tutaj w okolicy jest kino? •  is there a cinema in this area? 

•  Przykro mi, ale nie ma żadnych wolnych 
miejsc. 

•  I am sorry, but we are fully booked. 

•  Ogrzewanie nie działa. •  The heating doesn´t work. 

•  Pana pokój jest na pierwszym piętrze. •  Your room is on the first floor. 

•  Telewizor nie działa. •  The television doesn´t work. 

•  Czy mogę otrzymać dodatkowy koc? •  Can I have an extra blanket? 

•  Jak najlepiej dojechać do centrum? •  What is the best way to get to the centre? 

•  Czy może mnie Pan obudzić jutro o 
siódmej rano? 

•  Can you wake me up at seven tomorrow? 

•  Łazienka jest brudna. •  The bathroom is dirty. 

•  Rezerwowaliśmy sobie pokój przez 
Hotels.com. 

•  We have a booking with Hotels.com 

•  Jak długo zostaniecie? •  How long are you going to stay? 

•  Nie ma ciepłej wody. •  The hot water doesn´t run. 

•  Czy do hotelu jedzie metro? •  Does the underground go to the hotel? 

•  Proszę jechać windą na trzecie piętro a 
potem udać sią w lewo. 

•  Take the lift to the third floor and then to 
the left. 

•  Czy jest tu gdzieś wifi? •  Is there a wifi available somewhere? 

•  Czy w pobliżu jest jakiś bar muzyczny? •  Is there a music bar in this area? 

•  Są tutaj w okolicy jakie hotele? •  Are there any hotels near here? 

•  Czy można wystawić fakturę bez 
wypisywania śniadania? 

•  Is it possible to issue the invoice without 
mentioning breakfast on it? 

•  Czy parking jest w cenie? •  Is parking included in the price? 

•  Szukam tańszego zakwaterowania. •  I´m looking for some cheaper 
accommodation. 

•  Czy gdzieś tutaj w pobliżu jest parking? •  Is there a car park near here? 

•  Czy gdzieś tutaj jest jakaś dobra 
restauracja? 

•  Is there a good restaurant in this area? 

•  Skorzystał Pan z minibaru? •  Did you have anything from the minibar? 
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•  Płaci Pan kartą, czy gotówką? •  Will you pay by card or in cash? 

•  Ile kosztuje pokój na jedną noc? •  How much is a room for one night? 

•  Miłego pobytu. •  Have a nice stay. 

•  Gdzie jest podawane śniadanie? •  Where do you serve breakfast? 

•  Klimatyzacji nie da się wyłączyć. •  I can´t switch off the air conditioning. 

•  Ile kosztuje dwójka? •  How much is a double room? 

•  Dziękujemy za przyjemny pobyt. •  Thank you for the pleasant stay. 

•  Gdzie jest hotel Avion? •  Where is the hotel Avion? 

•  Czy mogę dostać jedynkę tylko na 
dzisiejszą noc? 

•  Can I get a single room just for tonight? 

•  Czy mogę otrzymać dodatkową poduszkę? •  Can I have an extra pillow? 

•  Czy cena jest włącznie ze śniadaniem? •  Is breakfast included in the price? 

•  Czy może mi Pan przygotować fakturę? •  Can you prepare the invoice, please? 

•  Czy można zapłacić za śniadanie osobno? •  Is it possible to pay breakfast separately? 

•  Od której godziny podawane jest 
śniadanie? 

•  What time do you start serving breakfast? 

•  Czy w okolicy jest pływalnia? •  Is there a swimming pool near here? 

•  Ma Pan pokój nr 27. •  Your room number is 27. 

 

Hotel, lekcja trzecia, wysłuchaj! 

•  No, you have to take a bus. •  Nie, musi Pan jechać autobusem. 

•  You can either walk or take a taxi. •  Możecie iść na piechotę, albo jechać 
taksówką. 

•  There is an indoor parking in the centre. •  W centrum jest zadaszony parking. 

•  Where is the staircase? •  Gdzie są schody? 

•  No, nothing. •  Nie, nie skorzystałem. 

•  Thanks. Where is the lift? •  Dziękuję. A gdzie winda? 

•  I´ll see what I can do. •  Zobaczę, co mogę zrobić. 

•  There is a café at the end of the street. 
There is a free wifi there. 

•  Na końcu ulicy jest kawiarnia. Tam jest 
bezpłatne wifi. 

•  The hotel has a pool of its own. •  Hotel ma swoją pływalnię. 
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•  Sixty euros, seventy euros with breakfast. •  Sześćdziesiąt euro, siedemdziesiąt ze 
śniadaniem. 

•  What price range are you looking for? •  Jakiego poziomu cenowego Pan 
poszukuje? 

•  I will have the roomservice to bring the 
blanket to you right away. 

•  Poproszę służbę pokojową, aby od razu 
przyniosła Panu koc. 

•  There are several hostels in the 
neigbourhood. 

•  W okolicy jest kilka hoteli. 

•  Is there somewhere else we could go? •  Możemy w takim razie iść gzie indziej? 

•  Of course. I will prepare two bills then. •  Oczywiście, przygotuję dla Pana dwa 
rachunki. 

•  Have you tried to switch it on and off? •  Próbowałeś ją wyłączyć i włączyć? 

•  Just this night. •  Tylko tą noc. 

•  I am sending a plumber to your room right 
away. 

•  Zaraz wysyłam do Pana pokoju hydraulika. 

•  Sorry, all bars have already closed. •  Przykro mi, ale wszystkie bary są już 
zamknięte. 

•  Let me check if there is something 
available. 

•  Pan pozwoli, niech spojrzę, czy mam coś 
wolnego. 

•  The restaurant closes at midnight. •  Restauracja jest otwarta do północy. 

•  No, it is not. Breakfast is 10 € extra. •  Nie. Ze śniadaniem cena jest o dziesięć 
euro wyższa. 

•  There are some extra pillows at the bottom 
of the wardrobe. 

•  Na dnie szafy są jakieś dodatkowe 
poduszki. 

•  Breakfast is served in the dining room 
behind the reception 

•  Śniadanie jest podawane w jadalni za 
recepcją. 

•  It is five km from the airport. You should 
take a taxi. 

•  To pięć kilometrów z lotniska. Niech Pan 
weźmie taksówkę. 

•  We do not, but ask next door. •  Nie mamy, ale proszę zapytać obok. 

•  I´ll send someone to fix it. •  Wyślę kogoś do naprawy. 

•  Just give me a sec, please. •  Jedną sekundę. 

•  Let the water flow a little longer. It takes 
time. 

•  Trzeba odpuścić trochę wody. Chwilę to 
potrwa. 

•  We are very sorry. Would you like to 
change your room? 

•  Bardzo przepraszamy. Chciałby Pan inny 
pokój? 
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•  No problem. Is it OK like this? •  Nie ma problemu. Może być w taki 
sposób? 

•  There are several good restaurants near 
here. What kind of food do you like? 

•  W pobliżu jest kilka dobrych restauracji. 
Jakie jedzenie Państwo lubicie? 

•  What is your name? •  Jakie Pana imię? 

•  What exactly are you looking for? •  Czego dokładnie Pan szuka? 

•  It´s seventy euros with breakfast. •  Siedemdziesiąt euro ze śniadaniem. 

•  The breakfast is served from 7 to 11. •  Śniadanie podawane jest od siódmej do 
jedenastej. 

•  I will pay by credit card. •  Zapłacę kartą, proszę. 

•  Yes, parking is free. •  Tak, parking jest gratis. 

•  Of course. A wake-up call for tommorow 
seven. 

•  Oczywiście. Budzenie rano o siódmej. 

•  I am sorry. A maid will be with you right 
away. 

•  Bardzo mi przykro. Pokojówka zaraz 
przyjdzie. 

•  Would you like me to prepare a bill? •  Życzą sobie Państwo, żeby przygotować 
rachunek? 

•  We hope to see you again soon. •  Mamy nadzieję, że niebawem znowu się 
spotkamy. 

•  There is a cinema in the mall called Four 
rivers 

•  Kino jest w centrum handlowym Cztery 
rzeki. 

•  What floor is it on? •  Na którym to piętrze? 

 

Hotel, lekcja czwarta, przetłumacz! 

•  Nie ma problemu. Może być w taki 
sposób? 

•  No problem. Is it OK like this? 

•  Hotel ma swoją pływalnię. •  The hotel has a pool of its own. 

•  Zapłacę kartą, proszę. •  I will pay by credit card. 

•  Tylko tą noc. •  Just this night. 

•  Nie, nie skorzystałem. •  No, nothing. 

•  Mamy nadzieję, że niebawem znowu się 
spotkamy. 

•  We hope to see you again soon. 

•  Restauracja jest otwarta do północy. •  The restaurant closes at midnight. 

•  Życzą sobie Państwo, żeby przygotować •  Would you like me to prepare a bill? 
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rachunek? 

•  Na dnie szafy są jakieś dodatkowe 
poduszki. 

•  There are some extra pillows at the bottom 
of the wardrobe. 

•  Pan pozwoli, niech spojrzę, czy mam coś 
wolnego. 

•  Let me check if there is something 
available. 

•  Oczywiście, przygotuję dla Pana dwa 
rachunki. 

•  Of course. I will prepare two bills then. 

•  Jedną sekundę. •  Just give me a sec, please. 

•  Poproszę służbę pokojową, aby od razu 
przyniosła Panu koc. 

•  I will have the roomservice to bring the 
blanket to you right away. 

•  Oczywiście. Budzenie rano o siódmej. •  Of course. A wake-up call for tommorow 
seven. 

•  Próbowałeś ją wyłączyć i włączyć? •  Have you tried to switch it on and off? 

•  W pobliżu jest kilka dobrych restauracji. 
Jakie jedzenie Państwo lubicie? 

•  There are several good restaurants near 
here. What kind of food do you like? 

•  Śniadanie jest podawane w jadalni za 
recepcją. 

•  Breakfast is served in the dining room 
behind the reception 

•  Zaraz wysyłam do Pana pokoju hydraulika. •  I am sending a plumber to your room right 
away. 

•  Wyślę kogoś do naprawy. •  I´ll send someone to fix it. 

•  Siedemdziesiąt euro ze śniadaniem. •  It´s seventy euros with breakfast. 

•  Nie mamy, ale proszę zapytać obok. •  We do not, but ask next door. 

•  Możemy w takim razie iść gzie indziej? •  Is there somewhere else we could go? 

•  W okolicy jest kilka hoteli. •  There are several hostels in the 
neigbourhood. 

•  Nie, musi Pan jechać autobusem. •  No, you have to take a bus. 

•  Sześćdziesiąt euro, siedemdziesiąt ze 
śniadaniem. 

•  Sixty euros, seventy euros with breakfast. 

•  Jakie Pana imię? •  What is your name? 

•  Dziękuję. A gdzie winda? •  Thanks. Where is the lift? 

•  Gdzie są schody? •  Where is the staircase? 

•  Śniadanie podawane jest od siódmej do 
jedenastej. 

•  The breakfast is served from 7 to 11. 

•  W centrum jest zadaszony parking. •  There is an indoor parking in the centre. 
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•  Bardzo mi przykro. Pokojówka zaraz 
przyjdzie. 

•  I am sorry. A maid will be with you right 
away. 

•  Zobaczę, co mogę zrobić. •  I´ll see what I can do. 

•  Tak, parking jest gratis. •  Yes, parking is free. 

•  Na końcu ulicy jest kawiarnia. Tam jest 
bezpłatne wifi. 

•  There is a café at the end of the street. 
There is a free wifi there. 

•  Nie. Ze śniadaniem cena jest o dziesięć 
euro wyższa. 

•  No it is not. Breakfast is 10 € extra. 

•  Przykro mi, ale wszystkie bary są już 
zamknięte. 

•  Sorry, all bars have already closed. 

•  Możecie iść na piechotę, albo jechać 
taksówką. 

•  You can either walk or take a taxi. 

•  Bardzo przepraszamy. Chciałby Pan inny 
pokój? 

•  We are very sorry. Would you like to 
change your room? 

•  Trzeba odpuścić trochę wody. Chwilę to 
potrwa. 

•  Let the water flow a little longer. It takes 
time. 

•  Czego dokładnie Pan szuka? •  What exactly are you looking for? 

•  Jakiego poziomu cenowego Pan 
poszukuje? 

•  What price level are you looking for? 

•  To pięć kilometrów z lotniska. Niech Pan 
weźmie taksówkę. 

•  It is five km from the airport. You should 
take a taxi. 

•  Kino jest w centrum handlowym Cztery 
rzeki. 

•  There is a cinema in the mall called Four 
rivers 

•  Na którym to piętrze? •  What floor is it on? 

 

Hotel, lekcja piąta, lekcja szósta,wysłuchaj, reaguj! 

• Gdzie jest hotel Avion? • Where is the hotel Avion? 

• To pięć kilometrów z lotniska. Niech Pan 
weźmie taksówkę. 

• It is five km from the airport. You should 
take a taxi. 

• Są tutaj w okolicy jakie hotele? • Are there any hotels near here? 

• Jakiego poziomu cenowego Pan poszukuje? • What price range are you looking for? 

• Czy mogę tutaj kupić jakiś przewodnik? • Can I buy a guide somewhere here? 
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• Czego dokładnie Pan szuka? • What exactly are you looking for? 

• Czy mogę dostać pokój na dwie noce? • Can I get a double room for two nights? 

• Zobaczę, co mogę zrobić. • I´ll see what I can do. 

• Czy mogę dostać jedynkę tylko na dzisiejszą 
noc? 

• Can I get a single room just for tonight? 

• Pan pozwoli, niech spojrzę, czy mam coś 
wolnego. 

• Let me check if there is something available. 

• Rezerwowaliśmy sobie pokój przez 
Hotels.com. 

• We have a booking with Hotels.com 

• Jakie Pana imię? • What is your name? 

• Klimatyzacji nie da się wyłączyć. • I can´t switch off the air conditioning. 

• Próbowałeś ją wyłączyć i włączyć? • Have you tried to switch it on and off? 

• Ogrzewanie nie działa. • The heating doesn´t work. 

• Zaraz wysyłam do Pana pokoju hydraulika. • I am sending a plumber to your room right 
away. 

• Łazienka jest brudna. • The bathroom is dirty. 

• Bardzo przepraszamy. Chciałby Pan inny 
pokój? 

• We are very sorry. Would you like to change 
your room? 

• Pościel jest brudna. • The linen is dirty. 

• Bardzo mi przykro. Pokojówka zaraz 
przyjdzie. 

• I am sorry. A maid will be with you right 
away. 

• Czy mogę otrzymać dodatkowy koc? • Can I have an extra blanket? 

• Poproszę służbę pokojową, aby od razu 
przyniosła Panu koc. 

• I will have the roomservice to bring the 
blanket to you right away. 

• Czy mogę otrzymać dodatkową poduszkę? • Can I have an extra pillow? 
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• Na dnie szafy są jakieś dodatkowe poduszki. • There are some extra pillows at the bottom of 
the wardrobe. 

• Czy może mi Pan przygotować fakturę? • Can you prepare the invoice, please? 

• Jedną sekundę. • Just give me a sec, please. 

• Czy może mnie Pan obudzić jutro o siódmej 
rano? 

• Can you wake me up at seven tomorrow? 

• Oczywiście. Budzenie rano o siódmej. • Of course. A wake-up call for tommorow 
seven. 

• Skorzystał Pan z minibaru? • Did you have anything from the minibar? 

• Nie, nie skorzystałem. • No, nothing. 

• Czy mają może Państwo plan miasta? • Do you have a city map, please? 

• Nie mamy, ale proszę zapytać obok. • We do not, but ask next door. 

• Czy do hotelu jedzie metro? • Does the underground go to the hotel? 

• Nie, musi Pan jechać autobusem. • No, you have to take a bus. 

• Jak długo zostaniecie? • How long are you going to stay? 

• Tylko tą noc. • Just this night. 

• Ile kosztuje dwójka? • How much is a double room? 

• Sześćdziesiąt euro, siedemdziesiąt ze 
śniadaniem. 

• Sixty euros, seventy euros with breakfast. 

• Ile kosztuje pokój na jedną noc? • How much is a room for one night? 

• Siedemdziesiąt euro ze śniadaniem. • It´s seventy euros with breakfast. 

• Przykro mi, ale nie ma żadnych wolnych 
miejsc. 

• I am sorry, but we are fully booked. 

• Możemy w takim razie iść gzie indziej? • Is there somewhere else we could go? 
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• Szukam tańszego zakwaterowania. • I´m looking for some cheaper 
accommodation. 

• W okolicy jest kilka hoteli. • There are several hostels in the 
neigbourhood. 

• Czy cena jest włącznie ze śniadaniem? • Is breakfast included in the price? 

• Nie. Ze śniadaniem cena jest o dziesięć euro 
wyższa. 

• No it is not. Breakfast is 10 € extra. 

• Czy można wystawić fakturę bez 
wypisywania śniadania? 

• Is it possible to issue the invoice without 
mentioning breakfast on it? 

• Nie ma problemu. Może być w taki sposób? • No problem. Is it OK like this? 

• Czy można zapłacić za śniadanie osobno? • Is it possible to pay breakfast separately? 

• Oczywiście, przygotuję dla Pana dwa 
rachunki. 

• Of course. I will prepare two bills then. 

• Czy parking jest w cenie? • Is parking included in the price? 

• Tak, parking jest gratis. • Yes, parking is free. 

• Czy gdzieś tutaj w pobliżu jest parking? • Is there a car park near here? 

• W centrum jest zadaszony parking. • There is an indoor parking in the centre. 

• Czy tutaj w okolicy jest kino? • is there a cinema in this area? 

• Kino jest w centrum handlowym Cztery 
rzeki. 

• There is a cinema in the mall called Four 
rivers 

• Czy gdzieś tutaj jest jakaś dobra restauracja? • Is there a good restaurant in this area? 

• W pobliżu jest kilka dobrych restauracji. 
Jakie jedzenie Państwo lubicie? 

• There are several good restaurants near here. 
What kind of food do you like? 

• Czy w pobliżu jest jakiś bar muzyczny? • Is there a music bar in this area? 

• Przykro mi, ale wszystkie bary są już 
zamknięte. 

• Sorry, all bars have already closed. 
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• Czy w okolicy jest pływalnia? • Is there a swimming pool near here? 

• Hotel ma swoją pływalnię. • The hotel has a pool of its own. 

• Czy jest tu gdzieś wifi? • Is there a wifi available somewhere? 

• Na końcu ulicy jest kawiarnia. Tam jest 
bezpłatne wifi. 

• There is a café at the end of the street. There 
is a free wifi there. 

• Proszę jechać windą na trzecie piętro a 
potem udać sią w lewo. 

• Take the lift to the third floor and then to the 
left. 

• Dziękuję. A gdzie winda? • Thanks. Where is the lift? 

• Dziękujemy za przyjemny pobyt. • Thank you for the pleasant stay. 

• Mamy nadzieję, że niebawem znowu się 
spotkamy. 

• We hope to see you again soon. 

• Nie ma ciepłej wody. • The hot water doesn´t run. 

• Trzeba odpuścić trochę wody. Chwilę to 
potrwa. 

• Let the water flow a little longer. It takes 
time. 

• Telewizor nie działa. • The television doesn´t work. 

• Wyślę kogoś do naprawy. • I´ll send someone to fix it. 

• Jutro rano się wymeldujemy. • We are checking out tomorrow. 

• Życzą sobie Państwo, żeby przygotować 
rachunek? 

• Would you like me to prepare a bill? 

• Jak najlepiej dojechać do centrum? • What is the best way to get to the centre? 

• Możecie iść na piechotę, albo jechać 
taksówką. 

• You can either walk or take a taxi. 

• Od której godziny podawane jest śniadanie? • What time do you start serving breakfast? 

• Śniadanie podawane jest od siódmej do 
jedenastej. 

• The breakfast is served from 7 to 11. 
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• Do której otwarta jest restauracje hotelowa? • What time does the hotel restaurant close? 

• Restauracja jest otwarta do północy. • The restaurant closes at midnight. 

• Gdzie jest podawane śniadanie? • Where do you serve breakfast? 

• Śniadanie jest podawane w jadalni za 
recepcją. 

• Breakfast is served in the dining room behind 
the reception 

• Płaci Pan kartą, czy gotówką? • Will you pay by card or in cash? 

• Zapłacę kartą, proszę. • I will pay by credit card. 

• Pana pokój jest na pierwszym piętrze. • Your room is on the first floor. 

• Gdzie są schody? • Where is the staircase? 

• Ma Pan pokój nr 27. • Your room number is 27. 

• Na którym to piętrze? • What floor is it on? 
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Hotel – karty 

Have a nice stay. Thank you, I hope I will. Where is the hotel Avion? 

It is five km from the airport. 
You should take a taxi. 

Are there any hotels near 
here? 

What price level are you 
looking for? 

Can I buy a guide somewhere 
here? 

What exactly are you looking 
for? 

Can I get a double room for 
two nights? 

I´ll see what I can do. 
Can I get a single room just 

for tonight? 
Let me check if there is 

something available. 

We have a booking with 
Hotels.com 

What is your name? 
I can´t switch off the air 

conditioning. 

Have you tried to switch it on 
and off? 

The heating doesn´t work. 
I am sending a plumber to 

your room right away. 

1  
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Gdzie jest hotel Avion? 
Dziękuję, dobrze. A u 

Ciebie? 
Miłego pobytu. 

Jakiego poziomu cenowego 
Pan poszukuje? 

Są tutaj w okolicy jakie 
hotele? 

To pięć kilometrów z 
lotniska. Niech Pan weźmie 

taksówkę. 

Czy mogę dostać pokój na 
dwie noce? 

Czego dokładnie Pan szuka? 
Czy mogę tutaj kupić jakiś 

przewodnik? 

Pan pozwoli, niech spojrzę, 
czy mam coś wolnego. 

Czy mogę dostać jedynkę 
tylko na dzisiejszą noc? 

Zobaczę, co mogę zrobić. 

Klimatyzacji nie da się 
wyłączyć. 

Jakie Pana imię? 
Rezerwowaliśmy sobie pokój 

przez Hotels.com. 

Zaraz wysyłam do Pana 
pokoju hydraulika. 

Ogrzewanie nie działa. 
Próbowałeś ją wyłączyć i 

włączyć? 

2  
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The bathroom is dirty. 
We are very sorry. Would 
you like to change your 

room? 
The linen is dirty. 

I am sorry. A maid will be 
with you right away. 

Can I have an extra blanket? 
I will have the roomservice to 
bring the blanket to you right 

away. 

Can I have an extra pillow? 
There are some extra pillows 

at the bottom of the 
wardrobe. 

Can you prepare the invoice, 
please? 

Just give me a sec, please. 
Can you wake me up at seven 

tomorrow? 
Of course. A wake-up call for 

tommorow seven. 

Did you have anything from 
the minibar? 

No, nothing. 
Do you have a city map, 

please? 

We do not, but ask next door. 
Does the underground go to 

the hotel? 
No, you have to take a bus. 

3  
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Pościel jest brudna. 
Bardzo przepraszamy. 

Chciałby Pan inny pokój? 
Łazienka jest brudna. 

Poproszę służbę pokojową, 
aby od razu przyniosła Panu 

koc. 

Czy mogę otrzymać 
dodatkowy koc? 

Bardzo mi przykro. 
Pokojówka zaraz przyjdzie. 

Czy może mi Pan 
przygotować fakturę? 

Na dnie szafy są jakieś 
dodatkowe poduszki. 

Czy mogę otrzymać 
dodatkową poduszkę? 

Oczywiście. Budzenie rano o 
siódmej. 

Czy może mnie Pan obudzić 
jutro o siódmej rano? 

Jedną sekundę. 

Czy mają może Państwo plan 
miasta? 

Nie, nie skorzystałem. Skorzystał Pan z minibaru? 

Nie, musi Pan jechać 
autobusem. 

Czy do hotelu jedzie metro? 
Nie mamy, ale proszę 

zapytać obok. 

4  
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How long are you going to 
stay? 

Just this night. How much is a double room? 

Sixty euros, seventy euros 
with breakfast. 

How much is a room for one 
night? 

It´s seventy euros with 
breakfast. 

I am sorry, but we are fully 
booked. 

Is there somewhere else we 
could go? 

I´m looking for some cheaper 
accommodation. 

There are several hostels in 
the neigbourhood. 

Is breakfast included in the 
price? 

No it is not. Breakfast is 10 € 
extra. 

Is it possible to issue the 
invoice without mentioning 

breakfast on it? 

No problem. Is it OK like 
this? 

Is it possible to pay breakfast 
separately? 

Of course. I will prepare two 
bills then. 

Is parking included in the 
price? 

Yes, parking is free. 

5  
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Ile kosztuje dwójka? Tylko tą noc. Jak długo zostaniecie? 

Siedemdziesiąt euro ze 
śniadaniem. 

Ile kosztuje pokój na jedną 
noc? 

Sześćdziesiąt euro, 
siedemdziesiąt ze 
śniadaniem. 

Szukam tańszego 
zakwaterowania. 

Możemy w takim razie iść 
gzie indziej? 

Przykro mi, ale nie ma 
żadnych wolnych miejsc. 

Nie. Ze śniadaniem cena jest 
o dziesięć euro wyższa. 

Czy cena jest włącznie ze 
śniadaniem? 

W okolicy jest kilka hoteli. 

Czy można zapłacić za 
śniadanie osobno? 

Nie ma problemu. Może być 
w taki sposób? 

Czy można wystawić fakturę 
bez wypisywania śniadania? 

Tak, parking jest gratis. Czy parking jest w cenie? 
Oczywiście, przygotuję dla 

Pana dwa rachunki. 

6  
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Is there a car park near here? 
There is an indoor parking in 

the centre. 
is there a cinema in this area? 

There is a cinema in the mall 
called Four rivers 

Is there a good restaurant in 
this area? 

There are several good 
restaurants near here. What 
kind of food do you like? 

Is there a music bar in this 
area? 

Sorry, all bars have already 
closed. 

Is there a swimming pool 
near here? 

The hotel has a pool of its 
own. 

Is there a wifi available 
somewhere? 

There is a café at the end of 
the street. There is a free wifi 

there. 

Take the lift to the third floor 
and then to the left. 

Thanks. Where is the lift? 
Thank you for the pleasant 

stay. 

We hope to see you again 
soon. 

The hot water doesn´t run. 
Let the water flow a little 

longer. It takes time. 

7  
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Czy tutaj w okolicy jest kino? 
W centrum jest zadaszony 

parking. 
Czy gdzieś tutaj w pobliżu 

jest parking? 

W pobliżu jest kilka dobrych 
restauracji. Jakie jedzenie 

Państwo lubicie? 

Czy gdzieś tutaj jest jakaś 
dobra restauracja? 

Kino jest w centrum 
handlowym Cztery rzeki. 

Czy w okolicy jest 
pływalnia? 

Przykro mi, ale wszystkie 
bary są już zamknięte. 

Czy w pobliżu jest jakiś bar 
muzyczny? 

Na końcu ulicy jest 
kawiarnia. Tam jest bezpłatne 

wifi. 
Czy jest tu gdzieś wifi? Hotel ma swoją pływalnię. 

Dziękujemy za przyjemny 
pobyt. 

Dziękuję. A gdzie winda? 
Proszę jechać windą na 

trzecie piętro a potem udać 
sią w lewo. 

Trzeba odpuścić trochę 
wody. Chwilę to potrwa. 

Nie ma ciepłej wody. 
Mamy nadzieję, że niebawem 

znowu się spotkamy. 

8  
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The television doesn´t work. I´ll send someone to fix it. 
We are checking out 

tomorrow. 

Would you like me to prepare 
a bill? 

What is the best way to get to 
the centre? 

You can either walk or take a 
taxi. 

What time do you start 
serving breakfast? 

The breakfast is served from 
7 to 11. 

What time does the hotel 
restaurant close? 

The restaurant closes at 
midnight. 

Where do you serve 
breakfast? 

Breakfast is served in the 
dining room behind the 

reception 

Will you pay by card or in 
cash? 

I will pay by credit card. 
Your room is on the first 

floor. 

Where is the staircase? Your room number is 27. What floor is it on? 

9  
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Jutro rano się wymeldujemy. Wyślę kogoś do naprawy. Telewizor nie działa. 

Możecie iść na piechotę, albo 
jechać taksówką. 

Jak najlepiej dojechać do 
centrum? 

Życzą sobie Państwo, żeby 
przygotować rachunek? 

Do której otwarta jest 
restauracje hotelowa? 

Śniadanie podawane jest od 
siódmej do jedenastej. 

Od której godziny podawane 
jest śniadanie? 

Śniadanie jest podawane w 
jadalni za recepcją. 

Gdzie jest podawane 
śniadanie? 

Restauracja jest otwarta do 
północy. 

Pana pokój jest na pierwszym 
piętrze. 

Zapłacę kartą, proszę. 
Płaci Pan kartą, czy 

gotówką? 

Na którym to piętrze? Ma Pan pokój nr 27. Gdzie są schody? 

10  
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Hotel – test 
 

•  W centrum jest zadaszony parking. ................................................................. 

•  Tak, parking jest gratis. ................................................................. 

•  Ma Pan pokój nr 27. ................................................................. 

•  Tylko tą noc. ................................................................. 

•  Nie mamy, ale proszę zapytać obok. ................................................................. 

•  Czy gdzieś tutaj w pobliżu jest parking? ................................................................. 

•  Jutro rano się wymeldujemy. ................................................................. 

•  Czy cena jest włącznie ze śniadaniem? ................................................................. 

•  Czy gdzieś tutaj jest jakaś dobra 
restauracja? 

................................................................. 

•  Dziękujemy za przyjemny pobyt. ................................................................. 

•  Bardzo mi przykro. Pokojówka zaraz 
przyjdzie. 

................................................................. 

•  Czy może mi Pan przygotować fakturę? ................................................................. 

•  Jak długo zostaniecie? ................................................................. 

•  Zaraz wysyłam do Pana pokoju hydraulika. ................................................................. 

•  Sześćdziesiąt euro, siedemdziesiąt ze 
śniadaniem. 

................................................................. 

•  Czy może mnie Pan obudzić jutro o 
siódmej rano? 

................................................................. 

•  Nie. Ze śniadaniem cena jest o dziesięć 
euro wyższa. 

................................................................. 

•  Od której godziny podawane jest 
śniadanie? 

................................................................. 

•  Gdzie jest hotel Avion? ................................................................. 

•  Nie, nie skorzystałem. ................................................................. 

•  Wyślę kogoś do naprawy. ................................................................. 

•  Oczywiście. Budzenie rano o siódmej. ................................................................. 

•  Czy mogę otrzymać dodatkowy koc? ................................................................. 

•  Trzeba odpuścić trochę wody. Chwilę to 
potrwa. 

................................................................. 
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•  Czy tutaj w okolicy jest kino? ................................................................. 

•  Dziękuję, dobrze. A u Ciebie? ................................................................. 

•  Nie ma ciepłej wody. ................................................................. 

•  Telewizor nie działa. ................................................................. 

•  Śniadanie podawane jest od siódmej do 
jedenastej. 

................................................................. 

•  Próbowałeś ją wyłączyć i włączyć? ................................................................. 

•  Oczywiście, przygotuję dla Pana dwa 
rachunki. 

................................................................. 

•  Hotel ma swoją pływalnię. ................................................................. 

•  Czy mogę dostać jedynkę tylko na 
dzisiejszą noc? 

................................................................. 

•  Czy do hotelu jedzie metro? ................................................................. 

•  Zapłacę kartą, proszę. ................................................................. 

•  Czy mogę tutaj kupić jakiś przewodnik? ................................................................. 

•  To pięć kilometrów z lotniska. Niech Pan 
weźmie taksówkę. 

................................................................. 

•  Są tutaj w okolicy jakie hotele? ................................................................. 

•  Czy parking jest w cenie? ................................................................. 

•  Czy mają może Państwo plan miasta? ................................................................. 

•  Czego dokładnie Pan szuka? ................................................................. 

•  Czy można wystawić fakturę bez 
wypisywania śniadania? 

................................................................. 

•  Przykro mi, ale nie ma żadnych wolnych 
miejsc. 

................................................................. 

•  Miłego pobytu. ................................................................. 

•  Dziękuję. A gdzie winda? ................................................................. 

•  Zobaczę, co mogę zrobić. ................................................................. 

•  Czy mogę dostać pokój na dwie noce? ................................................................. 

•  Poproszę służbę pokojową, aby od razu 
przyniosła Panu koc. 

................................................................. 

•  Ogrzewanie nie działa. ................................................................. 
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•  Na którym to piętrze? ................................................................. 

•  Szukam tańszego zakwaterowania. ................................................................. 

•  Łazienka jest brudna. ................................................................. 

•  Możemy w takim razie iść gzie indziej? ................................................................. 

•  Siedemdziesiąt euro ze śniadaniem. ................................................................. 

•  W okolicy jest kilka hoteli. ................................................................. 

•  Mamy nadzieję, że niebawem znowu się 
spotkamy. 

................................................................. 

•  Możecie iść na piechotę, albo jechać 
taksówką. 

................................................................. 

•  Na końcu ulicy jest kawiarnia. Tam jest 
bezpłatne wifi. 

................................................................. 

•  Skorzystał Pan z minibaru? ................................................................. 

•  Gdzie jest podawane śniadanie? ................................................................. 

•  Jedną sekundę. ................................................................. 

•  W pobliżu jest kilka dobrych restauracji. 
Jakie jedzenie Państwo lubicie? 

................................................................. 

•  Bardzo przepraszamy. Chciałby Pan inny 
pokój? 

................................................................. 

•  Pana pokój jest na pierwszym piętrze. ................................................................. 

•  Proszę jechać windą na trzecie piętro a 
potem udać sią w lewo. 

................................................................. 

•  Rezerwowaliśmy sobie pokój przez 
Hotels.com. 

................................................................. 

•  Czy jest tu gdzieś wifi? ................................................................. 

•  Czy w pobliżu jest jakiś bar muzyczny? ................................................................. 

•  Śniadanie jest podawane w jadalni za 
recepcją. 

................................................................. 

•  Gdzie są schody? ................................................................. 

•  Płaci Pan kartą, czy gotówką? ................................................................. 

•  Klimatyzacji nie da się wyłączyć. ................................................................. 

•  Do której otwarta jest restauracje 
hotelowa? 

................................................................. 
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•  Nie, musi Pan jechać autobusem. ................................................................. 

•  Restauracja jest otwarta do północy. ................................................................. 

•  Jak najlepiej dojechać do centrum? ................................................................. 

•  Czy można zapłacić za śniadanie osobno? ................................................................. 

•  Jakiego poziomu cenowego Pan 
poszukuje? 

................................................................. 

•  Przykro mi, ale wszystkie bary są już 
zamknięte. 

................................................................. 

•  Czy mogę otrzymać dodatkową poduszkę? ................................................................. 

•  Kino jest w centrum handlowym Cztery 
rzeki. 

................................................................. 

•  Pościel jest brudna. ................................................................. 

•  Na dnie szafy są jakieś dodatkowe 
poduszki. 

................................................................. 

•  Ile kosztuje pokój na jedną noc? ................................................................. 

•  Ile kosztuje dwójka? ................................................................. 

•  Życzą sobie Państwo, żeby przygotować 
rachunek? 

................................................................. 

•  Czy w okolicy jest pływalnia? ................................................................. 

•  Jakie Pana imię? ................................................................. 

•  Nie ma problemu. Może być w taki 
sposób? 

................................................................. 

•  Pan pozwoli, niech spojrzę, czy mam coś 
wolnego. 

................................................................. 
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Hotel – test - klucz 

•  W centrum jest zadaszony parking. •  There is an indoor parking in the centre. 

•  Tak, parking jest gratis. •  Yes, parking is free. 

•  Ma Pan pokój nr 27. •  Your room number is 27. 

•  Tylko tą noc. •  Just this night. 

•  Nie mamy, ale proszę zapytać obok. •  We do not, but ask next door. 

•  Czy gdzieś tutaj w pobliżu jest parking? •  Is there a car park near here? 

•  Jutro rano się wymeldujemy. •  We are checking out tomorrow. 

•  Czy cena jest włącznie ze śniadaniem? •  Is breakfast included in the price? 

•  Czy gdzieś tutaj jest jakaś dobra 
restauracja? 

•  Is there a good restaurant in this area? 

•  Dziękujemy za przyjemny pobyt. •  Thank you for the pleasant stay. 

•  Bardzo mi przykro. Pokojówka zaraz 
przyjdzie. 

•  I am sorry. A maid will be with you right 
away. 

•  Czy może mi Pan przygotować fakturę? •  Can you prepare the invoice, please? 

•  Jak długo zostaniecie? •  How long are you going to stay? 

•  Zaraz wysyłam do Pana pokoju hydraulika. •  I am sending a plumber to your room right 
away. 

•  Sześćdziesiąt euro, siedemdziesiąt ze 
śniadaniem. 

•  Sixty euros, seventy euros with breakfast. 

•  Czy może mnie Pan obudzić jutro o 
siódmej rano? 

•  Can you wake me up at seven tomorrow? 

•  Nie. Ze śniadaniem cena jest o dziesięć 
euro wyższa. 

•  No it is not. Breakfast is 10 € extra. 

•  Od której godziny podawane jest 
śniadanie? 

•  What time do you start serving breakfast? 

•  Gdzie jest hotel Avion? •  Where is the hotel Avion? 

•  Nie, nie skorzystałem. •  No, nothing. 

•  Wyślę kogoś do naprawy. •  I´ll send someone to fix it. 

•  Oczywiście. Budzenie rano o siódmej. •  Of course. A wake-up call for tommorow 
seven. 

•  Czy mogę otrzymać dodatkowy koc? •  Can I have an extra blanket? 

•  Trzeba odpuścić trochę wody. Chwilę to •  Let the water flow a little longer. It takes 
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potrwa. time. 

•  Czy tutaj w okolicy jest kino? •  is there a cinema in this area? 

•  Dziękuję, dobrze. A u Ciebie? •  Thank you, I hope I will. 

•  Nie ma ciepłej wody. •  The hot water doesn´t run. 

•  Telewizor nie działa. •  The television doesn´t work. 

•  Śniadanie podawane jest od siódmej do 
jedenastej. 

•  The breakfast is served from 7 to 11. 

•  Próbowałeś ją wyłączyć i włączyć? •  Have you tried to switch it on and off? 

•  Oczywiście, przygotuję dla Pana dwa 
rachunki. 

•  Of course. I will prepare two bills then. 

•  Hotel ma swoją pływalnię. •  The hotel has a pool of its own. 

•  Czy mogę dostać jedynkę tylko na 
dzisiejszą noc? 

•  Can I get a single room just for tonight? 

•  Czy do hotelu jedzie metro? •  Does the underground go to the hotel? 

•  Zapłacę kartą, proszę. •  I will pay by credit card. 

•  Czy mogę tutaj kupić jakiś przewodnik? •  Can I buy a guide somewhere here? 

•  To pięć kilometrów z lotniska. Niech Pan 
weźmie taksówkę. 

•  It is five km from the airport. You should 
take a taxi. 

•  Są tutaj w okolicy jakie hotele? •  Are there any hotels near here? 

•  Czy parking jest w cenie? •  Is parking included in the price? 

•  Czy mają może Państwo plan miasta? •  Do you have a city map, please? 

•  Czego dokładnie Pan szuka? •  What exactly are you looking for? 

•  Czy można wystawić fakturę bez 
wypisywania śniadania? 

•  Is it possible to issue the invoice without 
mentioning breakfast on it? 

•  Przykro mi, ale nie ma żadnych wolnych 
miejsc. 

•  I am sorry, but we are fully booked. 

•  Miłego pobytu. •  Have a nice stay. 

•  Dziękuję. A gdzie winda? •  Thanks. Where is the lift? 

•  Zobaczę, co mogę zrobić. •  I´ll see what I can do. 

•  Czy mogę dostać pokój na dwie noce? •  Can I get a double room for two nights? 

•  Poproszę służbę pokojową, aby od razu 
przyniosła Panu koc. 

•  I will have the roomservice to bring the 
blanket to you right away. 
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•  Ogrzewanie nie działa. •  The heating doesn´t work. 

•  Na którym to piętrze? •  What floor is it on? 

•  Szukam tańszego zakwaterowania. •  I´m looking for some cheaper 
accommodation. 

•  Łazienka jest brudna. •  The bathroom is dirty. 

•  Możemy w takim razie iść gzie indziej? •  Is there somewhere else we could go? 

•  Siedemdziesiąt euro ze śniadaniem. •  It´s seventy euros with breakfast. 

•  W okolicy jest kilka hoteli. •  There are several hostels in the 
neigbourhood. 

•  Mamy nadzieję, że niebawem znowu się 
spotkamy. 

•  We hope to see you again soon. 

•  Możecie iść na piechotę, albo jechać 
taksówką. 

•  You can either walk or take a taxi. 

•  Na końcu ulicy jest kawiarnia. Tam jest 
bezpłatne wifi. 

•  There is a café at the end of the street. 
There is a free wifi there. 

•  Skorzystał Pan z minibaru? •  Did you have anything from the minibar? 

•  Gdzie jest podawane śniadanie? •  Where do you serve breakfast? 

•  Jedną sekundę. •  Just give me a sec, please. 

•  W pobliżu jest kilka dobrych restauracji. 
Jakie jedzenie Państwo lubicie? 

•  There are several good restaurants near 
here. What kind of food do you like? 

•  Bardzo przepraszamy. Chciałby Pan inny 
pokój? 

•  We are very sorry. Would you like to 
change your room? 

•  Pana pokój jest na pierwszym piętrze. •  Your room is on the first floor. 

•  Proszę jechać windą na trzecie piętro a 
potem udać sią w lewo. 

•  Take the lift to the third floor and then to 
the left. 

•  Rezerwowaliśmy sobie pokój przez 
Hotels.com. 

•  We have a booking with Hotels.com 

•  Czy jest tu gdzieś wifi? •  Is there a wifi available somewhere? 

•  Czy w pobliżu jest jakiś bar muzyczny? •  Is there a music bar in this area? 

•  Śniadanie jest podawane w jadalni za 
recepcją. 

•  Breakfast is served in the dining room 
behind the reception 

•  Gdzie są schody? •  Where is the staircase? 

•  Płaci Pan kartą, czy gotówką? •  Will you pay by card or in cash? 
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•  Klimatyzacji nie da się wyłączyć. •  I can´t switch off the air conditioning. 

•  Do której otwarta jest restauracje 
hotelowa? 

•  What time does the hotel restaurant close? 

•  Nie, musi Pan jechać autobusem. •  No, you have to take a bus. 

•  Restauracja jest otwarta do północy. •  The restaurant closes at midnight. 

•  Jak najlepiej dojechać do centrum? •  What is the best way to get to the centre? 

•  Czy można zapłacić za śniadanie osobno? •  Is it possible to pay breakfast separately? 

•  Jakiego poziomu cenowego Pan 
poszukuje? 

•  What price level are you looking for? 

•  Przykro mi, ale wszystkie bary są już 
zamknięte. 

•  Sorry, all bars have already closed. 

•  Czy mogę otrzymać dodatkową poduszkę? •  Can I have an extra pillow? 

•  Kino jest w centrum handlowym Cztery 
rzeki. 

•  There is a cinema in the mall called Four 
rivers 

•  Pościel jest brudna. •  The linen is dirty. 

•  Na dnie szafy są jakieś dodatkowe 
poduszki. 

•  There are some extra pillows at the bottom 
of the wardrobe. 

•  Ile kosztuje pokój na jedną noc? •  How much is a room for one night? 

•  Ile kosztuje dwójka? •  How much is a double room? 

•  Życzą sobie Państwo, żeby przygotować 
rachunek? 

•  Would you like me to prepare a bill? 

•  Czy w okolicy jest pływalnia? •  Is there a swimming pool near here? 

•  Jakie Pana imię? •  What is your name? 

•  Nie ma problemu. Może być w taki 
sposób? 

•  No problem. Is it OK like this? 

•  Pan pozwoli, niech spojrzę, czy mam coś 
wolnego. 

•  Let me check if there is something 
available. 
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Czas, lekcja pierwsza, wysłuchaj! 

•  What time do you have lunch? •  O której jadasz obiad? 

•  When was he born? •  Kiedy się urodził? 

•  What time do you get up? •  O której rano wstajesz? 

•  When did it happen? •  Kiedy się to zdarzyło? 

•  See you on Monday. •  Zobaczymy się w poniedziałek. 

•  What time do you have dinner? •  O której jadasz kolację? 

•  The match is on Wednesday. •  Mecz jest w środę. 

•  What date is it today? •  Który jest dzisiaj? 

•  What time do you go to bed? •  O której się kładziesz do snu? 

•  What time is it? •  Która godzina? 

•  Can we meet on Sunday evening? •  Możemy się spotkać w niedzielę 
wieczorem? 

•  Come on Thursday. •  Przyjdź w czwartek. 

•  Can I come on Saturday? •  Mogę przyjść w sobotę? 

•  When do you go out? •  Kiedy wychodzicie na miasto? 

•  When was your younger brother born? •  Kiedy urodził się Twój młodszy brat? 

•  When were you born? •  Kiedy się urodziłeś? 

•  When does the spring begin? •  Kiedy rozpoczyna się wiosna? 

•  What time do you finish work? •  O której kończysz pracę? 

•  What is the day today? •  Jaki dzisiaj dzień? 

•  When will you see him? •  Kiedy go zobaczysz? 

 

Czas, lekcja druga, przetłumacz! 

•  Kiedy wychodzicie na miasto? •  When do you go out? 

•  Kiedy się to zdarzyło? •  When did it happen? 

•  Kiedy się urodził? •  When was he born? 

•  O której jadasz kolację? •  What time do you have dinner? 

•  O której jadasz obiad? •  What time do you have lunch? 

•  Kiedy rozpoczyna się wiosna? •  When does the spring begin? 
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•  Która godzina? •  What time is it? 

•  Mogę przyjść w sobotę? •  Can I come on Saturday? 

•  Który jest dzisiaj? •  What date is it today? 

•  Przyjdź w czwartek. •  Come on Thursday. 

•  Kiedy się urodziłeś? •  When were you born? 

•  O której rano wstajesz? •  What time do you get up? 

•  O której się kładziesz do snu? •  What time do you go to bed? 

•  O której kończysz pracę? •  What time do you finish work? 

•  Możemy się spotkać w niedzielę 
wieczorem? 

•  Can we meet on Sunday evening? 

•  Mecz jest w środę. •  The match is on Wednesday. 

•  Jaki dzisiaj dzień? •  What is the day today? 

•  Zobaczymy się w poniedziałek. •  See you on Monday. 

•  Kiedy urodził się Twój młodszy brat? •  When was your younger brother born? 

•  Kiedy go zobaczysz? •  When will you see him? 

 

Czas, lekcja trzecia, wysłuchaj! 

•  I was born in 1981. •  Urodziłem się w 1981 roku. 

•  He was born in February. •  Uradził się w lutym. 

•  We usually go out on Friday night. •  Zazwyczaj wychodzimy na miasto w piątek 
wieczorem. 

•  He was born in 1987. •  Urodził się w 1987 roku. 

•  I have dinner at seven p.m. •  Kolację jadam o siódmej wieczorem. 

•  I have lunch at eleven. •  Obiad jadam o jedenastej. 

•  I finish work at a quarter past four. •  W pracy kończę piętnaście po czwartej. 

•  It happened in January. •  To wydarzyło się  w styczniu. 

•  I go to bed before midnight. •  Chodzę spać przed północą. 

•  I get up at six in the morning. •  Wstaję o szóstej rano. 

•  On Wednesday? Really? •  W środę? Poważnie? 

•  It is almost noon. •  Prawie południe. 
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•  Thursday´s fine for me, thanks. •  Czwartek jest dla mnie OK, dzięki. 

•  OK, see you on Monday. •  OK, zobaczymy się w poniedziałek. 

•  I am afraid I can´t. •  Obawiam się, że nie mogę. 

•  Saturday´s not good, I am afraid. •  Obawiam się, że sobota nie jest dobrym 
terminem. 

•  Today is 25th of January. •  Dzisiaj jest dwudziesty piąty stycznia. 

•  The spring begins in March. •  Wiosna rozpoczyna się w marcu. 

•  Today is Monday 25th. •  Dzisiaj jest poniedziałek, dwudziesty piąty. 

•  I will see him on Tuesday. •  Zobaczę go we wtorek. 

 

Czas, lekcja czwarta, przetłumacz! 

•  Chodzę spać przed północą. •  I go to bed before midnight. 

•  W środę? Poważnie? •  On Wednesday? Really? 

•  Uradził się w lutym. •  He was born in February. 

•  Wiosna rozpoczyna się w marcu. •  The spring begins in March. 

•  Obiad jadam o jedenastej. •  I have lunch at eleven. 

•  Prawie południe. •  It is almost noon. 

•  Obawiam się, że nie mogę. •  I am afraid I can´t.  

•  Zazwyczaj wychodzimy na miasto w piątek 
wieczorem. 

•  We usually go out on Friday night. 

•  W pracy kończę piętnaście po czwartej. •  I finish work at a quarter past four. 

•  Kolację jadam o siódmej wieczorem. •  I have dinner at seven p.m. 

•  Dzisiaj jest dwudziesty piąty stycznia. •  Today is 25th of January. 

•  Obawiam się, że sobota nie jest dobrym 
terminem. 

•  Saturday´s not good, I am afraid. 

•  Dzisiaj jest poniedziałek, dwudziesty piąty. •  Today is Monday 25th. 

•  OK, zobaczymy się w poniedziałek. •  OK, see you on Monday. 

•  To  wydarzyło się  w styczniu. •  It happened in January. 

•  Czwartek jest dla mnie OK, dzięki. •  Thursday´s fine for me, thanks. 

•  Urodziłem się w 1981 roku. •  I was born in 1981. 

•  Wstaję o szóstej rano. •  I get up at six in the morning. 



 

 199 

•  Urodził się w 1987 roku. •  He was born in 1987. 

•  Zobaczę go we wtorek. •  I will see him on Tuesday. 

 

Czas, lekcja piąta, lekcja szósta,wysłuchaj, reaguj! 

•  See you on Monday. •  Zobaczymy się w poniedziałek. 

•  OK, see you on Monday. •  OK, zobaczymy się w poniedziałek. 

•  What date is it today? •  Który jest dzisiaj? 

•  Today is 25th of January. •  Dzisiaj jest dwudziesty piąty stycznia. 

•  What is the day today? •  Jaki dzisiaj dzień? 

•  Today is Monday 25th. •  Dzisiaj jest poniedziałek, dwudziesty piąty. 

•  When was he born? •  Kiedy się urodził? 

•  He was born in February. •  Uradził się w lutym. 

•  When was your younger brother born? •  Kiedy urodził się Twój młodszy brat? 

•  He was born in 1987. •  Urodził się w 1987 roku. 

•  When were you born? •  Kiedy się urodziłeś? 

•  I was born in 1981. •  Urodziłem się w 1981 roku. 

•  Can we meet on Sunday evening? •  Możemy się spotkać w niedzielę 
wieczorem? 

•  I am afraid I can´t. Sunday´s not good. •  Obawiam się, że nie mogę. 

•  Can I come on Saturday? •  Mogę przyjść w sobotę? 

•  Saturday´s not good, I am afraid. •  Obawiam się, że sobota nie jest dobrym 
terminem. 

•  Come on Thursday. •  Przyjdź w czwartek. 

•  Thursday´s fine for me, thanks. •  Czwartek jest dla mnie OK, dzięki. 

•  The match is on Wednesday. •  Mecz jest w środę. 

•  On Wednesday? Really? •  W środę? Poważnie? 

•  What time do you finish work? •  O której kończysz pracę? 

•  I finish work at a quarter past four. •  W pracy kończę piętnaście po czwartej. 

•  What time do you get up? •  O której rano wstajesz? 

•  I get up at six in the morning. •  Wstaję o szóstej rano. 
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•  What time do you go to bed? •  O której się kładziesz do snu? 

•  I go to bed before midnight. •  Chodzę spać przed północą. 

•  What time do you have dinner? •  O której jadasz kolację? 

•  I have dinner at seven p.m. •  Kolację jadam o siódmej wieczorem. 

•  What time do you have lunch? •  O której jadasz obiad? 

•  I have lunch at eleven. •  Obiad jadam o jedenastej. 

•  What time is it? •  Która godzina? 

•  It is almost noon. •  Prawie południe. 

•  When did it happen? •  Kiedy się to zdarzyło? 

•  It happened in January. •  To wydarzyło się w styczniu. 

•  When do you go out? •  Kiedy wychodzicie na miasto? 

•  We usually go out on Friday night. •  Zazwyczaj wychodzimy na miasto w piątek 
wieczorem. 

•  When does the spring begin? •  Kiedy rozpoczyna się wiosna? 

•  The spring begins in March. •  Wiosna rozpoczyna się w marcu. 

•  When will you see him? •  Kiedy go zobaczysz? 

•  I will see him on Tuesday. •  Zobaczę go we wtorek. 
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Czas – karty 

See you on Monday. OK, see you on Monday. What date is it today? 

Today is 25th of January. What is the day today? Today is Monday 25th. 

When was he born? He was born in February. 
When was your younger 

brother born? 

He was born in 1987. When were you born? I was born in 1981. 

Can we meet on Sunday 
evening? 

I am afraid I can´t. Sunday´s 
not good. 

Can I come on Saturday? 

Saturday´s not good, I am 
afraid. 

Come on Thursday. 
Thursday´s fine for me, 

thanks. 

1  
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Który jest dzisiaj? 
OK, zobaczymy się w 

poniedziałek. 
Zobaczymy się w 

poniedziałek. 

Dzisiaj jest poniedziałek, 
dwudziesty piąty. 

Jaki dzisiaj dzień? 
Dzisiaj jest dwudziesty piąty 

stycznia. 

Kiedy urodził się Twój 
młodszy brat? 

Uradził się w lutym. Kiedy się urodził? 

Urodziłem się w 1981 roku. Kiedy się urodziłeś? Urodził się w 1987 roku. 

Mogę przyjść w sobotę? Obawiam się, że nie mogę. 
Możemy się spotkać w 
niedzielę wieczorem? 

Czwartek jest dla mnie OK, 
dzięki. 

Przyjdź w czwartek. 
Obawiam się, że sobota nie 

jest dobrym terminem. 

2  
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The match is on Wednesday. On Wednesday? Really? 
What time do you finish 

work? 

I finish work at a quarter past 
four. 

What time do you get up? I get up at six in the morning. 

What time do you go to bed? I go to bed before midnight. 
What time do you have 

dinner? 

I have dinner at seven p.m. 
What time do you have 

lunch? 
I have lunch at eleven. 

What time is it? It is almost noon. When did it happen? 

It happened in January. When do you go out? 
We usually go out on Friday 

night. 

3  
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O której kończysz pracę? W środę? Poważnie? Mecz jest w środę. 

Wstaję o szóstej rano. O której rano wstajesz? 
W pracy kończę piętnaście po 

czwartej. 

O której jadasz kolację? Chodzę spać przed północą. O której się kładziesz do snu? 

Obiad jadam o jedenastej. O której jadasz obiad? 
Kolację jadam o siódmej 

wieczorem. 

Kiedy się to zdarzyło? Prawie południe. Która godzina? 

Zazwyczaj wychodzimy na 
miasto w piątek wieczorem. 

Kiedy wychodzicie na 
miasto? 

To się wydarzyło się to w 
styczniu. 

4  
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When does the spring begin? The spring begins in March. When will you see him? 

I will see him on Tuesday. -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

5  
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Kiedy go zobaczysz? 
Wiosna rozpoczyna się w 

marcu. 
Kiedy rozpoczyna się 

wiosna? 

-  -  Zobaczę go we wtorek. 

6  
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Czas – test 

•  Kiedy się to zdarzyło? ................................................................. 

•  O której się kładziesz do snu? ................................................................. 

•  Możemy się spotkać w niedzielę 
wieczorem? 

................................................................. 

•  Obiad jadam o jedenastej. ................................................................. 

•  Obawiam się, że nie mogę. ................................................................. 

•  Przyjdź w czwartek. ................................................................. 

•  Który jest dzisiaj? ................................................................. 

•  Mecz jest w środę. ................................................................. 

•  Dzisiaj jest poniedziałek, dwudziesty piąty. ................................................................. 

•  Urodziłem się w 1981 roku. ................................................................. 

•  Wiosna rozpoczyna się w marcu. ................................................................. 

•  Zazwyczaj wychodzimy na miasto w piątek 
wieczorem. 

................................................................. 

•  Zobaczę go we wtorek. ................................................................. 

•  To się wydarzyło się to w styczniu. ................................................................. 

•  O której kończysz pracę? ................................................................. 

•  Prawie południe. ................................................................. 

•  Kiedy się urodził? ................................................................. 

•  Czwartek jest dla mnie OK, dzięki. ................................................................. 

•  O której rano wstajesz? ................................................................. 

•  Chodzę spać przed północą. ................................................................. 

•  Która godzina? ................................................................. 

•  O której jadasz obiad? ................................................................. 

•  W środę? Poważnie? ................................................................. 

•  Kiedy wychodzicie na miasto? ................................................................. 

•  OK, zobaczymy się w poniedziałek. ................................................................. 

•  Wstaję o szóstej rano. ................................................................. 

•  Kiedy rozpoczyna się wiosna? ................................................................. 
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•  Kiedy go zobaczysz? ................................................................. 

•  Obawiam się, że sobota nie jest dobrym 
terminem. 

................................................................. 

•  Dzisiaj jest dwudziesty piąty stycznia. ................................................................. 

•  Mogę przyjść w sobotę? ................................................................. 

•  Kolację jadam o siódmej wieczorem. ................................................................. 

•  Zobaczymy się w poniedziałek. ................................................................. 

•  Urodził się w 1987 roku. ................................................................. 

•  O której jadasz kolację? ................................................................. 

•  W pracy kończę piętnaście po czwartej. ................................................................. 

•  Kiedy urodził się Twój młodszy brat? ................................................................. 

•  Jaki dzisiaj dzień? ................................................................. 

•  Uradził się w lutym. ................................................................. 

•  Kiedy się urodziłeś? ................................................................. 
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Czas – test- klucz 

•  Kiedy się to zdarzyło? •  When did it happen? 

•  O której się kładziesz do snu? •  What time do you go to bed? 

•  Możemy się spotkać w niedzielę 
wieczorem? 

•  Can we meet on Sunday evening? 

•  Obiad jadam o jedenastej. •  I have lunch at eleven. 

•  Obawiam się, że nie mogę. •  I am afraid I can´t. Sunday´s not good. 

•  Przyjdź w czwartek. •  Come on Thursday. 

•  Który jest dzisiaj? •  What date is it today? 

•  Mecz jest w środę. •  The match is on Wednesday. 

•  Dzisiaj jest poniedziałek, dwudziesty piąty. •  Today is Monday 25th. 

•  Urodziłem się w 1981 roku. •  I was born in 1981. 

•  Wiosna rozpoczyna się w marcu. •  The spring begins in March. 

•  Zazwyczaj wychodzimy na miasto w piątek 
wieczorem. 

•  We usually go out on Friday night. 

•  Zobaczę go we wtorek. •  I will see him on Tuesday. 

•  To się wydarzyło się to w styczniu. •  It happened in January. 

•  O której kończysz pracę? •  What time do you finish work? 

•  Prawie południe. •  It is almost noon. 

•  Kiedy się urodził? •  When was he born? 

•  Czwartek jest dla mnie OK, dzięki. •  Thursday´s fine for me, thanks. 

•  O której rano wstajesz? •  What time do you get up? 

•  Chodzę spać przed północą. •  I go to bed before midnight. 

•  Która godzina? •  What time is it? 

•  O której jadasz obiad? •  What time do you have lunch? 

•  W środę? Poważnie? •  On Wednesday? Really? 

•  Kiedy wychodzicie na miasto? •  When do you go out? 

•  OK, zobaczymy się w poniedziałek. •  OK, see you on Monday. 

•  Wstaję o szóstej rano. •  I get up at six in the morning. 

•  Kiedy rozpoczyna się wiosna? •  When does the spring begin? 
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•  Kiedy go zobaczysz? •  When will you see him? 

•  Obawiam się, że sobota nie jest dobrym 
terminem. 

•  Saturday´s not good, I am afraid. 

•  Dzisiaj jest dwudziesty piąty stycznia. •  Today is 25th of January. 

•  Mogę przyjść w sobotę? •  Can I come on Saturday? 

•  Kolację jadam o siódmej wieczorem. •  I have dinner at seven p.m. 

•  Zobaczymy się w poniedziałek. •  See you on Monday. 

•  Urodził się w 1987 roku. •  He was born in 1987. 

•  O której jadasz kolację? •  What time do you have dinner? 

•  W pracy kończę piętnaście po czwartej. •  I finish work at a quarter past four. 

•  Kiedy urodził się Twój młodszy brat? •  When was your younger brother born? 

•  Jaki dzisiaj dzień? •  What is the day today? 

•  Uradził się w lutym. •  He was born in February. 

•  Kiedy się urodziłeś? •  When were you born? 
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Zakupy, lekcja pierwsza, wysłuchaj! 

•  You look great. •  Wygląda Pani uroczo. 

•  I´ll pay cash. •  Płacę gotówką. 

•  I´d like to buy a pair of trousers. •  Chciałbym kupić spodnie. 

•  I´d like that book. •  Chciałbym tamtą książkę. 

•  I´d like to buy a T-shirt. •  Chciałbym kupić koszulkę. 

•  Can you help me? •  Czy może mi Pan pomóc? 

•  Can I help you? •  Czy mogę Panu pomóc? 

•  I´m looking for a movie called Vanilla sky. •  Szukam filmu Waniliowe niebo. 

•  What guarantee does it have? •  Jaka jest gwarancja? 

•  Don´t you have a smaller size? •  Nie ma Pan mniejszej? 

•  Where can I try it on? •  Gdzie mogę to wypróbować? 

•  I´d like to buy a shirt. •  Chciałbym kupić koszulę dla siebie. 

•  Can I get a bag, please? •  Czy mogę dostać torebkę? 

•  Can I get a receipt? •  Czy mogę otrzymać rachunek? 

•  What size is it? •  Jaki to numer? 

•  Don´t you have something cheaper? •  Nie ma Pan tańszego? 

•  How do I look? •  Jak wyglądam? 

•  I´ll take it, thank you. •  Wezmę to, dziękuję. 

•  Don´t you have a bigger size? •  Nie ma Pan większej? 

•  I´m looking for a book about Oxford. •  Szukam jakiejś książki o Oxford. 

•  Where is the book/DVD department? •  Gdzie jest dział książek / DVD? 

•  How does it suit me? •  Czy jest mi w tym do twarzy? 

•  Can I try these trousers on? •  Mogę wypróbować te spodnie? 

•  Don´t you have another colour? •  Nie ma Pan innego koloru? 

•  Is there a drugstore around? •  Czy gdzieś tutaj jest apteka? 

•  I´m looking for a book called "Timeline". •  Szukam książki "Timeline". 

•  Can I try this shirt on? •  Mogę wypróbować tą koszulę? 

•  I´ll pay by card. •  Płacę kartą. 
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•  Can I try the jacket on? •  Mogę wypróbować tą kurtkę? 

•  Where is the clothing department? •  Gdzie jest oddział z ubraniami? 

•  Will you pay by card or cash? •  Płaci Pan kartą, czy gotówką? 

  

 

Zakupy, lekcja druga, przetłumacz! 

•  Wygląda Pani uroczo. •  You look great. 

•  Gdzie jest oddział z ubraniami? •  Where is the clothing department? 

•  Czy mogę dostać torebkę? •  Can I get a bag, please? 

•  Gdzie mogę to wypróbować? •  Where can I try it on? 

•  Czy mogę otrzymać rachunek? •  Can I get a receipt? 

•  Nie ma Pan tańszego? •  Don´t you have something cheaper? 

•  Płaci Pan kartą, czy gotówką? •  Will you pay by card or cash? 

•  Jak wyglądam? •  How do I look? 

•  Szukam książki "Timeline". •  I´m looking for a book called "Timeline". 

•  Nie ma Pan innego koloru? •  Don´t you have another colour? 

•  Czy gdzieś tutaj jest apteka? •  Is there a drugstore around? 

•  Czy mogę Panu pomóc? •  Can I help you? 

•  Mogę wypróbować te spodnie? •  Can I try these trousers on? 

•  Mogę wypróbować tą kurtkę? •  Can I try the jacket on? 

•  Chciałbym kupić koszulę dla siebie. •  I´d like to buy a shirt. 

•  Wezmę to, dziękuję. •  I´ll take it, thank you. 

•  Chciałbym kupić spodnie. •  I´d like to buy a pair of trousers. 

•  Jaka jest gwarancja? •  What guarantee does it have? 

•  Nie ma Pan mniejszej? •  Don´t you have a smaller size? 

•  Szukam jakiejś książki o Oxford. •  I´m looking for a book about Oxford. 

•  Płacę gotówką. •  I´ll pay cash. 

•  Mogę wypróbować tą koszulę? •  Can I try this shirt on? 

•  Szukam filmu Waniliowe niebo. •  I´m looking for a movie called Vanilla sky. 
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•  Nie ma Pan większej? •  Don´t you have a bigger size? 

•  Chciałbym tamtą książkę. •  I´d like that book. 

•  Jaki to numer? •  What size is it? 

•  Czy może mi Pan pomóc? •  Can you help me? 

•  Gdzie jest dział książek / DVD? •  Where is the book/DVD department? 

•  Czy jest mi w tym do twarzy? •  How does it suit me? 

•  Płacę kartą. •  I´ll pay by card. 

•  Chciałbym kupić koszulkę. •  I´d like to buy a T-shirt. 

  

 

Zakupy, lekcja trzecia, wysłuchaj! 

•  What size? Let me guess .. 44? •  Jaki numer? Niech zgadnę … 44? 

•  We´ve got two shirts for the price of one. •  Mamy dwie koszule za cenę jednej. 

•  I don´t know. 43 is my guess. •  Ne wiem. Chyba 43. 

•  It suits you. •  Do twarzy Ci w tym. 

•  It suits you fine. •  Tak, bardzo. 

•  Are you more interested more in a guide or 
in history? 

•  Szukasz przewodnika, czy interesuje Cię 
bardziej historia? 

•  By whom? •  Jakiego autora? 

•  We haven´t had this one for quite some 
time. 

•  Nie mamy go już od dłuższego czasu. 

•  Let me take a look. •  Przepraszam, niech spojrzę. 

•  Sorry, this is the only colour we have. •  Przepraszam, to jedyny kolor, który mamy. 

•  I think there is one even cheaper. Let me 
have a look. 

•  Zerknę, myślę, że jest tam jeszcze jeden 
tańszy. 

•  Of course. We have even bigger ones in 
case this does not fit. 

•  Oczywiście. Mamy i większe, gdyby nie 
pasowała. 

•  Yes, the cabins are over there. •  Tak, kabinki są w tym kierunku. 

•  Of course, but do wear a t-shirt when trying 
it on. 

•  Tak, ale niech Pan włoży podczas próby 
podkoszulek. 

•  Of course, I´ll be right with you. •  Oczywiście, zaraz podejdę do Pana. 
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•  Very well. I´ll be right back with your 
receipt. 

•  W porządku. Zaraz wracam z Pan kwitem. 

•  Plastic or paper? •  Plastikową, czy papierową. 

•  Here you are. And your card. •  Proszę bardzo. I Pana karta. 

•  Here you are.But this is volume 2, I am 
afraid we do not have volume 1 

•  Proszę bardzo. To jest ale drugi tom, 
obawiam się, że pierwszego tomu nie mamy. 

•  Are you looking for jeans? •  Szuka Pan dżinsów? 

•  Very well. Pick it up at the cash desk, 
please. 

•  Dobra. Proszę odebrać to przy kasie. 

•  The drugstore is on the ground floor. •  Apteka jest na parterze. 

•  Two years plus you can purchase two years 
extra. 

•  Dwa lata plus kolejne dwa lata można 
dokupić. 

•  The changing cabins are over there. •  Kabinki są w tamtym kierunku. 

•  Unfortunately we do not sell books here. •  Niestety, nie sprzedajemy tutaj książek. 

•  Are you looking for formal or informal 
clothing? 

•  Szuka Pan formalnego, czy nieformalnego 
ubrania? 

•  By card, if you do not mind. •  Kartą, o ile to nie przeszkadza. 

•  Well thank you. I´ll take it. •  Och dziękuję. Wezmę to. 

 

Zakupy, lekcja czwarta, przetłumacz! 

•  Jaki numer? Niech zgadnę … 44? •  What size? Let me guess .. 44? 

•  Mamy dwie koszule za cenę jednej. •  We´ve got two shirts for the price of one. 

•  Ne wiem. Chyba 43. •  I don´t know. 43 is my guess. 

•  Do twarzy Ci w tym. •  It suits you. 

•  Tak, bardzo. •  It suits you fine. 

•  Szukasz przewodnika, czy interesuje Cię 
bardziej historia? 

•  Are you more interested more in a guide or 
in history? 

•  Jakiego autora? •  By whom? 

•  Nie mamy go już od dłuższego czasu. •  We haven´t had this one for quite some 
time. 

•  Przepraszam, niech spojrzę. •  Let me take a look. 

•  Przepraszam, to jedyny kolor, który mamy. •  Sorry, this is the only colour we have. 
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•  Zerknę, myślę, że jest tam jeszcze jeden 
tańszy. 

•  I think there is one even cheaper. Let me 
have a look. 

•  Oczywiście. Mamy i większe, gdyby nie 
pasowała. 

•  Of course. We have even bigger ones in 
case this does not fit. 

•  Tak, kabinki są w tym kierunku. •  Yes, the cabins are over there. 

•  Tak, ale niech Pan włoży podczas próby 
podkoszulek. 

•  Of course, but do wear a t-shirt when trying 
it on. 

•  Oczywiście, zaraz podejdę do Pana. •  Of course, I´ll be right with you. 

•  W porządku. Zaraz wracam z Pan kwitem. •  Very well. I´ll be right back with your 
receipt. 

•  Plastikową, czy papierową. •  Plastic or paper? 

•  Proszę bardzo. I Pana karta. •  Here you are. And your card. 

•  Proszę bardzo. To jest ale drugi tom, 
obawiam się, że pierwszego tomu nie mamy. 

•  Here you are. But this is volume 2, I am 
afraid we do not have volume 1 

•  Szuka Pan dżinsów? •  Are you looking for jeans? 

•  Dobra. Proszę odebrać to przy kasie. •  Very well. Pick it up at the cash desk, 
please. 

•  Apteka jest na parterze. •  The drugstore is on the ground floor. 

•  Dwa lata plus kolejne dwa lata można 
dokupić. 

•  Two years plus you can purchase two years 
extra. 

•  Kabinki są w tamtym kierunku. •  The changing cabins are over there. 

•  Niestety, nie sprzedajemy tutaj książek. •  Unfortunately we do not sell books here. 

•  Szuka Pan formalnego, czy nieformalnego 
ubrania? 

•  Are you looking for formal or informal 
clothing? 

•  Kartą, o ile to nie przeszkadza. •  By card, if you do not mind. 

•  Och dziękuję. Wezmę to. •  Well thank you. I´ll take it. 

 

Zakupy, lekcja piąta, lekcja szósta,wysłuchaj, reaguj! 

• Chciałbym kupić koszulę dla siebie. • I´d like to buy a shirt. 

• Jaki numer? Niech zgadnę … 44? • What size? Let me guess .. 44? 

• Chciałbym kupić koszulkę. • I´d like to buy a T-shirt. 
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• Mamy dwie koszule za cenę jednej. • We´ve got two shirts for the price of one. 

• Jaki to numer? • What size is it? 

• Ne wiem. Chyba 43. • I don´t know. 43 is my guess. 

• Jak wyglądam? • How do I look? 

• Do twarzy Ci w tym. • It suits you. 

• Czy jest mi w tym do twarzy? • How does it suit me? 

• Tak, bardzo. • It suits you fine. 

• Szukam jakiejś książki o Oxford. • I´m looking for a book about Oxford. 

• Szukasz przewodnika, czy interesuje Cię 
bardziej historia? 

• Are you interested more in a guide or in a 
history? 

• Szukam książki "Timeline". • I´m looking for a book called "Timeline". 

• Jakiego autora? • By whom? 

• Szukam filmu Waniliowe niebo. • I´m looking for a movie called Vanilla sky. 

• Nie mamy go już od dłuższego czasu. • We haven´t had this one for quite some time. 

• Nie ma Pan mniejszej? • Don´t you have a smaller size? 

• Przepraszam, niech spojrzę. • Let me take a look. 

• Nie ma Pan innego koloru? • Don´t you have another colour? 

• Przepraszam, to jedyny kolor, który mamy. • Sorry, this is the only colour we have. 

• Nie ma Pan tańszego? • Don´t you have something cheaper? 

• Zerknę, myślę, że jest tam jeszcze jeden 
tańszy. 

• I think there is one even cheaper. Let me 
have a look. 

• Mogę wypróbować tą kurtkę? • Can I try the jacket on? 

• Oczywiście. Mamy i większe, gdyby nie • Of course. We have even bigger ones in case 
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pasowała. this does not fit. 

• Mogę wypróbować te spodnie? • Can I try these trousers on? 

• Tak, kabinki są w tym kierunku. • Yes, the cabins are over there. 

• Mogę wypróbować tą koszulę? • Can I try this shirt on? 

• Tak, ale niech Pan włoży podczas próby 
podkoszulek. 

• Of course, but do wear a t-shirt when trying 
it on. 

• Czy może mi Pan pomóc? • Can you help me? 

• Oczywiście, zaraz podejdę do Pana. • Of course, I´ll be right with you. 

• Płacę gotówką. • I´ll pay cash. 

• W porządku. Zaraz wracam z Pan kwitem. • Very well. I´ll be right back with your 
receipt. 

• Czy mogę dostać torebkę? • Can I get a bag, please? 

• Plastikową, czy papierową. • Plastic or paper? 

• Czy mogę otrzymać rachunek? • Can I get a receipt? 

• Proszę bardzo. I Pana karta. • Here you are. And your card. 

• Chciałbym tamtą książkę. • I´d like that book. 

• Proszę bardzo. To jest ale drugi tom, 
obawiam się, że pierwszego tomu nie mamy. 

• Here you are. But this is volume 2, I am 
afraid we do not have volume 1 

• Chciałbym kupić spodnie. • I´d like to buy a pair of trousers. 

• Szuka Pan dżinsów? • Are you looking for jeans? 

• Wezmę to, dziękuję. • I´ll take it, thank you. 

• Dobra. Proszę odebrać to przy kasie. • Very well. Pick it up at the cash desk, please. 

• Czy gdzieś tutaj jest apteka? • Is there a drugstore around? 
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• Apteka jest na parterze. • The drugstore is on the ground floor. 

• Jaka jest gwarancja? • What guarantee does it have? 

• Dwa lata plus kolejne dwa lata można 
dokupić. 

• Two years plus you can purchase two years 
extra. 

• Gdzie mogę to wypróbować? • Where can I try it on? 

• Kabinki są w tamtym kierunku. • The changing cabins are over there. 

• Gdzie jest dział książek / DVD? • Where is the book/DVD department? 

• Niestety, nie sprzedajemy tutaj książek. • Unfortunately we do not sell books here. 

• Gdzie jest oddział z ubraniami? • Where is the clothing department? 

• Szuka Pan formalnego, czy nieformalnego 
ubrania? 

• Are you looking for formal or informal 
clothing? 

• Płaci Pan kartą, czy gotówką? • Will you pay by card or cash? 

• Kartą, o ile to nie przeszkadza. • By card, if you do not mind. 

• Wygląda Pani uroczo. • You look great. 

• Och dziękuję. Wezmę to. • Well thank you. I´ll take it. 
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Zakupy – karty 

I´d like to buy a shirt. 
What size? Let me guess .. 

44? 
I´d like to buy a T-shirt. 

We´ve got two shirts for the 
price of one. 

What size is it? I don´t know. 43 is my guess. 

How do I look? It suits you. How does it suit me? 

It suits you fine. 
I´m looking for a book about 

Oxford. 
Are you interested more in a 

guide or in a history? 

I´m looking for a book called 
"Timeline". 

By whom? 
I´m looking for a movie 

called Vanilla sky. 

We haven´t had this one for 
quite some time. 

Don´t you have a bigger size? 
Sorry, this one is the biggest 

we have. 

1  
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Chciałbym kupić koszulkę. 
Jaki numer? Niech zgadnę … 

44? 
Chciałbym kupić koszulę dla 

siebie. 

Ne wiem. Chyba 43. Jaki to numer? 
Mamy dwie koszule za cenę 

jednej. 

Czy jest mi w tym do twarzy? Do twarzy Ci w tym. Jak wyglądam? 

Szukasz przewodnika, czy 
interesuje Cię bardziej 

historia? 

Szukam jakiejś książki o 
Oxford. 

Tak, bardzo. 

Szukam filmu Waniliowe 
niebo. 

Jakiego autora? Szukam książki "Timeline". 

Niestety, to wszystko, co 
mamy. 

Nie ma Pan większej? 
Nie mamy go już od 

dłuższego czasu. 

2  
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Don´t you have a smaller 
size? 

Let me take a look. 
Don´t you have another 

colour? 

Sorry, this is the only colour 
we have. 

Don´t you have something 
cheaper? 

I think there is one even 
cheaper. Let me have a look. 

Can I try the jacket on? 
Of course. We have even 

bigger ones in case this does 
not fit. 

Can I try these trousers on? 

Yes, the cabins are over 
there. 

Can I try this shirt on? 
Of course, but do wear a t-

shirt when trying it on. 

Can you help me? 
Of course, I´ll be right with 

you. 
I´ll pay by card. 

You can pay by card only if 
you buy for more than 15€. 

I´ll pay cash. 
Very well. I´ll be right back 

with your receipt. 

3  
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Nie ma Pan innego koloru? Przepraszam, niech spojrzę. Nie ma Pan mniejszej? 

Zerknę, myślę, że jest tam 
jeszcze jeden tańszy. 

Nie ma Pan tańszego? 
Przepraszam, to jedyny kolor, 

który mamy. 

Mogę wypróbować te 
spodnie? 

Oczywiście. Mamy i 
większe, gdyby nie pasowała. 

Mogę wypróbować tą kurtkę? 

Tak, ale niech Pan włoży 
podczas próby podkoszulek. 

Mogę wypróbować tą 
koszulę? 

Tak, kabinki są w tym 
kierunku. 

Płacę kartą. 
Oczywiście, zaraz podejdę do 

Pana. 
Czy może mi Pan pomóc? 

W porządku. Zaraz wracam z 
Pan kwitem. 

Płacę gotówką. 
Kartą może Pan płacić, jeżeli 
kupi Pan za więcej, niż 15€. 

4  



 

 223 

 

Can I get a bag, please? Plastic or paper? Can I get a receipt? 

Here you are. And your card. Can I help you? Thanks, I´m just looking. 

I´d like that book. 
Here you are.But this is 

volume 2, I am afraid we do 
not have volume 1 

I´d like to buy a pair of 
trousers. 

Are you looking for jeans? I´ll take it, thank you. 
Very well. Pick it up at the 

cash desk, please. 

Is there a drugstore around? 
The drugstore is on the 

ground floor. 
What guarantee does it have? 

Two years plus you can 
purchase two years extra. 

Where can I try it on? 
The changing cabins are over 

there. 

5  
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Czy mogę otrzymać 
rachunek? 

Plastikową, czy papierową. Czy mogę dostać torebkę? 

Dziękuję, to bardzo miło z 
Pana strony. 

Czy mogę Panu pomóc? Proszę bardzo. I Pana karta. 

Chciałbym kupić spodnie. 
Proszę bardzo. To jest ale 
drugi tom, obawiam się, że 
pierwszego tomu nie mamy. 

Chciałbym tamtą książkę. 

Dobra. Proszę odebrać to 
przy kasie. 

Wezmę to, dziękuję. Szuka Pan dżinsów? 

Jaka jest gwarancja? Apteka jest na parterze. Czy gdzieś tutaj jest apteka? 

Kabinki są w tamtym 
kierunku. 

Gdzie mogę to wypróbować? 
Dwa lata plus kolejne dwa 

lata można dokupić. 

6  
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Where is the book/DVD 
department? 

Unfortunately we do not sell 
books here. 

Where is the clothing 
department? 

Are you looking for formal or 
informal clothing? 

Will you pay by card or cash? By card, if you do not mind. 

You look great. Well thank you. I´ll take it. 
Where is the food 

department? 

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

7  
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Gdzie jest oddział z 
ubraniami? 

Niestety, nie sprzedajemy 
tutaj książek. 

Gdzie jest dział książek / 
DVD? 

Kartą, o ile to nie 
przeszkadza. 

Płaci Pan kartą, czy 
gotówką? 

Szuka Pan formalnego, czy 
nieformalnego ubrania? 

Gdzie jest oddział z 
artykułami spożywczymi? 

Och dziękuję. Wezmę to. Wygląda Pani uroczo. 

8  
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Zakupy – test 

•  Mogę wypróbować tą koszulę? ................................................................. 

•  Dwa lata plus kolejne dwa lata można 
dokupić. 

................................................................. 

•  Nie ma Pan innego koloru? ................................................................. 

•  Czy mogę dostać torebkę? ................................................................. 

•  Oczywiście, zaraz podejdę do Pana. ................................................................. 

•  Jaka jest gwarancja? ................................................................. 

•  Zerknę, myślę, że jest tam jeszcze jeden 
tańszy. 

................................................................. 

•  Tak, ale niech Pan włoży podczas próby 
podkoszulek. 

................................................................. 

•  Niestety, to wszystko, co mamy. ................................................................. 

•  Przepraszam, niech spojrzę. ................................................................. 

•  Dobra. Proszę odebrać to przy kasie. ................................................................. 

•  Ne wiem. Chyba 43. ................................................................. 

•  Och dziękuję. Wezmę to. ................................................................. 

•  Płacę kartą. ................................................................. 

•  Gdzie jest dział książek / DVD? ................................................................. 

•  Jaki numer? Niech zgadnę … 44? ................................................................. 

•  Chciałbym kupić koszulkę. ................................................................. 

•  Wygląda Pani uroczo. ................................................................. 

•  Apteka jest na parterze. ................................................................. 

•  Chciałbym tamtą książkę. ................................................................. 

•  Gdzie jest oddział z artykułami 
spożywczymi? 

................................................................. 

•  Mamy dwie koszule za cenę jednej. ................................................................. 

•  Gdzie mogę to wypróbować? ................................................................. 

•  Kartą, o ile to nie przeszkadza. ................................................................. 

•  Czy gdzieś tutaj jest apteka? ................................................................. 

•  Jak wyglądam? ................................................................. 
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•  Kartą może Pan płacić, jeżeli kupi Pan za 
więcej, niż 15€. 

................................................................. 

•  Oczywiście. Mamy i większe, gdyby nie 
pasowała. 

................................................................. 

•  Szukam filmu Waniliowe niebo. ................................................................. 

•  Jaki to numer? ................................................................. 

•  Mogę wypróbować te spodnie? ................................................................. 

•  Gdzie jest oddział z ubraniami? ................................................................. 

•  Dziękuję, to bardzo miło z Pana strony. ................................................................. 

•  Czy mogę Panu pomóc? ................................................................. 

•  Chciałbym kupić koszulę dla siebie. ................................................................. 

•  Do twarzy Ci w tym. ................................................................. 

•  Szukasz przewodnika, czy interesuje Cię 
bardziej historia? 

................................................................. 

•  Tak, bardzo. ................................................................. 

•  Niestety, nie sprzedajemy tutaj książek. ................................................................. 

•  Nie ma Pan większej? ................................................................. 

•  Nie ma Pan mniejszej? ................................................................. 

•  Mogę wypróbować tą kurtkę? ................................................................. 

•  Czy może mi Pan pomóc? ................................................................. 

•  Jakiego autora? ................................................................. 

•  Czy jest mi w tym do twarzy? ................................................................. 

•  Nie ma Pan tańszego? ................................................................. 

•  Plastikową, czy papierową. ................................................................. 

•  Czy mogę otrzymać rachunek? ................................................................. 

•  Płacę gotówką. ................................................................. 

•  Szuka Pan dżinsów? ................................................................. 

•  Szukam jakiejś książki o Oxford. ................................................................. 

•  W porządku. Zaraz wracam z Pan kwitem. ................................................................. 

•  Proszę bardzo. To jest ale drugi tom, 
obawiam się, że pierwszego tomu nie mamy. 

................................................................. 



 

 229 

•  Szuka Pan formalnego, czy nieformalnego 
ubrania? 

................................................................. 

•  Przepraszam, to jedyny kolor, który mamy. ................................................................. 

•  Proszę bardzo. I Pana karta. ................................................................. 

•  Płaci Pan kartą, czy gotówką? ................................................................. 

•  Tak, kabinki są w tym kierunku. ................................................................. 

•  Wezmę to, dziękuję. ................................................................. 

•  Nie mamy go już od dłuższego czasu. ................................................................. 

•  Szukam książki "Timeline". ................................................................. 

•  Kabinki są w tamtym kierunku. ................................................................. 

•  Chciałbym kupić spodnie. ................................................................. 
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Zakupy – test - klucz 

•  Mogę wypróbować tą koszulę? •  Can I try this shirt on? 

•  Dwa lata plus kolejne dwa lata można 
dokupić. 

•  Two years plus you can purchase two years 
extra. 

•  Nie ma Pan innego koloru? •  Don´t you have another colour? 

•  Czy mogę dostać torebkę? •  Can I get a bag, please? 

•  Oczywiście, zaraz podejdę do Pana. •  Of course, I´ll be right with you. 

•  Jaka jest gwarancja? •  What guarantee does it have? 

•  Zerknę, myślę, że jest tam jeszcze jeden 
tańszy. 

•  I think there is one even cheaper. Let me 
have a look. 

•  Tak, ale niech Pan włoży podczas próby 
podkoszulek. 

•  Of course, but do wear a t-shirt when trying 
it on. 

•  Niestety, to wszystko, co mamy. •  Sorry, this one is the biggest we have. 

•  Przepraszam, niech spojrzę. •  Let me take a look. 

•  Dobra. Proszę odebrać to przy kasie. •  Very well. Pick it up at the cash desk, 
please. 

•  Ne wiem. Chyba 43. •  I don´t know. 43 is my guess. 

•  Och dziękuję. Wezmę to. •  Well thank you. I´ll take it. 

•  Płacę kartą. •  I´ll pay by card. 

•  Gdzie jest dział książek / DVD? •  Where is the book/DVD department? 

•  Jaki numer? Niech zgadnę … 44? •  What size? Let me guess .. 44? 

•  Chciałbym kupić koszulkę. •  I´d like to buy a T-shirt. 

•  Wygląda Pani uroczo. •  You look great. 

•  Apteka jest na parterze. •  The drugstore is on the ground floor. 

•  Chciałbym tamtą książkę. •  I´d like that book. 

•  Gdzie jest oddział z artykułami 
spożywczymi? 

•  Where is the food department? 

•  Mamy dwie koszule za cenę jednej. •  We´ve got two shirts for the price of one. 

•  Gdzie mogę to wypróbować? •  Where can I try it on? 

•  Kartą, o ile to nie przeszkadza. •  By card, if you do not mind. 

•  Czy gdzieś tutaj jest apteka? •  Is there a drugstore around? 
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•  Jak wyglądam? •  How do I look? 

•  Kartą może Pan płacić, jeżeli kupi Pan za 
więcej, niż 15€. 

•  You can pay by card only if you buy for 
more than 15€. 

•  Oczywiście. Mamy i większe, gdyby nie 
pasowała. 

•  Of course. We have even bigger ones in 
case this does not fit. 

•  Szukam filmu Waniliowe niebo. •  I´m looking for a movie called Vanilla sky. 

•  Jaki to numer? •  What size is it? 

•  Mogę wypróbować te spodnie? •  Can I try these trousers on? 

•  Gdzie jest oddział z ubraniami? •  Where is the clothing department? 

•  Dziękuję, to bardzo miło z Pana strony. •  Thanks, I´m just looking. 

•  Czy mogę Panu pomóc? •  Can I help you? 

•  Chciałbym kupić koszulę dla siebie. •  I´d like to buy a shirt. 

•  Do twarzy Ci w tym. •  It suits you. 

•  Szukasz przewodnika, czy interesuje Cię 
bardziej historia? 

•  Are you interested more in a guide or in a 
history? 

•  Tak, bardzo. •  It suits you fine. 

•  Niestety, nie sprzedajemy tutaj książek. •  Unfortunately we do not sell books here. 

•  Nie ma Pan większej? •  Don´t you have a bigger size? 

•  Nie ma Pan mniejszej? •  Don´t you have a smaller size? 

•  Mogę wypróbować tą kurtkę? •  Can I try the jacket on? 

•  Czy może mi Pan pomóc? •  Can you help me? 

•  Jakiego autora? •  By whom? 

•  Czy jest mi w tym do twarzy? •  How does it suit me? 

•  Nie ma Pan tańszego? •  Don´t you have something cheaper? 

•  Plastikową, czy papierową. •  Plastic or paper? 

•  Czy mogę otrzymać rachunek? •  Can I get a receipt? 

•  Płacę gotówką. •  I´ll pay cash. 

•  Szuka Pan dżinsów? •  Are you looking for jeans? 

•  Szukam jakiejś książki o Oxford. •  I´m looking for a book about Oxford. 

•  W porządku. Zaraz wracam z Pan kwitem. •  Very well. I´ll be right back with your 
receipt. 
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•  Proszę bardzo. To jest ale drugi tom, 
obawiam się, że pierwszego tomu nie mamy. 

•  Here you are.But this is volume 2, I am 
afraid we do not have volume 1 

•  Szuka Pan formalnego, czy nieformalnego 
ubrania? 

•  Are you looking for formal or informal 
clothing? 

•  Przepraszam, to jedyny kolor, który mamy. •  Sorry, this is the only colour we have. 

•  Proszę bardzo. I Pana karta. •  Here you are. And your card. 

•  Płaci Pan kartą, czy gotówką? •  Will you pay by card or cash? 

•  Tak, kabinki są w tym kierunku. •  Yes, the cabins are over there. 

•  Wezmę to, dziękuję. •  I´ll take it, thank you. 

•  Nie mamy go już od dłuższego czasu. •  We haven´t had this one for quite some 
time. 

•  Szukam książki "Timeline". •  I´m looking for a book called "Timeline". 

•  Kabinki są w tamtym kierunku. •  The changing cabins are over there. 

•  Chciałbym kupić spodnie. •  I´d like to buy a pair of trousers. 
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Na urlopie, lekcja pierwsza, wysłuchaj! 

•  Would you like to play with us? •  Chcecie zagrać z nami? 

•  Do you want to join us? •  Czy chce Pan do nas dołączyć? 

•  Won´t you really join us?. •  Na pewno Pan do nas nie dołączy? 

•  When are you leaving? •  Kiedy wyjeżdżacie? 

•  How old are you? •  Ile ma Pan lat? Ile masz lat? 

•  Do you have any children? •  Czy mają Państwo dzieci? 

•  What is worth seeing? •  Co tam można zobaczyć? 

•  What are you here for?  •  Dlaczego jesteście tutaj? 

•  Are you here on business? •  Jest Pan tutaj służbowo? 

•  I have a wonderfull offer for you. •  Mam dla Państwa wspaniałą propozycję. 

•  Where do you work? •  Gdzie pracujesz? 

•  We´re going to the bar to have something 
to eat. Are you joining us? 

•  Idziemy na coś do baru. Idziecie razem z 
nami? 

•  Are you interested in sightseeing? •  Interesują was zabytki? 

•  What do you like doing? •  Co Pan lubi robić? 

•  Is this your first visit here? •  Jesteście tutaj po raz pierwszy? 

•  Any tips for evenings? •  Jakieś propozycje na wieczór? 

•  My name is Tomas. •  Mam na imię Tomasz. 

•  How long have you been here? •  Jak długo tutaj jesteście? 

•  Have you been here before? •  Byliście już tutaj kiedyś wcześniej? 

•  How does the weather forcast look? •  Jak wygląda prognoza pogody? 

•  Can I invite you for a glass of wine? •  Czy mogę Pana zaprosić na wino? 

•  Where were you born? •  Gdzie się urodziłeś? 

•  Excuse me, I´ve overheard your name. •  Przepraszam, nie zrozumiałem Pana 
imienia. 

•  I´m sorry I must be going. •  Niestety, muszę już iść. 

•  Do you like it here? •  Podoba Wam się tutaj? 

•  I hope I am not interrupting. •  Mam nadzieję, że nie przeszkadzam. 

•  What are you doing tonight? •  Co robicie dzisiaj wieczorem? 
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•  Will you have some wine with us? •  Napije się Pan z nami wina? 

•  Where are you based? •  Gdzie mieszkacie? 

•  What is the weather like today? •  Jaka jest dzisiaj pogoda? 

•  Are you married? •  Jest Pan żonaty? 

•  Where do you come from? •  Skąd pochodzisz? 

•  Let me introduce my wife.. •  Pan pozwoli, że przedstawię swoją żonę. 

•  What´s your name? •  Jakie Pana imię? 

•  When were you born? •  Kiedy Pan się urodził? 

•  What are you interested in? •  Jakie są Pana zainteresowania? 

•  Let me introduce my colleague.  •  Pan pozwoli, że przedstawię kolegę. 

•  This is my wife Veronique. •  To moja żona Weronika. 

•  Please don´t disturb. •  Proszę nie przeszkadzać. 

•  Are you married? •  Jest Pan żonaty? 

•  What do you do? •  Co robisz, jaki jest Twój zawód? 

•  Have you been here before? •  Byliście tu już kiedyś? 

•  This is something you must see. •  To musicie zobaczyć. 

•  Can I offer you a cigarette? •  Czy mogę Pana poczęstować papierosem? 

•  What do you do? •  Co Pan robi? 

•  Let me introduce myself. •  Pan pozwoli, że się przedstawię. 

•  Where are you from? •  Skąd Pan jest? 

•  What did you study? •  Co Pan studiował? 

•  Would you mind my smoking here? •  Przepraszam, nie będzie Państwu 
przeszkadzać, jak sobie zapalę? 

 

Na urlopie, lekcja druga, przetłumacz! 

•  Gdzie się urodziłeś? •  Where were you born? 

•  Pan pozwoli, że przedstawię kolegę. •  Let me introduce my colleague.  

•  Pan pozwoli, że przedstawię swoją żonę. •  Let me introduce my wife.. 

•  Pan pozwoli, że się przedstawię. •  Let me introduce myself.  

•  Mam na imię Tomasz. •  My name is Tomas. 
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•  To moja żona Weronika. •  This is my wife Veronique. 

•  Jest Pan żonaty? •  Are you married? 

•  Jest Pan żonaty? •  Are you married? 

•  Skąd Pan jest? •  Where are you from? 

•  Skąd pochodzisz? •  Where do you come from? 

•  Kiedy Pan się urodził? •  When were you born? 

•  Byliście tu już kiedyś? •  Have you been here before? 

•  Byliście już tutaj kiedyś wcześniej? •  Have you been here before? 

•  Jesteście tutaj po raz pierwszy? •  Is this your first visit here? 

•  Jak długo tutaj jesteście? •  How long have you been here? 

•  Przepraszam, nie zrozumiałem Pana 
imienia. 

•  Excuse me, I´ve overheard your name. 

•  Jakie Pana imię? •  What´s your name? 

•  Dlaczego jesteście tutaj? •  What are you here for?  

•  Co robisz, jaki jest Twój zawód? •  What do you do? 

•  Co Pan robi? •  What do you do? 

•  Gdzie pracujesz? •  Where do you work? 

•  Jak wygląda prognoza pogody? •  How does the weather forcast look? 

•  Jaka jest dzisiaj pogoda? •  What is the weather like today? 

•  Jakieś propozycje na wieczór? •  Any tips for evenings? 

•  Jest Pan tutaj służbowo? •  Are you here on business? 

•  Interesują was zabytki? •  Are you interested in sightseeing? 

•  Czy mogę Pana zaprosić na wino? •  Can I invite you for a glass of wine? 

•  Czy mogę Pan poczęstować papierosem? •  Can I offer you a cigarette? 

•  Czy mają Pastwo dzieci? •  Do you have any children? 

•  Podoba Wam się tutaj? •  Do you like it here? 

•  Czy chce Pan do na s dołączyć? •  Do you want to join us? 

•  Ile ma Pan lat? Ile masz lat? •  How old are you? 

•  Mam dla Państwa wspaniałą propozycję. •  I have a wonderfull offer for you. 
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•  Mam nadzieję, że nie przeszkadzam. •  I hope I am not interrupting. 

•  Niestety, muszę już iść. •  I´m sorry I must be going. 

•  Proszę nie przeszkadzać. •  Please don´t disturb. 

•  To musicie zobaczyć. •  This is something you must see. 

•  Idziemy na coś do baru. Idziecie razem z 
nami? 

•  We´re going to the bar to have something 
to eat. Are you joining us? 

•  Co robicie dzisiaj wieczorem? •  What are you doing tonight? 

•  Co Pan studiował? •  What did you study? 

•  Co Pan lubi robić? •  What do you like doing? 

•  Co tam można zobaczyć? •  What is worth seeing? 

•  Jakie są Pana zainteresowania? •  What ae you interested in? 

•  Kiedy wyjeżdżacie? •  When are you leaving? 

•  Gdzie mieszkacie? •  Where are you based? 

•  Napije się Pan z nami wina? •  Will you have some wine with us? 

•  Na pewno Pan do nas nie dołączy? •  Won´t you really join us?. 

•  Chcecie zagrać z nami? •  Would you like to play with us? 

•  Przepraszam, nie będzie Państwu 
przeszkadzać, jak sobie zapalę? 

•  Would you mind my smoking here? 

 

Na urlopie, lekcja trzecia, wysłuchaj! 

•  I was born in Prague. •  Urodziłem się w Pradze. 

•  Hello Larry, good to meet you. •  Cześć Larry, miło Cię poznać. 

•  Oh, nice to meet you, Mary. I´ve heard so 
much about you. 

•  Och, bardzo mi miło, Mary. Już tyle o 
Tobie słyszałem. 

•  Nice to meet you, Peter. I´m John. •  Bardzo mi miło Piotrze. Mam na imię 
John. 

•  Nice to meet you, Thomas. •  Bardzo mi miło, Tomaszu. 

•  Well, hello, nice to meet you, Veronique. •  Dzień dobry Pani Weroniko, bardzo mi 
miło, że Panią poznaję. 

•  Yes, I am married. •  Tak, jestem żonaty. 

•  No, I am single. •  Nie, jestem wolny. 
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•  I am from Prague. And you? •  Jestem z Pragi, a Pan? 

•  I come from the Czech Republic. •  Pochodzę z Czeskiej Republiki. 

•  I was born in 1981. •  Urodziłem się w 1981 roku. 

•  Yes, we have been here a few times. •  Tak, jesteśmy tu kolejny raz. 

•  It is our first time here. •  Nie, jesteśmy tutaj pierwszy raz. 

•  Yes, this is our first visit here. •  Tak, jesteśmy tutaj pierwszy raz. 

•  Since Monday. •  Od poniedziałku. 

•  No problem, my name is Peter Smith. •  Nie ma problemu, nazywam się Peter 
Smith. 

•  My name is Peter. •  Mam na imię Piotr. 

•  We are here on holiday. •  Jesteśmy tutaj na wakacjach. 

•  I work in the steel business. •  Pracuję w sklepie ze stalą. 

•  I work as a diving instructor. •  Pracuję jako instruktor nurkowania. 

•  I work in Prague as a salesman. •  Pracuję w Pradze jako handlowiec. 

•  There should be sunshine tomorrow and on 
Wednesday, on Thursday it should start 
snowing. 

•  Jutro i w środę ma świecić słońce, 
natomiast w czwartek ma za zacząć padań 
śnieg. 

•  There should be sunshine all day through. •  Cały dzień powinno świecić słońce. 

•  There is a bar called Seawolf. Best seafood 
in the city. 

•  Jest tam bar Wilk Morski. Najlepsze dary 
morza w mieście. 

•  Yes, I am here on business. •  Jestem tutaj służbowo. 

•  Well not much, we prefer staying in one 
place and enjoying the sun. 

•  Nie za bardzo, lubimy zostać w jednym 
miejscu i cieszyć się słońcem. 

•  That´s very nice but I already have plans. •  To bardzo miło z Pana strony, ale już coś 
mam. 

•  Thank you, but I don´t smoke. •  Dziękuję, ale nie palę. 

•  Yes, we have a son and a daughter. •  Tak, mamy syna i córkę. 

•  Well, so far so good. •  Na razie w porządku. 

•  Sorry, I am not in the mood. But I´ll join 
tomorrow. 

•  Przepraszam, jestem bez humoru. Ale jutro 
na pewno dołączę. 

•  I am twenty-seven. •  Dwadzieścia siedem. 

•  Thanks, we are not interested. •  Dziękujemy, nie jesteśmy zainteresowani. 
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•  Actually, you are. What is going on? •  Właściwie tak, o co chodzi? 

•  Oh no, really? It´s not even midnight. •  Nie, naprawdę? Nie ma nawet jeszcze 
północy. 

•  Sorry, I didn´t notice. •  Przepraszam, nie zauważyłem. 

•  Thanks, but we really are not interested. •  Dziękuję, ale naprawdę nas to nie 
interesuje. 

•  We´d love to, yes. We´ll be there in ten 
minutes. 

•  Tak, chętnie. Będziemy za dziesięć minut. 

•  We haven´t decided yet. Why? •  Jeszcze nie jesteśmy zdecydowani. 
Dlaczego? 

•  I have a degree in engineering •  Mam dyplom z maszynoznawstwa. 

•  We like meeting new people and going out. •  Lubimy spotykać nowych ludzi i chodzić 
do miasta. 

•  The city centre is very nice and you can 
also go skydiving. 

•  Centrum miasta jest bardzo ładne i możecie 
iść nawet skakać ze samolotu. 

•  I am interested in fishing and scuba diving. •  Interesuję się wędkarstwem i 
nurkowaniem. 

•  We are leaving next Friday. •  Wyjeżdżamy w następny piątek. 

•  We stay at the hotel Mercury. •  Mieszkamy w hotelu Mercury. 

•  Thank you, I´d like to. •  Chętnie, dziękuję. 

•  Thanks, but no. Another time, perhaps. •  Dziękuję, ale na prawdę nie. Może 
następnym razem. 

•  That sounds great. What time is the new 
game beginning? 

•  To brzmi wspaniale. O której rozpoczyna 
się następna gra? 

•  Help yourself. Go ahead. •  Proszę bardzo. 

 

Na urlopie, lekcja czwarta, przetłumacz! 

•  Pracuję w Pradze jako handlowiec. •  I work in Prague as a salesman. 

•  Jesteśmy tutaj na wakacjach. •  We are here on holiday. 

•  Jest tam bar Wilk Morski. Najlepsze dary 
morza w mieście. 

•  There is a bar called Seawolf. Best seafood 
in the city. 

•  Lubimy spotykać nowych ludzi i chodzić 
do miasta. 

•  We like meeting new people and going out. 

•  To bardzo miło z Pana strony, ale już coś •  That´s very nice but I already have plans. 
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mam. 

•  Nie, naprawdę? Nie ma nawet jeszcze 
północy. 

•  Oh no, really? It´s not even midnight. 

•  Nie, jesteśmy tutaj pierwszy raz. •  It is our first time here 

•  Przepraszam, jestem bez humoru. Ale jutro 
na pewno dołączę. 

•  Sorry, I am not in the mood. But I´ll join 
tomorrow. 

•  Przepraszam, nie zauważyłem. •  Sorry, I didn´t notice. 

•  Tak, chętnie. Będziemy za dziesięć minut. •  We´d love to, yes. We´ll be there in ten 
minutes. 

•  Pracuję jako instruktor nurkowania. •  I work as a diving instructor. 

•  Dziękuję, ale naprawdę nas to nie 
interesuje. 

•  Thanks, but we really are not interested. 

•  Dziękuję, ale nie palę. •  Thank you, but I don´t smoke. 

•  Dzień dobry Pani Weroniko, bardzo mi 
miło, że Panią poznaję. 

•  Well, hello, nice to meet you, Veronique. 

•  Interesuję się wędkarstwem i 
nurkowaniem. 

•  I am interested in fishing and scuba diving. 

•  Jutro i w środę ma świecić słońce, 
natomiast w czwartek ma za zacząć padań 
śnieg. 

•  There should be sunshine tomorrow and on 
Wednesday, on Thursday it should start 
snowing. 

•  Dziękuję, ale na prawdę nie. Może 
następnym razem. 

•  Thanks, but no. Another time, perhaps. 

•  Jeszcze nie jesteśmy zdecydowani. 
Dlaczego? 

•  We haven´t decided yet. Why? 

•  Chętnie, dziękuję. •  Thank you, I´d like to. 

•  Urodziłem się w 1981 roku. •  I was born in 1981. 

•  To brzmi wspaniale. O której rozpoczyna 
się następna gra? 

•  That sounds great. What time is the new 
game beginning? 

•  Cześć Larry, miło Cię poznać. •  Hello Larry, good to meet you. 

•  Nie, jestem wolny. •  No, I am single. 

•  Nie za bardzo, lubimy zostać w jednym 
miejscu i cieszyć się słońcem. 

•  Well not much, we prefer staying in one 
place and enjoying the sun. 

•  Na razie w porządku. •  Well, so far so good. 

•  Pracuję w sklepie ze stalą. •  I work in the steel business. 
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•  Właściwie tak, o co chodzi? •  Actually, you are. What is going on? 

•  Wyjeżdżamy w następny piątek. •  We are leaving next Friday. 

•  Tak, jesteśmy tutaj pierwszy raz. •  Yes, this is our first visit here. 

•  Centrum miasta jest bardzo ładne i możecie 
iść nawet skakać ze samolotu. 

•  The city centre is very nice and you can 
also go skydiving. 

•  Pochodzę z Czeskiej Republiki. •  I come from the Czech Republic. 

•  Och, bardzo mi miło, Mary. Już tyle o 
Tobie słyszałem. 

•  Oh, nice to meet you, Mary. I´ve heard so 
much about you. 

•  Od poniedziałku. •  Since Monday. 

•  Cały dzień powinno świecić słońce. •  There should be sunshine all day through. 

•  Mam na imię Piotr. •  My name is Peter. 

•  Tak, jesteśmy tu kolejny raz. •  Yes, we have been here a few times. 

•  Tak, jestem żonaty. •  Yes, I am married. 

•  Jestem tutaj służbowo. •  Yes, I am here on business. 

•  Mieszkamy w hotelu Mercury. •  We stay at the hotel Mercury. 

•  Tak, mamy syna i córkę. •  Yes, we have a son and a daughter. 

•  Bardzo mi miło Piotrze. Mam na imię 
John. 

•  Nice to meet you, Peter. I´m John. 

•  Nie ma problemu, nazywam się Peter 
Smith. 

•  No problem, my name is Peter Smith. 

•  Jestem z Pragi, a Pan? •  I am from Prague. And you? 

•  Dziękujemy, nie jesteśmy zainteresowani. •  Thanks, we are not interested. 

•  Dwadzieścia siedem. •  I am twenty-seven. 

•  Urodziłem się w Pradze. •  I was born in Prague. 

•  Mam dyplom z maszynoznawstwa. •  I have a degree in engineering 

•  Bardzo mi miło, Tomaszu. •  Nice to meet you, Thomas. 

•  Proszę bardzo. •  Help yourself. Go ahead. 
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Na urlopie, lekcja piąta, lekcja szósta,wysłuchaj, reaguj! 

• Gdzie się urodziłeś? • Where were you born? 

• Urodziłem się w Pradze. • I was born in Prague. 

• Pan pozwoli, że przedstawię kolegę. • Let me introduce my colleague.  

• Cześć Larry, miło Cię poznać. • Hello Larry, good to meet you. 

• Pan pozwoli, że przedstawię swoją żonę. • Let me introduce my wife.. 

• Och, bardzo mi miło, Mary. Już tyle o Tobie 
słyszałem. 

• Oh, nice to meet you, Mary. I´ve heard so 
much about you. 

• Pan pozwoli, że się przedstawię. Mam na 
imię Piotr. 

• Let me introduce myself. My name is Peter 

• Bardzo mi miło Piotrze. Mam na imię John. • Nice to meet you, Peter. I´m John. 

• Mam na imię Tomasz. • My name is Tomas. 

• Bardzo mi miło, Tomaszu. • Nice to meet you, Thomas. 

• To moja żona Weronika. • This is my wife Veronique. 

• Dzień dobry Pani Weroniko, bardzo mi miło, 
że Panią poznaję. 

• Well, hello, nice to meet you, Veronique. 

• Jest Pan żonaty? • Are you married? 

• Tak, jestem żonaty. • Yes, I am married. 

• Jest Pan żonaty? • Are you married? 

• Nie, jestem wolny. • No, I am single. 

• Skąd Pan jest? • Where are you from? 

• Jestem z Pragi, a Pan? • I am from Prague. And you? 

• Skąd pochodzisz? • Where do you come from? 

• Pochodzę z Czeskiej Republiki. • I come from the Czech Republic. 
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• Kiedy Pan się urodził? • When were you born? 

• Urodziłem się w 1981 roku. • I was born in 1981. 

• Byliście tu już kiedyś? • Have you been here before? 

• Tak, jesteśmy tu kolejny raz. • Yes, we have been here a few times. 

• Byliście już tutaj kiedyś wcześniej? • Have you been here before? 

• Nie, jesteśmy tutaj pierwszy raz. • It is our first time here 

• Jesteście tutaj po raz pierwszy? • Is this your first visit here? 

• Tak, jesteśmy tutaj pierwszy raz. • Yes, this is our first visit here. 

• Jak długo tutaj jesteście? • How long have you been here? 

• Od poniedziałku. • Since Monday. 

• Przepraszam, nie zrozumiałem Pana imienia. • Excuse me, I´ve overheard your name. 

• Nie ma problemu, nazywam się Peter Smith. • No problem, my name is Peter Smith. 

• Jakie Pana imię? • What´s your name? 

• Mam na imię Piotr. • My name is Peter. 

• Dlaczego jesteście tutaj? • What are you here for? 

• Jesteśmy tutaj na wakacjach. • We are here on holiday. 

• Co robisz, jaki jest Twój zawód? • What do you do? 

• Pracuję w sklepie ze stalą. • I work in the steel business. 

• Co Pan robi? • What do you do? 

• Pracuję jako instruktor nurkowania. • I work as a diving instructor. 

• Gdzie pracujesz? • Where do you work? 
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• Pracuję w Pradze jako handlowiec. • I work in Prague as a salesman. 

• Jak wygląda prognoza pogody? • How does the weather forcast look? 

• Jutro i w środę ma świecić słońce, natomiast 
w czwartek ma za zacząć padań śnieg. 

• There should be sunshine tomorrow and on 
Wednesday, on Thursday it should start 
snowing. 

• Jaka jest dzisiaj pogoda? • What is the weather like today? 

• Cały dzień powinno świecić słońce. • There should be sunshine all day through. 

• Jakieś propozycje na wieczór? • Any tips for evenings? 

• Jest tam bar Wilk Morski. Najlepsze dary 
morza w mieście. 

• There is a bar called Seawolf. Best seafood 
in the city. 

• Jest Pan tutaj służbowo? • Are you here on business? 

• Jestem tutaj służbowo. • Yes, I am here on business. 

• Interesują was zabytki? • Are you interested in sightseeing? 

• Nie za bardzo, lubimy zostać w jednym 
miejscu i cieszyć się słońcem. 

• Well not much, we prefer staying in one 
place and enjoying the sun. 

• Czy mogę Pana zaprosić na wino? • Can I invite you for a glass of wine? 

• To bardzo miło z Pana strony, ale już coś 
mam. 

• That´s very nice but I already have plans. 

• Czy mogę Pan poczęstować papierosem? • Can I offer you a cigarette? 

• Dziękuję, ale nie palę. • Thank you, but I don´t smoke. 

• Czy mają Pastwo dzieci? • Do you have any children? 

• Tak, mamy syna i córkę. • Yes, we have a son and a daughter. 

• Podoba Wam się tutaj? • Do you like it here? 

• Na razie w porządku. • Well, so far so good. 
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• Czy chce Pan do na s dołączyć? • Do you want to join us? 

• Przepraszam, jestem bez humoru. Ale jutro 
na pewno dołączę. 

• Sorry, I am not in the mood. But I´ll join 
tomorrow. 

• Ile ma Pan lat? Ile masz lat? • How old are you? 

• Dwadzieścia siedem. • I am twenty-seven. 

• Mam dla Państwa wspaniałą propozycję. • I have a wonderfull offer for you. 

• Dziękujemy, nie jesteśmy zainteresowani. • Thanks, we are not interested. 

• Mam nadzieję, że nie przeszkadzam. • I hope I am not interrupting. 

• Właściwie tak, o co chodzi? • Actually, you are. What is going on? 

• Niestety, muszę już iść. • I´m sorry I must be going. 

• Nie, naprawdę? Nie ma nawet jeszcze 
północy. 

• Oh no, really? It´s not even midnight. 

• Proszę nie przeszkadzać. • Please don´t disturb. 

• Przepraszam, nie zauważyłem. • Sorry, I didn´t notice. 

• To musicie zobaczyć. • This is something you must see. 

• Dziękuję, ale naprawdę nas to nie interesuje. • Thanks, but we really are not interested. 

• Idziemy na coś do baru. Idziecie razem z 
nami? 

• We´re going to the bar to have something to 
eat. Are you joining us? 

• Tak, chętnie. Będziemy za dziesięć minut. • We´d love to, yes. We´ll be there in ten 
minutes. 

• Co robicie dzisiaj wieczorem? • What are you doing tonight? 

• Jeszcze nie jesteśmy zdecydowani. 
Dlaczego? 

• We haven´t decided yet. Why? 

• Co Pan studiował? • What did you study? 
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• Mam dyplom z maszynoznawstwa. • I have a degree in engineering 

• Co Pan lubi robić? • What do you like doing? 

• Lubimy spotykać nowych ludzi i chodzić do 
miasta. 

• We like meeting new people and going out. 

• Co tam można zobaczyć? • What is worth seeing? 

• Centrum miasta jest bardzo ładne i możecie 
iść nawet skakać ze samolotu. 

• The city centre is very nice and you can also 
go skydiving. 

• Jakie są Pana zainteresowania? • What ae you interested in? 

• Interesuję się wędkarstwem i nurkowaniem. • I am interested in fishing and scuba diving. 

• Kiedy wyjeżdżacie? • When are you leaving? 

• Wyjeżdżamy w następny piątek. • We are leaving next Friday. 

• Gdzie mieszkacie? • Where are you based? 

• Mieszkamy w hotelu Mercury. • We stay at the hotel Mercury. 

• Napije się Pan z nami wina? • Will you have some wine with us? 

• Chętnie, dziękuję. • Thank you, I´d like to. 

• Na pewno Pan do nas nie dołączy? • Won´t you really join us?. 

• Dziękuję, ale na prawdę nie. Może 
następnym razem. 

• Thanks, but no. Another time, perhaps. 

• Chcecie zagrać z nami? • Would you like to play with us? 

• To brzmi wspaniale. O której rozpoczyna się 
następna gra? 

• That sounds great. What time is the new 
game beginning? 

• Przepraszam, nie będzie Państwu 
przeszkadzać, jak sobie zapalę? 

• Would you mind my smoking here? 

• Proszę bardzo. • Help yourself. Go ahead. 
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Na urlopie – karty 

Where were you born? I was born in Prague. 
Let me introduce my 

colleague. This is Larry. 

Hello Larry, good to meet 
you. 

Let me introduce my wife. 
This is Mary. 

Oh, nice to meet you, Mary. 
I´ve heard so much about 

you. 

Let me introduce myself. My 
name is Peter 

Nice to meet you, Peter. I´m 
John. 

My name is Tomas. 

Nice to meet you, Thomas. This is my wife Veronique. 
Well, hello, nice to meet you, 

Veronique. 

Are you married? Yes, I am married. Are you married? 

No, I am single. Where are you from? I am from Prague. And you? 

1  
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Pan pozwoli, że przedstawię 
kolegę. 

Urodziłem się w Pradze. Gdzie się urodziłeś? 

Och, bardzo mi miło, Mary. 
Już tyle o Tobie słyszałem. 

Pan pozwoli, że przedstawię 
swoją żonę. 

Cześć Larry, miło Cię 
poznać. 

Mam na imię Tomasz. 
Bardzo mi miło Piotrze. Mam 

na imię John. 
Pan pozwoli, że się 

przedstawię. 

Dzień dobry Pani Weroniko, 
bardzo mi miło, że Panią 

poznaję. 
To moja żona Weronika. Bardzo mi miło, Tomaszu. 

Jest Pan żonaty? Tak, jestem żonaty. Jest Pan żonaty? 

Jestem z Pragi, a Pan? Skąd Pan jest? Nie, jestem wolny. 

2  
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Where do you come from? 
I come from the Czech 

Republic. 
When were you born? 

I was born in 1981. Have you been here before? 
Yes, we have been here a few 

times. 

Have you been here before? It is our first time here Is this your first visit here? 

Yes, this is our first visit 
here. 

How long have you been 
here? 

Since Monday. 

Excuse me, I´ve overheard 
your name. 

No problem, my name is 
Peter Smith. 

What´s your name? 

My name is Peter. 
What are you here for? 
Business or pleasure? 

We are here on holiday. 

3  
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Kiedy Pan się urodził? 
Pochodzę z Czeskiej 

Republiki. 
Skąd pochodzisz? 

Tak, jesteśmy tu kolejny raz. Byliście tu już kiedyś? Urodziłem się w 1981 roku. 

Jesteście tutaj po raz 
pierwszy? 

Nie, jesteśmy tutaj pierwszy 
raz. 

Byliście już tutaj kiedyś 
wcześniej? 

Od poniedziałku. Jak długo tutaj jesteście? 
Tak, jesteśmy tutaj pierwszy 

raz. 

Jakie Pana imię? 
Nie ma problemu, nazywam 

się Peter Smith. 
Przepraszam, nie 

zrozumiałem Pana imienia. 

Jesteśmy tutaj na wakacjach. Dlaczego jesteście tutaj? Mam na imię Piotr. 

4  
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What do you do? I work in the steel business. What do you do? 

I work as a diving instructor. Where do you work? 
I work in Prague as a 

salesman. 

How does the weather forcast 
look? 

There should be sunshine 
tomorrow and on 

Wednesday, on Thursday it 
should start snowing. 

What is the weather like 
today? 

There should be sunshine all 
day through. 

Any tips for evenings? 
There is a bar called Seawolf. 

Best seafood in the city. 

Are you here on business? Yes, I am here on business. 
Are you interested in 

sightseeing? 

Well not much, we prefer 
staying in one place and 

enjoying the sun. 

Can I invite you for a glass of 
wine? 

That´s very nice but I already 
have plans. 

5  
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Co Pan robi? Pracuję w sklepie ze stalą. 
Co robisz, jaki jest Twój 

zawód? 

Pracuję w Pradze jako 
handlowiec. 

Gdzie pracujesz? 
Pracuję jako instruktor 

nurkowania. 

Jaka jest dzisiaj pogoda? 
Jutro i w środę ma świecić 

słońce, natomiast w czwartek 
ma za zacząć padań śnieg. 

Jak wygląda prognoza 
pogody? 

Jest tam bar Wilk Morski. 
Najlepsze dary morza w 

mieście. 

Jakieś propozycje na 
wieczór? 

Cały dzień powinno świecić 
słońce. 

Interesują was zabytki? Jestem tutaj służbowo. Jest Pan tutaj służbowo? 

To bardzo miło z Pana 
strony, ale już coś mam. 

Czy mogę Pana zaprosić na 
wino? 

Nie za bardzo, lubimy zostać 
w jednym miejscu i cieszyć 

się słońcem. 

6  
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Can I offer you a cigarette? 
Thank you, but I don´t 

smoke. 
Do you have any children? 

Yes, we have a son and a 
daughter. 

Do you like it here? Well, so far so good. 

Do you want to join us? 
Sorry, I am not in the mood. 

But I´ll join tomorrow. 
How old are you? 

I am twenty-seven. 
I have a wonderfull offer for 

you. 
Thanks, we are not interested. 

I hope I am not interrupting. 
Actually, you are. What is 

going on? 
I´m sorry I must be going. 

Oh no, really? It´s not even 
midnight. 

Please don´t disturb. Sorry, I didn´t notice. 

7  
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Czy mają Pastwo dzieci? Dziękuję, ale nie palę. 
Czy mogę Pan poczęstować 

papierosem? 

Na razie w porządku. Podoba Wam się tutaj? Tak, mamy syna i córkę. 

Ile ma Pan lat? Ile masz lat? 
Przepraszam, jestem bez 

humoru. Ale jutro na pewno 
dołączę. 

Czy chce Pan do na s 
dołączyć? 

Dziękujemy, nie jesteśmy 
zainteresowani. 

Mam dla Państwa wspaniałą 
propozycję. 

Dwadzieścia siedem. 

Niestety, muszę już iść. Właściwie tak, o co chodzi? 
Mam nadzieję, że nie 

przeszkadzam. 

Przepraszam, nie 
zauważyłem. 

Proszę nie przeszkadzać. 
Nie, naprawdę? Nie ma 
nawet jeszcze północy. 

8  
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This is something you must 
see. 

Thanks, but we really are not 
interested. 

We´re going to the bar to 
have something to eat. Are 

you joining us? 

We´d love to, yes. We´ll be 
there in ten minutes. 

What are you doing tonight? 
We haven´t decided yet. 

Why? 

What did you study? 
I have a degree in 

engineering 
What do you like doing? 

We like meeting new people 
and going out. 

What is worth seeing? 
The city centre is very nice 

and you can also go 
skydiving. 

What ae you interested in? 
I am interested in fishing and 

scuba diving. 
When are you leaving? 

We are leaving next Friday. Where are you based? We stay at the hotel Mercury. 

9  



 

 256 

 

Idziemy na coś do baru. 
Idziecie razem z nami? 

Dziękuję, ale naprawdę nas 
to nie interesuje. 

To musicie zobaczyć. 

Jeszcze nie jesteśmy 
zdecydowani. Dlaczego? 

Co robicie dzisiaj 
wieczorem? 

Tak, chętnie. Będziemy za 
dziesięć minut. 

Co Pan lubi robić? 
Mam dyplom z 

maszynoznawstwa. 
Co Pan studiował? 

Centrum miasta jest bardzo 
ładne i możecie iść nawet 

skakać ze samolotu. 
Co tam można zobaczyć? 

Lubimy spotykać nowych 
ludzi i chodzić do miasta. 

Kiedy wyjeżdżacie? 
Interesuję się wędkarstwem i 

nurkowaniem. 
Jakie są Pana 

zainteresowania? 

Mieszkamy w hotelu 
Mercury. 

Gdzie mieszkacie? 
Wyjeżdżamy w następny 

piątek. 

10  
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Will you have some wine 
with us? 

Thank you, I´d like to. Won´t you really join us?. 

Thanks, but no. Another 
time, perhaps. 

Would you like to play with 
us? 

That sounds great. What time 
is the new game beginning? 

Would you mind my smoking 
here? 

Help yourself. Go ahead. -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

11  
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Na pewno Pan do nas nie 
dołączy? 

Chętnie, dziękuję. Napije się Pan z nami wina? 

To brzmi wspaniale. O której 
rozpoczyna się następna gra? 

Chcecie zagrać z nami? 
Dziękuję, ale na prawdę nie. 

Może następnym razem. 

-  Proszę bardzo. 
Przepraszam, nie będzie 

Państwu przeszkadzać, jak 
sobie zapalę? 

12  
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Na urlopie – test 

•  Chętnie, dziękuję. ................................................................. 

•  Wyjeżdżamy w następny piątek. ................................................................. 

•  Dziękujemy, nie jesteśmy zainteresowani. ................................................................. 

•  Chcecie zagrać z nami? ................................................................. 

•  Skąd pochodzisz? ................................................................. 

•  Urodziłem się w 1981 roku. ................................................................. 

•  Na razie w porządku. ................................................................. 

•  Byliście już tutaj kiedyś wcześniej? ................................................................. 

•  Och, bardzo mi miło, Mary. Już tyle o 
Tobie słyszałem. 

................................................................. 

•  Nie ma problemu, nazywam się Peter 
Smith. 

................................................................. 

•  Jest Pan żonaty? ................................................................. 

•  Proszę bardzo. ................................................................. 

•  Jest tam bar Wilk Morski. Najlepsze dary 
morza w mieście. 

................................................................. 

•  Niestety, muszę już iść. ................................................................. 

•  Przepraszam, nie zrozumiałem Pana 
imienia. 

................................................................. 

•  Proszę nie przeszkadzać. ................................................................. 

•  Co Pan lubi robić? ................................................................. 

•  Jestem tutaj służbowo. ................................................................. 

•  Nie, naprawdę? Nie ma nawet jeszcze 
północy. 

................................................................. 

•  Dwadzieścia siedem. ................................................................. 

•  Podoba Wam się tutaj? ................................................................. 

•  Interesują was zabytki? ................................................................. 

•  Pracuję w Pradze jako handlowiec. ................................................................. 

•  Pan pozwoli, że przedstawię kolegę. ................................................................. 

•  Pan pozwoli, że przedstawię swoją żonę. ................................................................. 
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•  Dziękuję, ale naprawdę nas to nie 
interesuje. 

................................................................. 

•  Jest Pan żonaty? ................................................................. 

•  Czy mogę Pana zaprosić na wino? ................................................................. 

•  Tak, chętnie. Będziemy za dziesięć minut. ................................................................. 

•  To musicie zobaczyć. ................................................................. 

•  Pan pozwoli, że się przedstawię. ................................................................. 

•  Cześć Larry, miło Cię poznać. ................................................................. 

•  Dzień dobry Pani Weroniko, bardzo mi 
miło, że Panią poznaję. 

................................................................. 

•  Jakie Pana imię? ................................................................. 

•  Czy mają Pastwo dzieci? ................................................................. 

•  Interesuję się wędkarstwem i 
nurkowaniem. 

................................................................. 

•  Jaka jest dzisiaj pogoda? ................................................................. 

•  Kiedy wyjeżdżacie? ................................................................. 

•  Co robicie dzisiaj wieczorem? ................................................................. 

•  Właściwie tak, o co chodzi? ................................................................. 

•  Napije się Pan z nami wina? ................................................................. 

•  Przepraszam, nie zauważyłem. ................................................................. 

•  Jestem z Pragi, a Pan? ................................................................. 

•  Bardzo mi miło Piotrze. Mam na imię 
John. 

................................................................. 

•  Tak, jesteśmy tutaj pierwszy raz. ................................................................. 

•  Dziękuję, ale na prawdę nie. Może 
następnym razem. 

................................................................. 

•  Na pewno Pan do nas nie dołączy? ................................................................. 

•  Mieszkamy w hotelu Mercury. ................................................................. 

•  Mam na imię Piotr. ................................................................. 

•  Bardzo mi miło, Tomaszu. ................................................................. 

•  Co Pan studiował? ................................................................. 
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•  Mam dyplom z maszynoznawstwa. ................................................................. 

•  Gdzie się urodziłeś? ................................................................. 

•  Nie za bardzo, lubimy zostać w jednym 
miejscu i cieszyć się słońcem. 

................................................................. 

•  Gdzie mieszkacie? ................................................................. 

•  Co robisz, jaki jest Twój zawód? ................................................................. 

•  Pracuję jako instruktor nurkowania. ................................................................. 

•  Dziękuję, ale nie palę. ................................................................. 

•  Centrum miasta jest bardzo ładne i możecie 
iść nawet skakać ze samolotu. 

................................................................. 

•  Gdzie pracujesz? ................................................................. 

•  To moja żona Weronika. ................................................................. 

•  Tak, jestem żonaty. ................................................................. 

•  Jutro i w środę ma świecić słońce, 
natomiast w czwartek ma za zacząć padań 
śnieg. 

................................................................. 

•  Od poniedziałku. ................................................................. 

•  Nie, jesteśmy tutaj pierwszy raz. ................................................................. 

•  Nie, jestem wolny. ................................................................. 

•  Co tam można zobaczyć? ................................................................. 

•  Byliście tu już kiedyś? ................................................................. 

•  Pochodzę z Czeskiej Republiki. ................................................................. 

•  Cały dzień powinno świecić słońce. ................................................................. 

•  Jak długo tutaj jesteście? ................................................................. 

•  To brzmi wspaniale. O której rozpoczyna 
się następna gra? 

................................................................. 

•  Mam dla Państwa wspaniałą propozycję. ................................................................. 

•  Przepraszam, nie będzie Państwu 
przeszkadzać, jak sobie zapalę? 

................................................................. 

•  Ile ma Pan lat? Ile masz lat? ................................................................. 

•  Jeszcze nie jesteśmy zdecydowani. 
Dlaczego? 

................................................................. 
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•  Pracuję w sklepie ze stalą. ................................................................. 

•  Co Pan robi? ................................................................. 

•  Przepraszam, jestem bez humoru. Ale jutro 
na pewno dołączę. 

................................................................. 

•  Mam na imię Tomasz. ................................................................. 

•  Czy chce Pan do na s dołączyć? ................................................................. 

•  Tak, jesteśmy tu kolejny raz. ................................................................. 

•  Jesteście tutaj po raz pierwszy? ................................................................. 

•  Tak, mamy syna i córkę. ................................................................. 

•  Lubimy spotykać nowych ludzi i chodzić 
do miasta. 

................................................................. 

•  Kiedy Pan się urodził? ................................................................. 

•  Urodziłem się w Pradze. ................................................................. 

•  Jest Pan tutaj służbowo? ................................................................. 

•  Jak wygląda prognoza pogody? ................................................................. 

•  Dlaczego jesteście tutaj? ................................................................. 
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Na urlopie – test – klucz 

•  Chętnie, dziękuję. •  Thank you, I´d like to. 

•  Wyjeżdżamy w następny piątek. •  We are leaving next Friday. 

•  Dziękujemy, nie jesteśmy zainteresowani. •  Thanks, we are not interested. 

•  Chcecie zagrać z nami? •  Would you like to play with us? 

•  Skąd pochodzisz? •  Where do you come from? 

•  Urodziłem się w 1981 roku. •  I was born in 1981. 

•  Na razie w porządku. •  Well, so far so good. 

•  Byliście już tutaj kiedyś wcześniej? •  Have you been here before? 

•  Och, bardzo mi miło, Mary. Już tyle o 
Tobie słyszałem. 

•  Oh, nice to meet you, Mary. I´ve heard so 
much about you. 

•  Nie ma problemu, nazywam się Peter 
Smith. 

•  No problem, my name is Peter Smith. 

•  Jest Pan żonaty? •  Are you married? 

•  Proszę bardzo. •  Help yourself. Go ahead. 

•  Jest tam bar Wilk Morski. Najlepsze dary 
morza w mieście. 

•  There is a bar called Seawolf. Best seafood 
in the city. 

•  Niestety, muszę już iść. •  I´m sorry I must be going. 

•  Przepraszam, nie zrozumiałem Pana 
imienia. 

•  Excuse me, I´ve overheard your name. 

•  Proszę nie przeszkadzać. •  Please don´t disturb. 

•  Co Pan lubi robić? •  What do you like doing? 

•  Jestem tutaj służbowo. •  Yes, I am here on business. 

•  Nie, naprawdę? Nie ma nawet jeszcze 
północy. 

•  Oh no, really? It´s not even midnight. 

•  Dwadzieścia siedem. •  I am twenty-seven. 

•  Podoba Wam się tutaj? •  Do you like it here? 

•  Interesują was zabytki? •  Are you interested in sightseeing? 

•  Pracuję w Pradze jako handlowiec. •  I work in Prague as a salesman. 

•  Pan pozwoli, że przedstawię kolegę. •  Let me introduce my colleague. This is 
Larry. 

•  Pan pozwoli, że przedstawię swoją żonę. •  Let me introduce my wife. This is Mary. 
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•  Dziękuję, ale naprawdę nas to nie 
interesuje. 

•  Thanks, but we really are not interested. 

•  Jest Pan żonaty? •  Are you married? 

•  Czy mogę Pana zaprosić na wino? •  Can I invite you for a glass of wine? 

•  Tak, chętnie. Będziemy za dziesięć minut. •  We´d love to, yes. We´ll be there in ten 
minutes. 

•  To musicie zobaczyć. •  This is something you must see. 

•  Pan pozwoli, że się przedstawię. •  Let me introduce myself. My name is Peter 

•  Cześć Larry, miło Cię poznać. •  Hello Larry, good to meet you. 

•  Dzień dobry Pani Weroniko, bardzo mi 
miło, że Panią poznaję. 

•  Well, hello, nice to meet you, Veronique. 

•  Jakie Pana imię? •  What´s your name? 

•  Czy mają Pastwo dzieci? •  Do you have any children? 

•  Interesuję się wędkarstwem i 
nurkowaniem. 

•  I am interested in fishing and scuba diving. 

•  Jaka jest dzisiaj pogoda? •  What is the weather like today? 

•  Kiedy wyjeżdżacie? •  When are you leaving? 

•  Co robicie dzisiaj wieczorem? •  What are you doing tonight? 

•  Właściwie tak, o co chodzi? •  Actually, you are. What is going on? 

•  Napije się Pan z nami wina? •  Will you have some wine with us? 

•  Przepraszam, nie zauważyłem. •  Sorry, I didn´t notice. 

•  Jestem z Pragi, a Pan? •  I am from Prague. And you? 

•  Bardzo mi miło Piotrze. Mam na imię 
John. 

•  Nice to meet you, Peter. I´m John. 

•  Tak, jesteśmy tutaj pierwszy raz. •  Yes, this is our first visit here. 

•  Dziękuję, ale na prawdę nie. Może 
następnym razem. 

•  Thanks, but no. Another time, perhaps. 

•  Na pewno Pan do nas nie dołączy? •  Won´t you really join us?. 

•  Mieszkamy w hotelu Mercury. •  We stay at the hotel Mercury. 

•  Mam na imię Piotr. •  My name is Peter. 

•  Bardzo mi miło, Tomaszu. •  Nice to meet you, Thomas. 

•  Co Pan studiował? •  What did you study? 
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•  Mam dyplom z maszynoznawstwa. •  I have a degree in engineering 

•  Gdzie się urodziłeś? •  Where were you born? 

•  Nie za bardzo, lubimy zostać w jednym 
miejscu i cieszyć się słońcem. 

•  Well not much, we prefer staying in one 
place and enjoying the sun. 

•  Gdzie mieszkacie? •  Where are you based? 

•  Co robisz, jaki jest Twój zawód? •  What do you do? 

•  Pracuję jako instruktor nurkowania. •  I work as a diving instructor. 

•  Dziękuję, ale nie palę. •  Thank you, but I don´t smoke. 

•  Centrum miasta jest bardzo ładne i możecie 
iść nawet skakać ze samolotu. 

•  The city centre is very nice and you can 
also go skydiving. 

•  Gdzie pracujesz? •  Where do you work? 

•  To moja żona Weronika. •  This is my wife Veronique. 

•  Tak, jestem żonaty. •  Yes, I am married. 

•  Jutro i w środę ma świecić słońce, 
natomiast w czwartek ma za zacząć padań 
śnieg. 

•  There should be sunshine tomorrow and on 
Wednesday, on Thursday it should start 
snowing. 

•  Od poniedziałku. •  Since Monday. 

•  Nie, jesteśmy tutaj pierwszy raz. •  It is our first time here 

•  Nie, jestem wolny. •  No, I am single. 

•  Co tam można zobaczyć? •  What is worth seeing? 

•  Byliście tu już kiedyś? •  Have you been here before? 

•  Pochodzę z Czeskiej Republiki. •  I come from the Czech Republic. 

•  Cały dzień powinno świecić słońce. •  There should be sunshine all day through. 

•  Jak długo tutaj jesteście? •  How long have you been here? 

•  To brzmi wspaniale. O której rozpoczyna 
się następna gra? 

•  That sounds great. What time is the new 
game beginning? 

•  Mam dla Państwa wspaniałą propozycję. •  I have a wonderfull offer for you. 

•  Przepraszam, nie będzie Państwu 
przeszkadzać, jak sobie zapalę? 

•  Would you mind my smoking here? 

•  Ile ma Pan lat? Ile masz lat? •  How old are you? 

•  Jeszcze nie jesteśmy zdecydowani. 
Dlaczego? 

•  We haven´t decided yet. Why? 
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•  Pracuję w sklepie ze stalą. •  I work in the steel business. 

•  Co Pan robi? •  What do you do? 

•  Przepraszam, jestem bez humoru. Ale jutro 
na pewno dołączę. 

•  Sorry, I am not in the mood. But I´ll join 
tomorrow. 

•  Mam na imię Tomasz. •  My name is Tomas. 

•  Czy chce Pan do na s dołączyć? •  Do you want to join us? 

•  Tak, jesteśmy tu kolejny raz. •  Yes, we have been here a few times. 

•  Jesteście tutaj po raz pierwszy? •  Is this your first visit here? 

•  Tak, mamy syna i córkę. •  Yes, we have a son and a daughter. 

•  Lubimy spotykać nowych ludzi i chodzić 
do miasta. 

•  We like meeting new people and going out. 

•  Kiedy Pan się urodził? •  When were you born? 

•  Urodziłem się w Pradze. •  I was born in Prague. 

•  Jest Pan tutaj służbowo? •  Are you here on business? 

•  Jak wygląda prognoza pogody? •  How does the weather forcast look? 

•  Dlaczego jesteście tutaj? •  What are you here for? Business or 
pleasure? 
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Podróże, lekcja pierwsza, wysłuchaj! 

• How long does the journey take? • Jak długo trwa droga? 

• Excuse me, we are looking for Green 
street. 

• Przepraszam, szukam ulicy Green 
Street. 

• Excuse me, is there a car park near 
here, please? 

• Przepraszam, czy gdzieś tutaj jest 
parking? 

• When does the train from Oxford 
arrive? 

• O której przyjeżdża pociąg z Oxford? 

• Is there a taxi rank near here? • Czy gdzieś tutaj jest postój taksówek? 

• Can you take me to the railway station, 
please? 

• Czy może mnie Pan zabrać na 
dworzec? 

• How much is the return ticket to 
Oxford? 

• Ile kosztuje bilet do Oxford? 

• Is it far? • Czy to daleko? 

• What underground station is it? • Na której stacji metra to jest? 

• When are we going to be in London? • Za jak długo będziemy w Londynie? 

• A ticket for two zones, please. • Poproszę o bilet na dwie strefy. 

• Excuse me, are there three free seats 
here, please? 

• Przepraszam, czy są tu trzy wolne 
miejsca? 

• How long will it take? • Jak długo to potrwa? 

• Excuse me, how can we get to the 
motorway, please? 

• Przepraszam, którędy na autostradę? 

• We are looking for King Square. • Szukamy rynku King Square. 

• Excuse me, is there a tourist 
information office near here, please? 

• Przepraszam, czy gdzieś tutaj jest 
stanowisko informacji turystycznej? 

• How far is it? • Jak to daleko? 

• Can you take me to the centre, please? • Czy mógłby nas Pan zabrać do 
centrum? 

• Thank you for taking us. • Dziękujemy za podwiezienie. 
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• Keep the change. • Reszty nie trzeba. 

• Can you take me to the Hilton hotel, 
please? 

• Może mnie Pan zabrać do hotelu 
Hilton? 

• How many stops do we have to go? • Ile przystanków musimy jechać? 

• How much is one minute? • Ile kosztuje minuta? 

• How long is it going to take? • Jak długo to potrwa? 

• I need to get to the centre. What ticket 
shall I buy? 

• Potrzebuję dojechać do centrum. Jaki 
kupić sobie bilet? 

• Are there any luggage lockers here, 
please? 

• Przepraszam, czy są tutaj gdzieś 
skrzynki do przechowania bagażu? 

• How much luggage do you have? • Ile Pan ma bagażu? 

• Where can we buy the tickets, please? • Przepraszam, gdzie możemy kupić 
bilety? 

• Where is the left-luggage office, 
please? 

• Przepraszam, gdzie jest przechowalnia 
bagaży? 

• What time is the last tram? • O której jedzie ostatni tramwaj? 

• Excuse me, is there a petrol station 
near here, please? 

• Przepraszam, czy gdzieś tutaj jest 
stacja paliw? 

• What time is the last train? • O której jedzie ostatni pociąg? 

• Is this the train to Oxford, please? • Czy to jest pociąg do Oxford? 

• Is there a discount for children? • Czy dzieci mają jakąś zniżkę? 

• I need to have the engine repaired. • Potrzebuję naprawić silnik. 

• How far is it? • Jak to daleko? 

• Where is the dining car? • Gdzie jest wagon restauracyjny? 

• Excuse me, can I pass? • Przepraszam, mogę przejść? 

• Excuse me, is there a garage near here, 
please? 

• Przepraszam, czy gdzieś tutaj jest 
autoserwis? 

• What are the best connections to • Jakie są najlepsze połączenia do 
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London? Londynu? 

• Is there a discount for students? • Czy jest jakaś zniżka dla studentów? 

• Excuse me, are there two free seats 
here, please? 

• Przepraszam, czy są tu dwa wolne 
miejsca? 

• Can you show it to me on the map? • Czy może to Pan pokazać na mapie? 

• How long does it take? • Jak długo to rwa? 

• How much is it going to cost? • Ile to będzie kosztowało? 

• Does the underground go there? • Czy jedzie tam metro? 

• Where are we now? • Gdzie teraz jesteśmy? 

• Excuse me, where is Trafalgar square, 
please? 

• Przepraszam, gdzie jest Rynek 
Trafalgar? 

• What time is the train to London? • O której jedzie pociąg do Londynu? 

• Thank you for the info. • Dziękujemy za informacje. 

• Excuse me, where is the Sun hotel, 
please? 

• Przepraszam, gdzie jest hotel Sun? 

• Excuse me, is there an underground car 
park near here, please? 

• Przepraszam, czy gdzieś tutaj jest 
garaż podziemny? 

• Can I see your tickets, please? • Poproszę Państwa bilety. 

• Which platform does the train to 
London leave from? 

• Z którego peronu odjeżdża pociąg do 
Londynu? 

• How long is it going to take? • Jak długo to potrwa? 

• Where are the toilets, please? • Przepraszam, którędy do toalety? 

• Excuse me, where is Victoria street, 
please? 

• Przepraszam, gdzie jest ulica Viktoria? 

• Is there a ticket machine here, please? • Przepraszam, czy jest tutaj gdzieś 
automat na bilety? 

• Where shall I get on the train? • Gdzie mam wsiąść do pociągu? 
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• How much is the ticket to London? • Ile kosztuje bilet do Londynu? 

• Excuse me, is this seat free? • Przepraszam, czy to miejsce jest 
wolne? 

• How much is one kilometre? • Ile kosztuje kilometr? 

• Excuse me, is there a surveilled car 
park near here, please? 

• Czy jest gdzieś tutaj parking 
strzeżony? 

• Your tickets, please? • Poproszę Państwa bilety. 

• Can you make us a picture, please? • Przepraszam, może nam Pan zrobić 
zdjęcie? 

• Is there a restaurant on the ski slope? • Czy na stoku jest restauracja? 

• What time is the last ride on the ski lift? • O której jest ostatni rejs? 

• Let´s go for a coffee. • Chodźmy na kawę. 

• How much is a daily ski pass? • Ile kosztuje skipas jednodniowy? 

• Three weekly ski passes for adults and 
two for children. 

• Poproszę trzy tygodniowe skipasy dla 
dorosłych i dwa dla dzieci. 

• I´d like a group ski pass for ten people.  • Poproszę skipas dla grupy dziesięciu 
osób. 

• I´d like to have my edges sharpened. • Chciałbym naostrzyć krawędzie. 

• I´d like to rent a pair of skis for myself 
and my son. 

• Chciałbym pożyczyć narty dla siebie i 
dla syna. 

• Can we buy a group ski pass? • Możemy kupić skipas dla grupy? 

• Where can I buy a helmet? • Gdzie mogę kupić hełm? 

• I would like a snowboard for a day for 
my daughter. 

• Chciałbym snowboard na jeden dzień 
dla córki. 

• Look out!!! • Uwaga!!!!! 

• I made an on-line booking. • Zrobiłem rezerwację on-line. 

• Let me invite you for a drink. • Mogę Panią zaprosić na drinka? 
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Podróże, lekcja druga, przetłumacz! 

• Przepraszam, gdzie możemy kupić 
bilety? 

• Where can we buy the tickets, please? 

• Przepraszam, czy to miejsce jest 
wolne? 

• Excuse me, is this seat free? 

• Czy jedzie tam metro? • Does the underground go there? 

• Czy jest gdzieś tutaj parking 
strzeżony? 

• Excuse me, is there a surveilled car 
park near here, please? 

• Z którego peronu odjeżdża pociąg do 
Londynu? 

• Which platform does the train to 
London leave from? 

• Potrzebuję dojechać do centrum. Jaki 
kupić sobie bilet? 

• I need to get to the centre. What ticket 
shall I buy? 

• Przepraszam, czy są tu trzy wolne 
miejsca? 

• Excuse me, are there three free seats 
here, please? 

• Przepraszam, czy gdzieś tutaj jest 
parking? 

• Excuse me, is there a car park near 
here, please? 

• Czy jest jakaś zniżka dla studentów? • Is there a discount for students? 

• Gdzie jest wagon restauracyjny? • Where is the dining car? 

• Przepraszam, czy są tu dwa wolne 
miejsca? 

• Excuse me, are there two free seats 
here, please? 

• Gdzie teraz jesteśmy? • Where are we now? 

• Jakie są najlepsze połączenia do 
Londynu? 

• What are the best connections to 
London? 

• Szukamy rynku King Square. • We are looking for King Square. 

• Jak to daleko? • How far is it? 

• Reszty nie trzeba. • Keep the change. 

• Ile to będzie kosztowało? • How much is it going to cost? 

• Czy gdzieś tutaj jest postój taksówek? • Is there a taxi rank near here? 
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• Może mnie Pan zabrać do hotelu 
Hilton? 

• Can you take me to the Hilton hotel, 
please? 

• Czy dzieci mają jakąś zniżkę? • Is there a discount for children? 

• Dziękujemy za informacje. • Thank you for the info. 

• O której jedzie pociąg do Londynu? • What time is the train to London? 

• Przepraszam, szukam ulicy Green 
Street. 

• Excuse me, we are looking for Green 
street. 

• O której jedzie ostatni tramwaj? • What time is the last tram? 

• O której jedzie ostatni pociąg? • What time is the last train? 

• Ile kosztuje minuta? • How much is one minute? 

• Czy to jest pociąg do Oxford? • Is this the train to Oxford, please? 

• Jak długo to potrwa? • How long will it take? 

• Dziękujemy za podwiezienie. • Thank you for taking us. 

• Czy to daleko? • Is it far? 

• Przepraszam, czy gdzieś tutaj jest 
stacja paliw? 

• Excuse me, is there a petrol station 
near here, please? 

• Przepraszam, czy są tutaj gdzieś 
skrzynki do przechowania bagażu? 

• Are there any luggage lockers here, 
please? 

• Czy może to Pan pokazać na mapie? • Can you show it to me in the map? 

• Za jak długo będziemy w Londynie? • When are we going to be in London? 

• Poproszę Państwa bilety. • Can I see your tickets, please? 

• Gdzie mam wsiąść do pociągu? • Where shall I get on the train? 

• O której przyjeżdża pociąg z Oxford? • When does the train from Oxford 
arrive? 

• Przepraszam, czy gdzieś tutaj jest 
stanowisko informacji turystycznej? 

• Excuse me, is there a tourist 
information office near here, please? 

• Przepraszam, czy gdzieś tutaj jest • Excuse me, is there a garage near here, 
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autoserwis? please? 

• Przepraszam, gdzie jest hotel Sun? • Excuse me, where is the Sun hotel, 
please? 

• Przepraszam, gdzie jest przechowalnia 
bagaży? 

• Where is the left-luggage office, 
please? 

• Ile przystanków musimy jechać? • How many stops do we have to go? 

• Na której stacji metra to jest? • What underground station is it? 

• Ile kosztuje bilet do Oxford? • How much is the return ticket to 
Oxford? 

• Jak to daleko? • How far is it? 

• Jak długo to potrwa? • How long is it going to take? 

• Ile kosztuje bilet do Londynu? • How much is the ticket to London? 

• Przepraszam, czy gdzieś tutaj jest 
garaż podziemny? 

• Excuse me, is there an underground car 
park near here, please? 

• Przepraszam, gdzie jest Rynek 
Trafalgar? 

• Excuse me, where is Trafalgar square, 
please? 

• Poproszę o bilet na dwie strefy. • A ticket for two zones, please. 

• Ile kosztuje kilometr? • How much is one kilometre? 

• Przepraszam, czy jest tutaj gdzieś 
automat na bilety? 

• Is there a ticket machine here, please? 

• Przepraszam, mogę przejść? • Excuse me, can I pass? 

• Czy mógłby nas Pan zabrać do 
centrum? 

• Can you take me to the centre, please? 

• Przepraszam, którędy do toalety? • Where are the toilets, please? 

• Jak długo trwa droga? • How long does the journey take? 

• Przepraszam, gdzie jest ulica Viktoria? • Excuse me, where is Victoria street, 
please? 

• Jak długo to rwa? • How long does it take? 
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• Ile Pan ma bagażu? • How much luggage do you have? 

• Przepraszam, którędy na autostradę? • Excuse me, how can we get to the 
motorway, please? 

• Potrzebuję naprawić silnik. • I need to have the engine repaired. 

• Jak długo to potrwa? • How long is it going to take? 

• Czy może mnie Pan zabrać na 
dworzec? 

• Can you take me to the railway station, 
please? 

• Poproszę Państwa bilety. • Your tickets, please? 
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• Chciałbym snowboard na jeden dzień 
dla córki. 

• I would like a snowboard for a day for 
my daughter. 

• Zrobiłem rezerwację on-line. • I made an on-line booking. 

• Poproszę skipas dla grupy dziesięciu 
osób. 

• I´d like a group ski pass for ten people.  

• Przepraszam, może na Pan zrobić 
zdjęcie? 

• Can you make us a picture, please? 

• Czy na stoku jest restauracja? • Is there a restaurant on the ski slope? 

• Gdzie mogę kupić hełm? • Where can I buy a helmet? 

• Ile kosztuje skipas jednodniowy? • How much is a daily ski pass? 

• Chciałbym naostrzyć krawędzie. • I´d like to have my edges sharpened. 

• Możemy kupić skipas dla grupy? • Can we buy a group ski pass? 

• Mogę Panią zaprosić na drinka? • Let me invite you for a drink. 

• O której jest ostatni rejs? • What time is the last ride on the ski 
lift? 

• Poproszę trzy tygodniowe skipasy dla 
dorosłych i dwa dla dzieci. 

• Three weekly ski passes for adults and 
two for children. 

• Chodźmy na kawę. • Let´s go for a coffee. 

• Uwaga!!!!! • Look out!!! 

• Chciałbym pożyczyć narty dla siebie i 
dla syna. 

• I´d like to rent a pair of skis for myself 
and my son. 

  

 

Podróże, lekcja trzecia, wysłuchaj! 

•  Fifty pounds per hour plus material. •  Pięćdziesiąt funtów plus materiał. 

•  Thanks. •  Dzięki. 

•  Go to platform five. The train is coming in 
5 minutes. 

•  Proszę iść na piąty peron. Pociąg 
przyjeżdża za pięć minut. 



 

 276 

•  Here you are, two euros. •  Proszę bardzo, poproszę dwa euro. 

•  It was my pleasure. •  Cała przyjemność po naszej stronie. 

•  Go straight five or six kilometers and then 
turn left. 

•  Musi Pan jechać pięć lub sześć kilometrów 
prosto, a potem skręcić w lewo. 

•  Not much, about five kilometers. •  Nie za daleko, jakieś pięć kilometrów. 

•  The nearest garage is about five miles from 
here, in Bredford. 

•  Najbliższy serwis jest około pięć mil stąd, 
w Bradford. 

•  There are ticket machines just around the 
corner. 

•  Automaty na bilety są tuż za rogiem. 

•  Chidren up to five are free. •  Dzieci do pięciu lat mają wstęp bezpłatny. 

•  The last tram leaves at 9.40. •  Ostatni tramwaj jedzie dwudziesta 
pierwsza czterdzieści. 

•  It´s about two kilometres. •  Jakieś dwa kilometry. 

•  There are two Hiltons in the city. Center or 
suburbs? 

•  W mieście są dwa hotele Hilton. Chce Pan 
do tego w centrum, czy na przedmieściu? 

•  One euro. •  Jedno euro. 

•  It isn´t going to take long. •  Nie potrwa to długo. 

•  Buy a one day ticket. It is the cheapest. •  Niech Pan kupi bilet 24 godzinowy. 
Wychodzi najtaniej. 

•  One way or round trip? •  W jedną stronę, czy powrotny? 

•  May I see your students card? •  Czy mogę zobaczyć Pana kartę studenta? 

•  Not very far, about seven miles. •  Nie za daleko, coś około siedmiu mil. 

•  No problem. •  Proszę bardzo. 

•  Approximately two hours. •  Około dwie godziny. 

•  Of course, sorry. •  Oczywiście, przepraszam. 

•  The nearest one is in the Fleet street. First 
right and then the second on the left. 

•  Najbliższa jest na Fleet Street. Pierwszą w 
prawo a potem drugą w lewo. 

•  Go along this road and take the third on 
your left. 

•  Musi Pan iść po tej drodze i skręcić w 
trzecią w lewo. 

•  We are just about to arrive to Victoria. •  Właśnie dojeżdżamy do Victorii. 

•  Two euros. •  Dwa euro. 

•  The last train leaves at 9.35. •  Ostatni pociąg jedzie dwudziesta pierwsza 
trzydzieści pięć. 
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•  This direction. •  W tym kierunku. 

•  There is one in the tube station building. •  Jeden jest w budynku dworcowym metra. 

•  The journey usually takes from sixty to 
seventy minutes. 

•  Droga trwa zazwyczaj sześćdziesiąt do 
siedemdziesięciu minut. 

•  Depends on traffic - if we go less than eight 
miles per hour, we charge per minute 

•  To zależy od ruchu - jeżeli jedziemy 
wolnej, niż osiem mil na godzinę, liczę za 
minutę. 

•  I don´t think so. •  Myślę, że nie. 

•  There is one in that building over there. It 
is an underground parking. 

•  Jest tutaj jeden, w tamtym budynku, to 
parking podziemny. 

•  Follow the signs. •  Proszę iść wg strzałek. 

•  We are supposed to arrive in an hour. •  Powinniśmy dojechać w godzinę czasu. 

•  Yes, you must get off at the fifth stop. •  Tak, musisz wysiąść na piątym przystanku. 

•  I am sorry, I don´t know where the Green 
Street is. 

•  Przykro mi, ale nie wiem, gdzie jest Green 
Street. 

•  Of course. Where exactly are you going? •  Oczywiście, dokąd dokładnie jedziecie? 

•  It is not far. Just go along this road and at 
the end turn left. 

•  To niedaleko. Musicie iść tą drogą i na 
końcu skręcić w lewo. 

•  Take the bus nr. 5 and get off on the fifth 
stop. 

•  Niech Pan jedzie autobusem i wstąpi na 
piątym przystanku. 

•  The nearest garage is about five miles from 
here, in Bredford. 

•  Najbliższy serwis jest około pięć mil stąd, 
w Bradford. 

•  There is a tourist information booth behind 
that corner, you can´t miss it. 

•  Stanowisko informacji turystycznej jest za 
tym rogiem, nie może go Pan ominąć. 

•  It takes normally less than ten minutes. •  Zazwyczaj mniej niż dziesięć minut. 

•  The station is called Whatford park. •  Stacja się nazywa Whatford park. 

•  Just this one. •  Tylko to. 

•  The Oxford train is coming in 5 minutes. •  Pociąg z Oxford przyjedzie za pięć minut. 

•  This one´s taken, sorry. •  Przepraszam, to miejsce jest zajęte. 

•  Of course. What station are you going to? •  Oczywiście, na który dworzec Pan jedzie? 

•  The nextr train to London is at 5.30 sharp. •  Następny pociąg do Londynu jedzie o 
siedemnastej trzydzieści. 

•  Five pounds thirty. •  Pięć funtów trzydzieści. 
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•  It will take about seven minutes •  Potrwa to jakieś siedem minut. 

•  Right at the end of the street. •  Na końcu drogi. 

•  Here you are. •  Proszę oto one. 

•  There is one just behind the corner. •  Jeden jest tuż za rogiem. 

•  There are some in the next building. •  Jakieś są w budynku obok. 

•  Yes, these three seats are free. •  Tak, te trzy miejsca są wolne. 

•  Unfortunately, there is not. You´d have to 
go to the airport. 

•  Niestety, tutaj jej nie ma. Musielibyście 
Państwo pojechać na lotnisko. 

•  Of course, where is the map? •  Oczywiście, gdzie macie mapę? 

•  The train to London leaves from platform 
5. 

•  Pociąg do Londynu odjeżdża z piątego 
peronu. 

•  The taxi rank is on the other side of the 
river. 

•  Postój taksówek jest na drugim brzegu. 

•  Go three stops by underground. •  Jedźcie trzy przystanki metrem. 

•  Go down this road, in the end there is a 
garage called Duncan´s. 

•  Proszę iść po tej ulicy, na końcu jest 
serwis, nazywa się Duncan. 

•  No, this one is going to Newcastle. The 
Oxford train is not here yet. 

•  Nie ten pociąg jedzie do Newcastle. Pociąg 
do Oxford jeszcze nie przyjechał. 

•  Just one. The other one is taken. •  Tylko jedno. To drugie jest zajęte. 

•  Let me get them for you. •  Pan pozwoli, że je Panu dam. 

 
• Has she ever been snowbording? • Już jeździła na snowboardzie? 

• How advanced are you? • Jak dobrze Państwo jeździcie na 
nartach? 

• You see that small wooden chalet? It´s 
in there. 

• Widzi Pan tą drewnianą chatkę? To 
tam. 

• There´s a shop down the road, where 
you can buy all skiing accesories. 

• Tutaj na ulicy jest sklep, gdzie może 
Pan kupić kompletne wyposażenie 
narciarskie. 

• It´s 20 euros. Come in two hours. • Kosztuje to dwadzieścia euro. Niech 
Pan przyjdzie za dwie godziny. 

• There must be at least fifteen of you. • Musi Was być minimum piętnaście 
osób. 
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• Two hundred fifty euros. Card? • Dwieście pięćdziesiąt euro. Płaci Pan 
kartą? 

• There are actually three - at the top, in 
the middle and right at the end 

• Właściwie to są trzy - na górze, w 
środku i na samym końcu. 

• Of course, just get closer together and 
smile. 

• Oczywiście, stańcie bliżej siebie i 
proszę się uśmiechać. 

• What is your booking number? • Jaki jest numer Pana rezerwacji? 

• The last ride is at 4 o´clock sharp. • Ostatni rejs jest dokładnie o czwartej. 

• Today the slopes close at three. 
Therefore it is better to buy only 
morning. 

• Dzisiaj stoki zamykają o trzeciej. 
Dlatego lepiej wychodzi wykupić tylko 
rano. 

• Sorry, I did not mean to hit you. Are 
you OK? 

• Przepraszam, nie chciałem Pana 
potrącić. Czy wszystko w porządku? 

• That would be nice, but I have to run 
now. Maybe next time. 

• To by było bardzo przyjemne, ale 
muszę lecieć. Może następnym razem. 

• The food is on the first floor to the right • Artykuły spożywcze są na pierwszym 
piętrze w prawo. 

 

Podróże, lekcja czwarta, przetłumacz! 
• W mieście są dwa hotele Hilton. Chce 

Pan do tego w centrum, czy na 
przedmieściu? 

• There are two Hiltons in the city. 
Center or suburbs? 

• Na końcu drogi. • Right at the end of the street. 

• Pociąg do Londynu odjeżdża z piątego 
peronu. 

• The train to London leaves from 
platform 5. 

• Niech Pan kupi bilet 24 godzinowy. 
Wychodzi najtaniej. 

• Buy a one day ticket. It is the cheapest. 

• Droga trwa zazwyczaj sześćdziesiąt do 
siedemdziesięciu minut. 

• The journey usually takes from sixty to 
seventy minutes. 

• Tak, te trzy miejsca są wolne. • Yes, these three seats are free. 

• Ostatni pociąg jedzie dwudziesta • The last train leaves at 9.35. 
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pierwsza trzydzieści pięć. 

• Oczywiście, przepraszam. • Of course, sorry. 

• Nie za daleko, jakieś pięć kilometrów. • Not much, about five kilometers. 

• Nie za daleko, coś około siedmiu mil. • Not very far, about seven miles. 

• Najbliższy serwis jest około pięć mil 
stąd, w Bradford. 

• The nearest garage is about five miles 
from here, in Bredford. 

• Najbliższy serwis jest około pięć mil 
stąd, w Bradford. 

• The nearest garage is about five miles 
from here, in Bredford. 

• Właśnie dojeżdżamy do Victorii. • We are just about to arrive to Victoria. 

• Potrwa to jakieś siedem minut. • It will take about seven minutes 

• Jest tutaj jeden, w tamtym budynku, to 
parking podziemny. 

• There is one in that building over there. 
It is an underground parking. 

• Proszę iść na piąty peron. Pociąg 
przyjeżdża za pięć minut. 

• Go to platform five. The train is 
coming in 5 minutes. 

• Dwa euro. • Two euros. 

• Nie potrwa to długo. • It isn´t going to take long. 

• Tak, musisz wysiąść na piątym 
przystanku. 

• Yes, you must get off on the fifth stop. 

• Nie ten pociąg jedzie do Newcastle. 
Pociąg do Oxford jeszcze nie 
przyjechał. 

• No, this one is going to Newcastle. The 
Oxford train is not here yet. 

• Pięćdziesiąt funtów plus materiał. • Fifty pounds per hour plus material. 

• Dzieci do pięciu lat mają wstęp 
bezpłatny. 

• Chidren up to five are free. 

• Proszę bardzo, poproszę dwa euro. • Here you are, two euros. 

• Proszę iść wg strzałek. • Follow the signs. 

• Postój taksówek jest na drugim brzegu. • The taxi rank is on the other side of the 
river. 
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• Dzięki. • Thanks. 

• Jeden jest w budynku dworcowym 
metra. 

• There is one in the tube station 
building. 

• Najbliższa jest na Fleet Street. 
Pierwszą w prawo a potem drugą w 
lewo. 

• The nearest one is in the Fleet street. 
First right and then second on the left 

• W jedną stronę, czy powrotny? • One way or round trip? 

• Musi Pan jechać pięć lub sześć 
kilometrów prosto, a potem skręcić w 
lewo. 

• Go straight five or six kilometers and 
then turn left. 

• Oczywiście, gdzie macie mapę? • Of course, where is the map? 

• Jedno euro. • One euro. 

• Proszę oto one. • Here you are. 

• Niestety, tutaj jej nie ma. 
Musielibyście Państwo pojechać na 
lotnisko. 

• Unfortunately, there is not. You´d have 
to go to the airport. 

• Oczywiście, na który dworzec Pan 
jedzie? 

• Of course. What station are you going 
to? 

• Pięć funtów trzydzieści. • Five pounds thirty. 

• Przykro mi, ale nie wiem, gdzie jest 
Green Street. 

• I am sorry, I don´t know where the 
Green Street is. 

• Pociąg z Oxford przyjedzie za pięć 
minut. 

• The Oxford train is coming in 5 
minutes. 

• Musi Pan iść po tej drodze i skręcić w 
trzecią w lewo. 

• Go along this road and take the third 
on your left. 

• Stanowisko informacji turystycznej 
jest za tym rogiem, nie może go Pan 
ominąć. 

• There is a tourist information booth 
behind that corner, you can´t miss it. 

• Jeden jest tuż za rogiem. • There is one just behind the corner. 

• Proszę iść po tej ulicy, na końcu jest 
serwis, nazywa się Duncan. 

• Go down this road, in the end there is a 
garage called Duncan´s. 
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• Proszę bardzo. • No problem. 

• Powinniśmy dojechać w godzinę 
czasu. 

• We are supposed to arrive in an hour. 

• Następny pociąg do Londynu jedzie o 
siedemnastej trzydzieści. 

• The nextr train to London is at 5.30 
sharp. 

• Tylko to. • Just this one. 

• Jakieś są w budynku obok. • There are some in the next building. 

• To zależy od ruchu - jeżeli jedziemy 
wolnej, niż osiem mil na godzinę, liczę 
za minutę. 

• Depends on traffic - if we go less than 
eight miles per hour, we charge per 
minute 

• Myślę, że nie. • I don´t think so. 

• Jakieś dwa kilometry. • It´s about two kilometres. 

• Około dwie godziny. • Approximately two hours. 

• To niedaleko. Musicie iść tą drogą i na 
końcu skręcić w lewo. 

• It is not far. Just go along this road and 
at the end turn left. 

• Cała przyjemność po naszej stronie. • It was my pleasure. 

• W tym kierunku. • This direction. 

• Ostatni tramwaj jedzie dwudziesta 
pierwsza czterdzieści. 

• The last tram leaves at 9.40. 

• Tylko jedno. To drugie jest zajęte. • Just one. The other one is taken. 

• Niech Pan jedzie autobusem i wstąpi 
na piątym przystanku. 

• take the bus nr. 5 and get off on the 
fifth stop. 

• Stacja się nazywa Whatford park. • The station is called Whatford park 

• Jedźcie trzy przystanki metrem. • Go three stops by underground. 

• Zazwyczaj mniej niż dziesięć minut. • It takes normally less than ten minutes. 

• Przepraszam, to miejsce jest zajęte. • This one´s taken, sorry. 

• Czy mogę zobaczyć Pana kartę 
studenta? 

• May I see your students card? 
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• Oczywiście, dokąd dokładnie 
jedziecie? 

• Of course. Where exactly are you 
going? 

• Automaty na bilety są tuż za rogiem. • There are ticket machines just around 
the corner. 

• Pan pozwoli, że je Panu dam. • Let me get them for you. 

• To by było bardzo przyjemne, ale 
muszę lecieć. Może następnym razem. 

• That would be nice, but I have to run 
now. Maybe next time. 

• Dzisiaj stoki zamykają o trzeciej. 
Dlatego lepiej wychodzi wykupić tylko 
rano. 

• Today the slopes close at three. 
Therefore it is better to buy only 
morning. 

• Jak dobrze Państwo jeździcie na 
nartach? 

• How advanced are you? 

• Oczywiście, stańcie bliżej siebie i 
proszę się uśmiechać. 

• Of course, just get closer together and 
smile. 

• Już jeździła na snowboardzie? • Has she ever been snowbording? 

• Kosztuje to dwadzieścia euro. Niech 
Pan przyjdzie za dwie godziny. 

• It´s 20 euros. Come in two hours. 

• Jaki jest numer Pan rezerwacji? • What is your booking number? 

• Dwieście pięćdziesiąt euro. Płaci Pan 
kartą? 

• Two hundred fifty euros. Card? 

• Przepraszam, nie chciałem Pana 
potrącić. Czy wszystko w porządku? 

• Sorry, I did not mean to hit you. Are 
you OK? 

• Musi Was być minimum piętnaście 
osób. 

• There must be at least fifteen of you. 

• Ostatni rejs jest dokładnie o czwartej. • The last ride is at 4 o´clock sharp. 

• Widzi Pan tą drewnianą chatkę? To 
tam. 

• You see that small wooden chalet? 
It´s in there. 

• Tutaj na ulicy jest sklep, gdzie może 
Pan kupić kompletne wyposażenie 
narciarskie. 

• There´s a shop down the road, where 
you can buy all skiing accesories. 

• Właściwie to są trzy - na górze, w 
środku i na samym końcu. 

• There are actually three - at the top, in 
the middle and right at the end 

• Artykuły spożywcze są na pierwszym • The food is on the first floor to the 
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piętrze w prawo. right 

 

Podróże, lekcja piąta, lekcja szósta,wysłuchaj, reaguj! 

• Reszty nie trzeba. • Keep the change. 

• Dzięki. • Thanks. 

• Dziękujemy za podwiezienie. • Thank you for taking us. 

• Cała przyjemność po naszej stronie. • It was my pleasure. 

• Dziękujemy za informacje. • Thank you for the info. 

• Proszę bardzo. • No problem. 

• Przepraszam, którędy na autostradę? • Excuse me, how can we get to the motorway, 
please? 

• Musi Pan jechać pięć lub sześć kilometrów 
prosto, a potem skręcić w lewo. 

• Go straight five or six kilometers and then 
turn left. 

• Czy jest gdzieś tutaj parking strzeżony? • Excuse me, is there a surveilled car park near 
here, please? 

• Jeden jest tuż za rogiem. • There is one just behind the corner. 

• Przepraszam, czy gdzieś tutaj jest stanowisko 
informacji turystycznej? 

• Excuse me, is there a tourist information 
office near here, please? 

• Stanowisko informacji turystycznej jest za 
tym rogiem, nie może go Pan ominąć. 

• There is a tourist information booth behind 
that corner, you can´t miss it. 

• Przepraszam, czy gdzieś tutaj jest garaż 
podziemny? 

• Excuse me, is there an underground car park 
near here, please? 

• Myślę, że nie. • I don´t think so. 

• Przepraszam, gdzie jest hotel Sun? • Excuse me, where is the Sun hotel, please? 

• Niech Pan jedzie autobusem i wstąpi na 
piątym przystanku. 

• Take the bus nr. 5 and get off on the fifth 
stop. 
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• Przepraszam, gdzie jest Rynek Trafalgar? • Excuse me, where is Trafalgar square, 
please? 

• Na końcu drogi. • Right at the end of the street. 

• Przepraszam, gdzie jest ulica Viktoria? • Excuse me, where is Victoria street, please? 

• Musi Pan iść po tej drodze i skręcić w trzecią 
w lewo. 

• Go along this road and take the third on your 
left. 

• Szukamy rynku King Square. • We are looking for King Square. 

• To niedaleko. Musicie iść tą drogą i na końcu 
skręcić w lewo. 

• It is not far. Just go along this road and at the 
end turn left. 

• Przepraszam, czy gdzieś tutaj jest parking? • Excuse me, is there a car park near here, 
please? 

• Jest tutaj jeden, w tamtym budynku, to 
parking podziemny. 

• There is one in that building over there. It is 
an underground parking. 

• Przepraszam, czy gdzieś tutaj jest 
autoserwis? 

• Excuse me, is there a garage near here, 
please? 

• Najbliższy serwis jest około pięć mil stąd, w 
Bradford. 

• The nearest garage is about five miles from 
here, in Bredford. 

• Przepraszam, czy gdzieś tutaj jest stacja 
paliw? 

• Excuse me, is there a petrol station near here, 
please? 

• Najbliższa jest na Fleet Street. Pierwszą w 
prawo a potem drugą w lewo. 

• The nearest one is in the Fleet street. First 
right and then second on the left 

• Potrzebuję naprawić silnik. • I need to have the engine repaired. 

• Najbliższy serwis jest około pięć mil stąd, w 
Bradford. 

• The nearest garage is about five miles from 
here, in Bredford. 

• Jak to daleko? • How far is it? 

• Nie za daleko, jakieś pięć kilometrów. • Not much, about five kilometers. 

• Jak to daleko? • How far is it? 
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• Nie za daleko, coś około siedmiu mil. • Not very far, about seven miles. 

• Jak długo to rwa? • How long does it take? 

• Zazwyczaj mniej niż dziesięć minut. • It takes normally less than ten minutes. 

• Jak długo trwa droga? • How long does the journey take? 

• Droga trwa zazwyczaj sześćdziesiąt do 
siedemdziesięciu minut. 

• The journey usually takes from sixty to 
seventy minutes. 

• Jak długo to potrwa? • How long is it going to take? 

• Nie potrwa to długo. • It isn´t going to take long. 

• Jak długo to potrwa? • How long is it going to take? 

• Około dwie godziny. • Approximately two hours. 

• Jak długo to potrwa? • How long will it take? 

• Potrwa to jakieś siedem minut. • It will take about seven minutes 

• Czy to daleko? • Is it far? 

• Jakieś dwa kilometry. • It´s about two kilometres. 

• Ile kosztuje kilometr? • How much is one kilometre? 

• Dwa euro. • Two euros. 

• Ile kosztuje minuta? • How much is one minute? 

• Jedno euro. • One euro. 

• Ile kosztuje bilet do Oxford? • How much is the return ticket to Oxford? 

• Pięć funtów trzydzieści. • Five pounds thirty. 

• Czy jedzie tam metro? • Does the underground go there? 

• Tak, musisz wysiąść na piątym przystanku. • Yes, you must get off on the fifth stop. 
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• Ile przystanków musimy jechać? • How many stops do we have to go? 

• Jedźcie trzy przystanki metrem. • Go three stops by underground. 

• Czy może to Pan pokazać na mapie? • Can you show it to me in the map? 

• Oczywiście, gdzie macie mapę? • Of course, where is the map? 

• Czy mógłby nas Pan zabrać do centrum? • Can you take me to the centre, please? 

• Oczywiście, dokąd dokładnie jedziecie? • Of course. Where exactly are you going? 

• Przepraszam, czy są tutaj gdzieś skrzynki do 
przechowania bagażu? 

• Are there any luggage lockers here, please? 

• Jakieś są w budynku obok. • There are some in the next building. 

• Przepraszam, czy jest tutaj gdzieś automat na 
bilety? 

• Is there a ticket machine here, please? 

• Jeden jest w budynku dworcowym metra. • There is one in the tube station building. 

• Przepraszam, gdzie możemy kupić bilety? • Where can we buy the tickets, please? 

• Automaty na bilety są tuż za rogiem. • There are ticket machines just around the 
corner. 

• Poproszę o bilet na dwie strefy. • A ticket for two zones, please. 

• Proszę bardzo, poproszę dwa euro. • Here you are, two euros. 

• Poproszę Państwa bilety. • Can I see your tickets, please? 

• Proszę oto one. • Here you are. 

• Może mnie Pan zabrać do hotelu Hilton? • Can you take me to the Hilton hotel, please? 

• W mieście są dwa hotele Hilton. Chce Pan 
do tego w centrum, czy na przedmieściu? 

• There are two Hiltons in the city. Center or 
suburbs? 

• Czy może mnie Pan zabrać na dworzec? • Can you take me to the railway station, 
please? 
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• Oczywiście, na który dworzec Pan jedzie? • Of course. What station are you going to? 

• Przepraszam, czy są tu trzy wolne miejsca? • Excuse me, are there three free seats here, 
please? 

• Tak, te trzy miejsca są wolne. • Yes, these three seats are free. 

• Przepraszam, czy są tu dwa wolne miejsca? • Excuse me, are there two free seats here, 
please? 

• Tylko jedno. To drugie jest zajęte. • Just one. The other one is taken. 

• Przepraszam, mogę przejść? • Excuse me, can I pass? 

• Oczywiście, przepraszam. • Of course, sorry. 

• Przepraszam, czy to miejsce jest wolne? • Excuse me, is this seat free? 

• Przepraszam, to miejsce jest zajęte. • This one´s taken, sorry. 

• Przepraszam, szukam ulicy Green Street. • Excuse me, we are looking for Green street. 

• Przykro mi, ale nie wiem, gdzie jest Green 
Street. 

• I am sorry, I don´t know where the Green 
Street is. 

• Ile to będzie kosztowało? • How much is it going to cost? 

• Pięćdziesiąt funtów plus materiał. • Fifty pounds per hour plus material. 

• Ile kosztuje bilet do Londynu? • How much is the ticket to London? 

• W jedną stronę, czy powrotny? • One way or round trip? 

• Ile Pan ma bagażu? • How much luggage do you have? 

• Tylko to. • Just this one. 

• Potrzebuję dojechać do centrum. Jaki kupić 
sobie bilet? 

• I need to get to the centre. What ticket shall I 
buy? 

• Niech Pan kupi bilet 24 godzinowy. 
Wychodzi najtaniej. 

• Buy a one day ticket. It is the cheapest. 
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• Czy dzieci mają jakąś zniżkę? • Is there a discount for children? 

• Dzieci do pięciu lat mają wstęp bezpłatny. • Chidren up to five are free. 

• Czy jest jakaś zniżka dla studentów? • Is there a discount for students? 

• Czy mogę zobaczyć Pana kartę studenta? • May I see your students card? 

• Czy gdzieś tutaj jest postój taksówek? • Is there a taxi rank near here? 

• Postój taksówek jest na drugim brzegu. • The taxi rank is on the other side of the river. 

• Czy to jest pociąg do Oxford? • Is this the train to Oxford, please? 

• Nie ten pociąg jedzie do Newcastle. Pociąg 
do Oxford jeszcze nie przyjechał. 

• No, this one is going to Newcastle. The 
Oxford train is not here yet. 

• O której jedzie ostatni pociąg? • What time is the last train? 

• Ostatni pociąg jedzie dwudziesta pierwsza 
trzydzieści pięć. 

• The last train leaves at 9.35. 

• O której jedzie ostatni tramwaj? • What time is the last tram? 

• Ostatni tramwaj jedzie dwudziesta pierwsza 
czterdzieści. 

• The last tram leaves at 9.40. 

• O której jedzie pociąg do Londynu? • What time is the train to London? 

• Następny pociąg do Londynu jedzie o 
siedemnastej trzydzieści. 

• The nextr train to London is at 5.30 sharp. 

• Na której stacji metra to jest? • What underground station is it? 

• Stacja się nazywa Whatford park. • The station is called Whatford park 

• Za jak długo będziemy w Londynie? • When are we going to be in London? 

• Powinniśmy dojechać w godzinę czasu. • We are supposed to arrive in an hour. 

• O której przyjeżdża pociąg z Oxford? • When does the train from Oxford arrive? 

• Pociąg z Oxford przyjedzie za pięć minut. • The Oxford train is coming in 5 minutes. 
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• Przepraszam, którędy do toalety? • Where are the toilets, please? 

• Proszę iść wg strzałek. • Follow the signs. 

• Gdzie teraz jesteśmy? • Where are we now? 

• Właśnie dojeżdżamy do Victorii. • We are just about to arrive to Victoria. 

• Gdzie jest wagon restauracyjny? • Where is the dining car? 

• W tym kierunku. • This direction. 

• Przepraszam, gdzie jest przechowalnia 
bagaży? 

• Where is the left-luggage office, please? 

• Niestety, tutaj jej nie ma. Musielibyście 
Państwo pojechać na lotnisko. 

• Unfortunately, there is not. You´d have to go 
to the airport. 

• Gdzie mam wsiąść do pociągu? • Where shall I get on the train? 

• Proszę iść na piąty peron. Pociąg przyjeżdża 
za pięć minut. 

• Go to platform five. The train is coming in 5 
minutes. 

• Z którego peronu odjeżdża pociąg do 
Londynu? 

• Which platform does the train to London 
leave from? 

• Pociąg do Londynu odjeżdża z piątego 
peronu. 

• The train to London leaves from platform 5. 

• Poproszę Państwa bilety. • Your tickets, please? 

• Pan pozwoli, że je Panu dam. • Let me get them for you. 

• Chciałbym naostrzyć krawędzie. • I´d like to have my edges sharpened. 

• Kosztuje to dwadzieścia euro. Niech Pan 
przyjdzie za dwie godziny. 

• It´s 20 euros. Come in two hours. 

• Poproszę trzy tygodniowe skipasy dla 
dorosłych i dwa dla dzieci. 

• Three weekly ski passes for adults and two 
for children. 

• Dwieście pięćdziesiąt euro. Płaci Pan kartą? • Two hundred fifty euros. Card? 
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• Ile kosztuje skipas jednodniowy? • How much is a daily ski pass? 

• Jednodniowy skipas kosztuje pięć euro. • A daily skipass costs twenty five euros. 

• Możemy kupić skipas dla grupy? • Can we buy a group ski pass? 

• Musi Was być minimum piętnaście osób. • There must be at least fifteen of you. 

• Przepraszam, może nam  Pan zrobić zdjęcie? • Can you make us a picture, please? 

• Oczywiście, stańcie bliżej siebie i proszę się 
uśmiechać. 

• Of course, just get closer together and smile. 

• Zrobiłem rezerwację on-line. • I made an on-line booking. 

• Jaki jest numer Pana rezerwacji? • What is your booking number? 

• Poproszę skipas dla grupy dziesięciu osób. • I´d like a group ski pass for ten people. For 
today. 

• Dzisiaj stoki zamykają o trzeciej. Dlatego 
lepiej wychodzi wykupić tylko rano. 

• Today the slopes close at three. Therefore it 
is better to buy only morning. 

• Chciałbym pożyczyć narty dla siebie i dla 
syna. 

• I´d like to rent a pair of skis for myself and 
my son. 

• Jak dobrze Państwo jeździcie na nartach? • How advanced are you? 

• Czy na stoku jest restauracja? • Is there a restaurant on the ski slope? 

• Właściwie to są trzy - na górze, w środku i 
na samym końcu. 

• There are actually three - at the top, in the 
middle and right at the end 

• Mogę Panią zaprosić na drinka? • Let me invite you for a drink. 

• To by było bardzo przyjemne, ale muszę 
lecieć. Może następnym razem. 

• That would be nice, but I have to run now. 
Maybe next time. 

• Uwaga!!!!! • Look out!!! 

• Przepraszam, nie chciałem Pana potrącić. 
Czy wszystko w porządku? 

• Sorry, I did not mean to hit you. Are you 
OK? 
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• O której jest ostatni rejs? • What time is the last ride on the ski lift? 

• Ostatni rejs jest dokładnie o czwartej. • The last ride is at 4 o´clock sharp. 

• Gdzie mogę kupić hełm? • Where can I buy a helmet? 

• Tutaj na ulicy jest sklep, gdzie może Pan 
kupić kompletne wyposażenie narciarskie. 

• There´s a shop down the road, where you can 
buy all skiing accesories. 
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Podróże – karty 

Keep the change. Thanks. Thank you for taking us. 

It was my pleasure. Thank you for the info. No problem. 

Excuse me, how can we get 
to the motorway, please? 

Go straight five or six 
kilometers and then turn left. 

Excuse me, is there a 
surveilled car park near here, 

please? 

There is one just behind the 
corner. 

Excuse me, is there a tourist 
information office near here, 

please? 

There is a tourist information 
booth behind that corner, you 

can´t miss it. 

Excuse me, is there an 
underground car park near 

here, please? 
I don´t think so. 

Excuse me, where is the Sun 
hotel, please? 

take the bus nr. 5 and get off 
on the fifth stop. 

Excuse me, where is 
Trafalgar square, please? 

Right at the end of the street. 

1  
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Dziękujemy za podwiezienie. Dzięki. Reszty nie trzeba. 

Proszę bardzo. Dziękujemy za informacje. 
Cała przyjemność po naszej 

stronie. 

Czy jest gdzieś tutaj parking 
strzeżony? 

Musi Pan jechać pięć lub 
sześć kilometrów prosto, a 

potem skręcić w lewo. 

Przepraszam, którędy na 
autostradę? 

Stanowisko informacji 
turystycznej jest za tym 
rogiem, nie może go Pan 

ominąć. 

Przepraszam, czy gdzieś tutaj 
jest stanowisko informacji 

turystycznej? 
Jeden jest tuż za rogiem. 

Przepraszam, gdzie jest hotel 
Sun? 

Myślę, że nie. 
Przepraszam, czy gdzieś tutaj 

jest garaż podziemny? 

Na końcu drogi. 
Przepraszam, gdzie jest 

Rynek Trafalgar? 
Niech Pan jedzie autobusem i 
wstąpi na piątym przystanku. 
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Excuse me, where is Victoria 
street, please? 

Go along this road and take 
the third on your left. 

We are looking for King 
Square. 

It is not far. Just go along this 
road and at the end turn left. 

Excuse me, is there a car park 
near here, please? 

There is one in that building 
over there. It is an 

underground parking. 

Excuse me, is there a garage 
near here, please? 

The nearest garage is about 
five miles from here, in 

Bredford. 

Excuse me, is there a petrol 
station near here, please? 

The nearest one is in the Fleet 
street. First right and then 

second on the left 

I need to have the engine 
repaired. 

The nearest garage is about 
five miles from here, in 

Bredford. 

I need to have the tyre fixed. 
Go down this road, in the end 

there is a garage called 
Duncan´s. 

How far is it? 

Not much, about five 
kilometers. 

How far is it? 
Not very far, about seven 

miles. 

3  
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Szukamy rynku King Square. 
Musi Pan iść po tej drodze i 
skręcić w trzecią w lewo. 

Przepraszam, gdzie jest ulica 
Viktoria? 

Jest tutaj jeden, w tamtym 
budynku, to parking 

podziemny. 

Przepraszam, czy gdzieś tutaj 
jest parking? 

To niedaleko. Musicie iść tą 
drogą i na końcu skręcić w 

lewo. 

Przepraszam, czy gdzieś tutaj 
jest stacja paliw? 

Najbliższy serwis jest około 
pięć mil stąd, w Bradford. 

Przepraszam, czy gdzieś tutaj 
jest autoserwis? 

Najbliższy serwis jest około 
pięć mil stąd, w Bradford. 

Potrzebuję naprawić silnik. 
Najbliższa jest na Fleet 

Street. Pierwszą w prawo a 
potem drugą w lewo. 

Jak to daleko? 
Proszę iść po tej ulicy, na 

końcu jest serwis, nazywa się 
Duncan. 

Potrzebuję naprawić oponę. 

Nie za daleko, coś około 
siedmiu mil. 

Jak to daleko? 
Nie za daleko, jakieś pięć 

kilometrów. 
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How long does it take? 
It takes normally less than ten 

minutes. 
How long does the journey 

take? 

The journey usually takes 
from sixty to seventy 

minutes. 
How long is it going to take? It isn´t going to take long. 

How long is it going to take? Approximately two hours. How long will it take? 

It will take about seven 
minutes 

Is it far? It´s about two kilometres. 

How much is one kilometre? Two euros. How much is one minute? 

One euro. 
How much is the return ticket 

to Oxford? 
Five pounds thirty. 

5  
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Jak długo trwa droga? 
Zazwyczaj mniej niż dziesięć 

minut. 
Jak długo to rwa? 

Nie potrwa to długo. Jak długo to potrwa? 
Droga trwa zazwyczaj 

sześćdziesiąt do 
siedemdziesięciu minut. 

Jak długo to potrwa? Około dwie godziny. Jak długo to potrwa? 

Jakieś dwa kilometry. Czy to daleko? 
Potrwa to jakieś siedem 

minut. 

Ile kosztuje minuta? Dwa euro. Ile kosztuje kilometr? 

Pięć funtów trzydzieści. Ile kosztuje bilet do Oxford? Jedno euro. 
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Does the underground go 
there? 

Yes, you must get off on the 
fifth stop. 

How many stops do we have 
to go? 

Go three stops by 
underground. 

Can you show it to me in the 
map? 

Of course, where is the map? 

Can you take me to the 
centre, please? 

Of course. Where exactly are 
you going? 

Are there any luggage lockers 
here, please? 

There are some in the next 
building. 

Is there a ticket machine here, 
please? 

There is one in the tube 
station building. 

Where can we buy the 
tickets, please? 

There are ticket machines just 
around the corner. 

A ticket for two zones, 
please. 

Here you are, two euros. 
Can I see your tickets, 

please? 
Here you are. 
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Ile przystanków musimy 
jechać? 

Tak, musisz wysiąść na 
piątym przystanku. 

Czy jedzie tam metro? 

Oczywiście, gdzie macie 
mapę? 

Czy może to Pan pokazać na 
mapie? 

Jedźcie trzy przystanki 
metrem. 

Przepraszam, czy są tutaj 
gdzieś skrzynki do 

przechowania bagażu? 

Oczywiście, dokąd dokładnie 
jedziecie? 

Czy mógłby nas Pan zabrać 
do centrum? 

Jeden jest w budynku 
dworcowym metra. 

Przepraszam, czy jest tutaj 
gdzieś automat na bilety? 

Jakieś są w budynku obok. 

Poproszę o bilet na dwie 
strefy. 

Automaty na bilety są tuż za 
rogiem. 

Przepraszam, gdzie możemy 
kupić bilety? 

Proszę oto one. Poproszę Państwa bilety. 
Proszę bardzo, poproszę dwa 

euro. 
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Can you take me to the 
Hilton hotel, please? 

There are two Hiltons in the 
city. Center or suburbs? 

Can you take me to the 
railway station, please? 

Of course. What station are 
you going to? 

Do you charge per minute or 
per kilometer? 

Depends on traffic - if we go 
less than eight miles per hour, 

we charge per minute 

Excuse me, are there three 
free seats here, please? 

Yes, these three seats are 
free. 

Excuse me, are there two free 
seats here, please? 

Just one. The other one is 
taken. 

Excuse me, can I pass? Of course, sorry. 

Excuse me, is this seat free? This one´s taken, sorry. 
Excuse me, we are looking 

for Green street. 

I am sorry, I don´t know 
where the Green Street is. 

How much is it going to cost? 
Fifty pounds per hour plus 

material. 
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Czy może mnie Pan zabrać 
na dworzec? 

W mieście są dwa hotele 
Hilton. Chce Pan do tego w 

centrum, czy na 
przedmieściu? 

Może mnie Pan zabrać do 
hotelu Hilton? 

To zależy od ruchu - jeżeli 
jedziemy wolnej, niż osiem 

mil na godzinę, liczę za 
minutę. 

Liczy Pan za kilometr, czy za 
godzinę? 

Oczywiście, na który 
dworzec Pan jedzie? 

Przepraszam, czy są tu dwa 
wolne miejsca? 

Tak, te trzy miejsca są wolne. 
Przepraszam, czy są tu trzy 

wolne miejsca? 

Oczywiście, przepraszam. Przepraszam, mogę przejść? 
Tylko jedno. To drugie jest 

zajęte. 

Przepraszam, szukam ulicy 
Green Street. 

Przepraszam, to miejsce jest 
zajęte. 

Przepraszam, czy to miejsce 
jest wolne? 

Pięćdziesiąt funtów plus 
materiał. 

Ile to będzie kosztowało? 
Przykro mi, ale nie wiem, 
gdzie jest Green Street. 
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How much is the ticket to 
London? 

One way or round trip? 
How much luggage do you 

have? 

Just this one. 
I need to get to the centre. 
What ticket shall I buy? 

Buy a one day ticket. It is the 
cheapest. 

Is there a discount for 
children? 

Chidren up to five are free. 
Is there a discount for 

students? 

May I see your students card? Is there a taxi rank near here? 
The taxi rank is on the other 

side of the river. 

Is this the train to Oxford, 
please? 

No, this one is going to 
Newcastle. The Oxford train 

is not here yet. 

What are the best connections 
to London? 

The best would be to go by 
bus to Victoria. 

What time is the last train? The last train leaves at 9.35. 
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Ile Pan ma bagażu? 
W jedną stronę, czy 

powrotny? 
Ile kosztuje bilet do 

Londynu? 

Niech Pan kupi bilet 24 
godzinowy. Wychodzi 

najtaniej. 

Potrzebuję dojechać do 
centrum. Jaki kupić sobie 

bilet? 
Tylko to. 

Czy jest jakaś zniżka dla 
studentów? 

Dzieci do pięciu lat mają 
wstęp bezpłatny. 

Czy dzieci mają jakąś 
zniżkę? 

Postój taksówek jest na 
drugim brzegu. 

Czy gdzieś tutaj jest postój 
taksówek? 

Czy mogę zobaczyć Pana 
kartę studenta? 

Jakie są najlepsze połączenia 
do Londynu? 

Nie ten pociąg jedzie do 
Newcastle. Pociąg do Oxford 

jeszcze nie przyjechał. 

Czy to jest pociąg do 
Oxford? 

Ostatni pociąg jedzie 
dwudziesta pierwsza 

trzydzieści pięć. 

O której jedzie ostatni 
pociąg? 

Najlepiej jechać pociągiem 
na dworzec Victoria. 
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What time is the last tram? The last tram leaves at 9.40. 
What time is the train to 

London? 

The nextr train to London is 
at 5.30 sharp. 

What underground station is 
it? 

The station is called 
Whatford park 

When are we going to be in 
London? 

We are supposed to arrive in 
an hour. 

When does the train from 
Oxford arrive? 

The Oxford train is coming in 
5 minutes. 

Where are the toilets, please? Follow the signs. 

Where are we now? 
We are just about to arrive to 

Victoria. 
Where is the dining car? 

This direction. 
Where is the left-luggage 

office, please? 

Unfortunately, there is not. 
You´d have to go to the 

airport. 
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O której jedzie pociąg do 
Londynu? 

Ostatni tramwaj jedzie 
dwudziesta pierwsza 

czterdzieści. 

O której jedzie ostatni 
tramwaj? 

Stacja się nazywa Whatford 
park. 

Na której stacji metra to jest? 
Następny pociąg do Londynu 

jedzie o siedemnastej 
trzydzieści. 

O której przyjeżdża pociąg z 
Oxford? 

Powinniśmy dojechać w 
godzinę czasu. 

Za jak długo będziemy w 
Londynie? 

Proszę iść wg strzałek. 
Przepraszam, którędy do 

toalety? 
Pociąg z Oxford przyjedzie 

za pięć minut. 

Gdzie jest wagon 
restauracyjny? 

Właśnie dojeżdżamy do 
Victorii. 

Gdzie teraz jesteśmy? 

Niestety, tutaj jej nie ma. 
Musielibyście Państwo 
pojechać na lotnisko. 

Przepraszam, gdzie jest 
przechowalnia bagaży? 

W tym kierunku. 

14  
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Where shall I get on the 
train? 

Go to platform five. The train 
is coming in 5 minutes. 

Which platform does the train 
to London leave from? 

The train to London leaves 
from platform 5. 

Your tickets, please? Let me get them for you. 

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

15  
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Z którego peronu odjeżdża 
pociąg do Londynu? 

Proszę iść na piąty peron. 
Pociąg przyjeżdża za pięć 

minut. 

Gdzie mam wsiąść do 
pociągu? 

Pan pozwoli, że je Panu dam. Poproszę Państwa bilety. 
Pociąg do Londynu odjeżdża 

z piątego peronu. 

16  
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I´d like to have my edges 
sharpened. 

It´s 20 euros. Come in two 
hours. 

Three weekly ski passes for 
adults and two for children. 

Two hundred fifty euros. 
Card? 

How much is a daily ski 
pass? 

A daily skipass costs twenty 
five euros. 

Can we buy a group ski pass? 
There must be at least fifteen 

of you. 
Can you make us a picture, 

please? 

Of course, just get closer 
together and smile. 

I made an on-line booking. 
What is your booking 

number? 

I would like a snowboard for 
a day for my daughter. 

Has she ever been 
snowbording? 

I´d like a group ski pass for 
ten people. For today. 

Today the slopes close at 
three. Therefore it is better to 

buy only morning. 

I´d like to rent a pair of skis 
for myself and my son. 

How advanced are you? 

1  
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Poproszę trzy tygodniowe 
skipasy dla dorosłych i dwa 

dla dzieci. 

Kosztuje to dwadzieścia euro. 
Niech Pan przyjdzie za dwie 

godziny. 

Chciałbym naostrzyć 
krawędzie. 

Jednodniowy skipas kosztuje 
pięć euro. 

Ile kosztuje skipas 
jednodniowy? 

Dwieście pięćdziesiąt euro. 
Płaci Pan kartą? 

Przepraszam, może na Pan 
zrobić zdjęcie? 

Musi Was być minimum 
piętnaście osób. 

Możemy kupić skipas dla 
grupy? 

Jaki jest numer Pan 
rezerwacji? 

Zrobiłem rezerwację on-line. 
Oczywiście, stańcie bliżej 

siebie i proszę się uśmiechać. 

Poproszę skipas dla grupy 
dziesięciu osób. 

Już jeździła na 
snowboardzie? 

Chciałbym snowboard na 
jeden dzień dla córki. 

Jak dobrze Państwo jeździcie 
na nartach? 

Chciałbym pożyczyć narty 
dla siebie i dla syna. 

Dzisiaj stoki zamykają o 
trzeciej. Dlatego lepiej 

wychodzi wykupić tylko 
rano. 

2  
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Is there a restaurant on the ski 
slope? 

There are actually three - at 
the top, in the middle and 

right at the end 
Let me invite you for a drink. 

That would be nice, but I 
have to run now. Maybe next 

time. 
Let´s go for a coffee. 

Sounds great. Can I have tea 
instead of a coffee? 

Look out!!! 
Sorry, I did not mean to hit 

you. Are you OK? 
What time is the last ride on 

the ski lift? 

The last ride is at 4 o´clock 
sharp. 

Where can I buy a helmet? 
There´s a shop down the 

road, where you can buy all 
skiing accesories. 

Where is a rent-a- ski? 
You see that small wooden 

chalet? It´s in there. 
The food is on the first floor 

to the right 

-  -  -  

3  
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Mogę Panią zaprosić na 
drinka? 

Właściwie to są trzy - na 
górze, w środku i na samym 

końcu. 
Czy na stoku jest restauracja? 

To brzmi wspaniale. Mogę 
wziąć zamiast kawy herbatę? 

Chodźmy na kawę. 
To by było bardzo 

przyjemne, ale muszę lecieć. 
Może następnym razem. 

O której jest ostatni rejs? 
Przepraszam, nie chciałem 

Pana potrącić. Czy wszystko 
w porządku? 

Uwaga!!!!! 

Tutaj na ulicy jest sklep, 
gdzie może Pan kupić 

kompletne wyposażenie 
narciarskie. 

Gdzie mogę kupić hełm? 
Ostatni rejs jest dokładnie o 

czwartej. 

Artykuły spożywcze są na 
pierwszym piętrze w prawo. 

Widzi Pan tą drewnianą 
chatkę? To tam. 

Gdzie jest wypożyczalnia 
nart? 

4  

 
  



 

 313 

 

Podróże – test 

•  Może mnie Pan zabrać do hotelu Hilton? ................................................................. 

•  Jak długo to potrwa? ................................................................. 

•  Przepraszam, czy są tu trzy wolne miejsca? ................................................................. 

•  Przepraszam, czy są tutaj gdzieś skrzynki 
do przechowania bagażu? 

................................................................. 

•  Na której stacji metra to jest? ................................................................. 

•  To niedaleko. Musicie iść tą drogą i na 
końcu skręcić w lewo. 

................................................................. 

•  Przepraszam, czy gdzieś tutaj jest parking? ................................................................. 

•  W tym kierunku. ................................................................. 

•  W mieście są dwa hotele Hilton. Chce Pan 
do tego w centrum, czy na przedmieściu? 

................................................................. 

•  Ile kosztuje bilet do Oxford? ................................................................. 

•  Tylko jedno. To drugie jest zajęte. ................................................................. 

•  Jeden jest tuż za rogiem. ................................................................. 

•  Czy to jest pociąg do Oxford? ................................................................. 

•  Stanowisko informacji turystycznej jest za 
tym rogiem, nie może go Pan ominąć. 

................................................................. 

•  Przepraszam, którędy na autostradę? ................................................................. 

•  Oczywiście, gdzie macie mapę? ................................................................. 

•  Szukamy rynku King Square. ................................................................. 

•  Liczy Pan za kilometr, czy za godzinę? ................................................................. 

•  Jest tutaj jeden, w tamtym budynku, to 
parking podziemny. 

................................................................. 

•  Jak to daleko? ................................................................. 

•  Jakieś dwa kilometry. ................................................................. 

•  Następny pociąg do Londynu jedzie o 
siedemnastej trzydzieści. 

................................................................. 

•  Jak długo to rwa? ................................................................. 

•  O której jedzie pociąg do Londynu? ................................................................. 
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•  Najbliższa jest na Fleet Street. Pierwszą w 
prawo a potem drugą w lewo. 

................................................................. 

•  O której jedzie ostatni tramwaj? ................................................................. 

•  Gdzie teraz jesteśmy? ................................................................. 

•  Czy jedzie tam metro? ................................................................. 

•  Proszę iść wg strzałek. ................................................................. 

•  Nie za daleko, coś około siedmiu mil. ................................................................. 

•  Czy może mnie Pan zabrać na dworzec? ................................................................. 

•  Czy jest gdzieś tutaj parking strzeżony? ................................................................. 

•  Przepraszam, czy jest tutaj gdzieś automat 
na bilety? 

................................................................. 

•  Dziękujemy za informacje. ................................................................. 

•  Cała przyjemność po naszej stronie. ................................................................. 

•  To zależy od ruchu - jeżeli jedziemy 
wolnej, niż osiem mil na godzinę, liczę za 
minutę. 

................................................................. 

•  Dzięki. ................................................................. 

•  Poproszę Państwa bilety. ................................................................. 

•  Oczywiście, na który dworzec Pan jedzie? ................................................................. 

•  Najbliższy serwis jest około pięć mil stąd, 
w Bradford. 

................................................................. 

•  Czy gdzieś tutaj jest postój taksówek? ................................................................. 

•  Tak, te trzy miejsca są wolne. ................................................................. 

•  Około dwie godziny. ................................................................. 

•  O której jedzie ostatni pociąg? ................................................................. 

•  Oczywiście, dokąd dokładnie jedziecie? ................................................................. 

•  Niestety, tutaj jej nie ma. Musielibyście 
Państwo pojechać na lotnisko. 

................................................................. 

•  Ile kosztuje kilometr? ................................................................. 

•  Z którego peronu odjeżdża pociąg do 
Londynu? 

................................................................. 

•  Przepraszam, czy gdzieś tutaj jest stacja ................................................................. 
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paliw? 

•  Ile przystanków musimy jechać? ................................................................. 

•  Przepraszam, gdzie jest hotel Sun? ................................................................. 

•  Gdzie jest wagon restauracyjny? ................................................................. 

•  Przepraszam, szukam ulicy Green Street. ................................................................. 

•  Na końcu drogi. ................................................................. 

•  Najbliższy serwis jest około pięć mil stąd, 
w Bradford. 

................................................................. 

•  Niech Pan kupi bilet 24 godzinowy. 
Wychodzi najtaniej. 

................................................................. 

•  Musi Pan jechać pięć lub sześć kilometrów 
prosto, a potem skręcić w lewo. 

................................................................. 

•  Postój taksówek jest na drugim brzegu. ................................................................. 

•  Jak długo to potrwa? ................................................................. 

•  Proszę bardzo. ................................................................. 

•  Nie potrwa to długo. ................................................................. 

•  Nie ten pociąg jedzie do Newcastle. Pociąg 
do Oxford jeszcze nie przyjechał. 

................................................................. 

•  Przepraszam, czy gdzieś tutaj jest 
stanowisko informacji turystycznej? 

................................................................. 

•  Dwa euro. ................................................................. 

•  Powinniśmy dojechać w godzinę czasu. ................................................................. 

•  Przepraszam, czy są tu dwa wolne miejsca? ................................................................. 

•  Ile to będzie kosztowało? ................................................................. 

•  Dzieci do pięciu lat mają wstęp bezpłatny. ................................................................. 

•  Myślę, że nie. ................................................................. 

•  Poproszę Państwa bilety. ................................................................. 

•  Jakieś są w budynku obok. ................................................................. 

•  Potrzebuję naprawić oponę. ................................................................. 

•  Dziękujemy za podwiezienie. ................................................................. 

•  Pociąg do Londynu odjeżdża z piątego 
peronu. 

................................................................. 
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•  Poproszę o bilet na dwie strefy. ................................................................. 

•  Ostatni pociąg jedzie dwudziesta pierwsza 
trzydzieści pięć. 

................................................................. 

•  Oczywiście, przepraszam. ................................................................. 

•  Przepraszam, gdzie możemy kupić bilety? ................................................................. 

•  Tak, musisz wysiąść na piątym przystanku. ................................................................. 

•  Droga trwa zazwyczaj sześćdziesiąt do 
siedemdziesięciu minut. 

................................................................. 

•  Proszę bardzo, poproszę dwa euro. ................................................................. 

•  Przepraszam, gdzie jest przechowalnia 
bagaży? 

................................................................. 

•  Nie za daleko, jakieś pięć kilometrów. ................................................................. 

•  Przepraszam, mogę przejść? ................................................................. 

•  Potrzebuję naprawić silnik. ................................................................. 

•  Ile Pan ma bagażu? ................................................................. 

•  Automaty na bilety są tuż za rogiem. ................................................................. 

•  Jedno euro. ................................................................. 

•  Przepraszam, którędy do toalety? ................................................................. 

•  Czy to daleko? ................................................................. 

•  Przepraszam, czy to miejsce jest wolne? ................................................................. 

•  Jak długo trwa droga? ................................................................. 

•  Czy mogę zobaczyć Pana kartę studenta? ................................................................. 

•  Przepraszam, to miejsce jest zajęte. ................................................................. 

•  Gdzie mam wsiąść do pociągu? ................................................................. 

•  Pan pozwoli, że je Panu dam. ................................................................. 

•  Proszę oto one. ................................................................. 

•  Reszty nie trzeba. ................................................................. 

•  Właśnie dojeżdżamy do Victorii. ................................................................. 

•  O której przyjeżdża pociąg z Oxford? ................................................................. 

•  Jaki jest numer Pan rezerwacji? ................................................................. 
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•  Kosztuje to dwadzieścia euro. Niech Pan 
przyjdzie za dwie godziny. 

................................................................. 

•  Widzi Pan tą drewnianą chatkę? To tam. ................................................................. 

•  Przepraszam, może na Pan zrobić zdjęcie? ................................................................. 

•  Możemy kupić skipas dla grupy? ................................................................. 

•  Czy na stoku jest restauracja? ................................................................. 

•  Oczywiście, stańcie bliżej siebie i proszę 
się uśmiechać. 

................................................................. 

•  Dzisiaj stoki zamykają o trzeciej. Dlatego 
lepiej wychodzi wykupić tylko rano. 

................................................................. 

•  O której jest ostatni rejs? ................................................................. 

•  To brzmi wspaniale. Mogę wziąć zamiast 
kawy herbatę? 

................................................................. 

•  Chciałbym snowboard na jeden dzień dla 
córki. 

................................................................. 

•  Uwaga!!!!! ................................................................. 

•  Już jeździła na snowboardzie? ................................................................. 

•  Mogę Panią zaprosić na drinka? ................................................................. 

•  Gdzie mogę kupić hełm? ................................................................. 

•  Tutaj na ulicy jest sklep, gdzie może Pan 
kupić kompletne wyposażenie narciarskie. 

................................................................. 

•  Zrobiłem rezerwację on-line. ................................................................. 

•  Artykuły spożywcze są na pierwszym 
piętrze w prawo. 

................................................................. 

•  Chciałbym pożyczyć narty dla siebie i dla 
syna. 

................................................................. 

•  Gdzie jest wypożyczalnia nart? ................................................................. 

•  Chciałbym naostrzyć krawędzie. ................................................................. 

•  Poproszę skipas dla grupy dziesięciu osób. ................................................................. 

•  Właściwie to są trzy - na górze, w środku i 
na samym końcu. 

................................................................. 

•  Przepraszam, nie chciałem Pana potrącić. 
Czy wszystko w porządku? 

................................................................. 
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•  Dwieście pięćdziesiąt euro. Płaci Pan 
kartą? 

................................................................. 

•  Ile kosztuje skipas jednodniowy? ................................................................. 

•  Ostatni rejs jest dokładnie o czwartej. ................................................................. 

•  To by było bardzo przyjemne, ale muszę 
lecieć. Może następnym razem. 

................................................................. 

•  Chodźmy na kawę. ................................................................. 

•  Poproszę trzy tygodniowe skipasy dla 
dorosłych i dwa dla dzieci. 

................................................................. 

•  Jak dobrze Państwo jeździcie na nartach? ................................................................. 

•  Musi Was być minimum piętnaście osób. ................................................................. 
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Podróże – test – klucz 

 

•  Może mnie Pan zabrać do hotelu Hilton? •  Can you take me to the Hilton hotel, 
please? 

•  Jak długo to potrwa? •  How long is it going to take? 

•  Przepraszam, czy są tu trzy wolne miejsca? •  Excuse me, are there three free seats here, 
please? 

•  Przepraszam, czy są tutaj gdzieś skrzynki 
do przechowania bagażu? 

•  Are there any luggage lockers here, please? 

•  Na której stacji metra to jest? •  What underground station is it? 

•  To niedaleko. Musicie iść tą drogą i na 
końcu skręcić w lewo. 

•  It is not far. Just go along this road and at 
the end turn left. 

•  Przepraszam, czy gdzieś tutaj jest parking? •  Excuse me, is there a car park near here, 
please? 

•  W tym kierunku. •  This direction. 

•  W mieście są dwa hotele Hilton. Chce Pan 
do tego w centrum, czy na przedmieściu? 

•  There are two Hiltons in the city. Center or 
suburbs? 

•  Ile kosztuje bilet do Oxford? •  How much is the return ticket to Oxford? 

•  Tylko jedno. To drugie jest zajęte. •  Just one. The other one is taken. 

•  Jeden jest tuż za rogiem. •  There is one just behind the corner. 

•  Czy to jest pociąg do Oxford? •  Is this the train to Oxford, please? 

•  Stanowisko informacji turystycznej jest za 
tym rogiem, nie może go Pan ominąć. 

•  There is a tourist information booth behind 
that corner, you can´t miss it. 

•  Przepraszam, którędy na autostradę? •  Excuse me, how can we get to the 
motorway, please? 

•  Oczywiście, gdzie macie mapę? •  Of course, where is the map? 

•  Szukamy rynku King Square. •  We are looking for King Square. 

•  Liczy Pan za kilometr, czy za godzinę? •  Do you charge per minute or per 
kilometer? 

•  Jest tutaj jeden, w tamtym budynku, to 
parking podziemny. 

•  There is one in that building over there. It 
is an underground parking. 

•  Jak to daleko? •  How far is it? 

•  Jakieś dwa kilometry. •  It´s about two kilometres. 

•  Następny pociąg do Londynu jedzie o •  The nextr train to London is at 5.30 sharp. 
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siedemnastej trzydzieści. 

•  Jak długo to rwa? •  How long does it take? 

•  O której jedzie pociąg do Londynu? •  What time is the train to London? 

•  Najbliższa jest na Fleet Street. Pierwszą w 
prawo a potem drugą w lewo. 

•  The nearest one is in the Fleet street. First 
right and then second on the left 

•  O której jedzie ostatni tramwaj? •  What time is the last tram? 

•  Gdzie teraz jesteśmy? •  Where are we now? 

•  Czy jedzie tam metro? •  Does the underground go there? 

•  Proszę iść wg strzałek. •  Follow the signs. 

•  Nie za daleko, coś około siedmiu mil. •  Not very far, about seven miles. 

•  Czy może mnie Pan zabrać na dworzec? •  Can you take me to the railway station, 
please? 

•  Czy jest gdzieś tutaj parking strzeżony? •  Excuse me, is there a surveilled car park 
near here, please? 

•  Przepraszam, czy jest tutaj gdzieś automat 
na bilety? 

•  Is there a ticket machine here, please? 

•  Dziękujemy za informacje. •  Thank you for the info. 

•  Cała przyjemność po naszej stronie. •  It was my pleasure. 

•  To zależy od ruchu - jeżeli jedziemy 
wolnej, niż osiem mil na godzinę, liczę za 
minutę. 

•  Depends on traffic - if we go less than eight 
miles per hour, we charge per minute 

•  Dzięki. •  Thanks. 

•  Poproszę Państwa bilety. •  Your tickets, please? 

•  Oczywiście, na który dworzec Pan jedzie? •  Of course. What station are you going to? 

•  Najbliższy serwis jest około pięć mil stąd, 
w Bradford. 

•  The nearest garage is about five miles from 
here, in Bredford. 

•  Czy gdzieś tutaj jest postój taksówek? •  Is there a taxi rank near here? 

•  Tak, te trzy miejsca są wolne. •  Yes, these three seats are free. 

•  Około dwie godziny. •  Approximately two hours. 

•  O której jedzie ostatni pociąg? •  What time is the last train? 

•  Oczywiście, dokąd dokładnie jedziecie? •  Of course. Where exactly are you going? 

•  Niestety, tutaj jej nie ma. Musielibyście •  Unfortunately, there is not. You´d have to 
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Państwo pojechać na lotnisko. go to the airport. 

•  Ile kosztuje kilometr? •  How much is one kilometre? 

•  Z którego peronu odjeżdża pociąg do 
Londynu? 

•  Which platform does the train to London 
leave from? 

•  Przepraszam, czy gdzieś tutaj jest stacja 
paliw? 

•  Excuse me, is there a petrol station near 
here, please? 

•  Ile przystanków musimy jechać? •  How many stops do we have to go? 

•  Przepraszam, gdzie jest hotel Sun? •  Excuse me, where is the Sun hotel, please? 

•  Gdzie jest wagon restauracyjny? •  Where is the dining car? 

•  Przepraszam, szukam ulicy Green Street. •  Excuse me, we are looking for Green 
street. 

•  Na końcu drogi. •  Right at the end of the street. 

•  Najbliższy serwis jest około pięć mil stąd, 
w Bradford. 

•  The nearest garage is about five miles from 
here, in Bredford. 

•  Niech Pan kupi bilet 24 godzinowy. 
Wychodzi najtaniej. 

•  Buy a one day ticket. It is the cheapest. 

•  Musi Pan jechać pięć lub sześć kilometrów 
prosto, a potem skręcić w lewo. 

•  Go straight five or six kilometers and then 
turn left. 

•  Postój taksówek jest na drugim brzegu. •  The taxi rank is on the other side of the 
river. 

•  Jak długo to potrwa? •  How long is it going to take? 

•  Proszę bardzo. •  No problem. 

•  Nie potrwa to długo. •  It isn´t going to take long. 

•  Nie ten pociąg jedzie do Newcastle. Pociąg 
do Oxford jeszcze nie przyjechał. 

•  No, this one is going to Newcastle. The 
Oxford train is not here yet. 

•  Przepraszam, czy gdzieś tutaj jest 
stanowisko informacji turystycznej? 

•  Excuse me, is there a tourist information 
office near here, please? 

•  Dwa euro. •  Two euros. 

•  Powinniśmy dojechać w godzinę czasu. •  We are supposed to arrive in an hour. 

•  Przepraszam, czy są tu dwa wolne miejsca? •  Excuse me, are there two free seats here, 
please? 

•  Ile to będzie kosztowało? •  How much is it going to cost? 

•  Dzieci do pięciu lat mają wstęp bezpłatny. •  Chidren up to five are free. 
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•  Myślę, że nie. •  I don´t think so. 

•  Poproszę Państwa bilety. •  Can I see your tickets, please? 

•  Jakieś są w budynku obok. •  There are some in the next building. 

•  Potrzebuję naprawić oponę. •  I need to have the tyre fixed. 

•  Dziękujemy za podwiezienie. •  Thank you for taking us. 

•  Pociąg do Londynu odjeżdża z piątego 
peronu. 

•  The train to London leaves from platform 
5. 

•  Poproszę o bilet na dwie strefy. •  A ticket for two zones, please. 

•  Ostatni pociąg jedzie dwudziesta pierwsza 
trzydzieści pięć. 

•  The last train leaves at 9.35. 

•  Oczywiście, przepraszam. •  Of course, sorry. 

•  Przepraszam, gdzie możemy kupić bilety? •  Where can we buy the tickets, please? 

•  Tak, musisz wysiąść na piątym przystanku. •  Yes, you must get off on the fifth stop. 

•  Droga trwa zazwyczaj sześćdziesiąt do 
siedemdziesięciu minut. 

•  The journey usually takes from sixty to 
seventy minutes. 

•  Proszę bardzo, poproszę dwa euro. •  Here you are, two euros. 

•  Przepraszam, gdzie jest przechowalnia 
bagaży? 

•  Where is the left-luggage office, please? 

•  Nie za daleko, jakieś pięć kilometrów. •  Not much, about five kilometers. 

•  Przepraszam, mogę przejść? •  Excuse me, can I pass? 

•  Potrzebuję naprawić silnik. •  I need to have the engine repaired. 

•  Ile Pan ma bagażu? •  How much luggage do you have? 

•  Automaty na bilety są tuż za rogiem. •  There are ticket machines just around the 
corner. 

•  Jedno euro. •  One euro. 

•  Przepraszam, którędy do toalety? •  Where are the toilets, please? 

•  Czy to daleko? •  Is it far? 

•  Przepraszam, czy to miejsce jest wolne? •  Excuse me, is this seat free? 

•  Jak długo trwa droga? •  How long does the journey take? 

•  Czy mogę zobaczyć Pana kartę studenta? •  May I see your students card? 

•  Przepraszam, to miejsce jest zajęte. •  This one´s taken, sorry. 
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•  Gdzie mam wsiąść do pociągu? •  Where shall I get on the train? 

•  Pan pozwoli, że je Panu dam. •  Let me get them for you. 

•  Proszę oto one. •  Here you are. 

•  Reszty nie trzeba. •  Keep the change. 

•  Właśnie dojeżdżamy do Victorii. •  We are just about to arrive to Victoria. 

•  O której przyjeżdża pociąg z Oxford? •  When does the train from Oxford arrive? 

 

•  Jaki jest numer Pan rezerwacji? •  What is your booking number? 

•  Kosztuje to dwadzieścia euro. Niech Pan 
przyjdzie za dwie godziny. 

•  It´s 20 euros. Come in two hours. 

•  Widzi Pan tą drewnianą chatkę? To tam. •  You see that small wooden chalet? It´s in 
there. 

•  Przepraszam, może na Pan zrobić zdjęcie? •  Can you make us a picture, please? 

•  Możemy kupić skipas dla grupy? •  Can we buy a group ski pass? 

•  Czy na stoku jest restauracja? •  Is there a restaurant on the ski slope? 

•  Oczywiście, stańcie bliżej siebie i proszę 
się uśmiechać. 

•  Of course, just get closer together and 
smile. 

•  Dzisiaj stoki zamykają o trzeciej. Dlatego 
lepiej wychodzi wykupić tylko rano. 

•  Today the slopes close at three. Therefore it 
is better to buy only morning. 

•  O której jest ostatni rejs? •  What time is the last ride on the ski lift? 

•  To brzmi wspaniale. Mogę wziąć zamiast 
kawy herbatę? 

•  Sounds great. Can I have tea instead of a 
coffee? 

•  Chciałbym snowboard na jeden dzień dla 
córki. 

•  I would like a snowboard for a day for my 
daughter. 

•  Uwaga!!!!! •  Look out!!! 

•  Już jeździła na snowboardzie? •  Has she ever been snowbording? 

•  Mogę Panią zaprosić na drinka? •  Let me invite you for a drink. 

•  Gdzie mogę kupić hełm? •  Where can I buy a helmet? 

•  Tutaj na ulicy jest sklep, gdzie może Pan 
kupić kompletne wyposażenie narciarskie. 

•  There´s a shop down the road, where you 
can buy all skiing accesories. 

•  Zrobiłem rezerwację on-line. •  I made an on-line booking. 

•  Artykuły spożywcze są na pierwszym •  The food is on the first floor to the right 
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piętrze w prawo. 

•  Chciałbym pożyczyć narty dla siebie i dla 
syna. 

•  I´d like to rent a pair of skis for myself and 
my son. 

•  Gdzie jest wypożyczalnia nart? •  Where is a rent-a- ski? 

•  Chciałbym naostrzyć krawędzie. •  I´d like to have my edges sharpened. 

•  Poproszę skipas dla grupy dziesięciu osób. •  I´d like a group ski pass for ten people. For 
today. 

•  Właściwie to są trzy - na górze, w środku i 
na samym końcu. 

•  There are actually three - at the top, in the 
middle and right at the end 

•  Przepraszam, nie chciałem Pana potrącić. 
Czy wszystko w porządku? 

•  Sorry, I did not mean to hit you. Are you 
OK? 

•  Dwieście pięćdziesiąt euro. Płaci Pan 
kartą? 

•  Two hundred fifty euros. Card? 

•  Ile kosztuje skipas jednodniowy? •  How much is a daily ski pass? 

•  Ostatni rejs jest dokładnie o czwartej. •  The last ride is at 4 o´clock sharp. 

•  To by było bardzo przyjemne, ale muszę 
lecieć. Może następnym razem. 

•  That would be nice, but I have to run now. 
Maybe next time. 

•  Chodźmy na kawę. •  Let´s go for a coffee. 

•  Poproszę trzy tygodniowe skipasy dla 
dorosłych i dwa dla dzieci. 

•  Three weekly ski passes for adults and two 
for children. 

•  Jak dobrze Państwo jeździcie na nartach? •  How advanced are you? 

•  Musi Was być minimum piętnaście osób. •  There must be at least fifteen of you. 
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Rozmowa o pracę, lekcja pierwsza, wysłuchaj! 

•  Do you have an experience dealing with 
co-workers? 

•  Czy ma Pan doświadczenie w kontaktach 
ze współpracownikami? 

•  What is your experience in the field? •  Jakie ma Pan z tym doświadczenie? 

•  What are the working hours? •  Jaki jest czas pracy? 

•  Are you interested? •  Czy jest Pan zainteresowany? 

•  Can you work at weekends, too? •  Może Pan pracować także w weekend? 

•  How long have you been unemployed? •  Jak długo jest Pan bez pracy? 

•  Is the job still available? •  Czy to miejsce jest stale wolne? 

•  Am I going to work in shifts? •  Czy u Państwa pracuje się na zmiany? 

•  I will think it over. •  Przemyślę to. 

•  When do I have to start? •  Kiedy muszę rozpocząć pracę? 

•  Tell me something about yourself. •  Proszę opowiedzieć coś o sobie. 

•  How many days of holiday shall I have? •  Ile dni urlopu będę miał? 

•  Is this job offer still actual? •  Czy to jest nadal aktualne? 

•  I´m sorry the job isn´t available anymore. •  Przykro mi, to miejsce jest już zajęte. 

•  Is this work for  indefinite or definite 
period of time? 

•  To praca na czas ograniczony, czy 
nieograniczony? 

•  Tell us about your skills. •  Proszę nam opowiedzieć o swoich 
umiejętnościach. 

•  Do you prefer working alone or a 
teamwork? 

•  Woli Pan pracować samodzielnie, czy w 
grupie? 

•  Tell me about your education. •  Proszę powiedzieć coś na temat Pana 
wykształcenia. 

•  Are there any bonuses? •  Czy są jakieś bonusy? 

•  Tell us about your experience. •  Proszę nam opowiedzieć coś na temat 
swoich doświadczeń. 

•  Why do you want to quit your actual job? •  Dlaczego chce Pan opuścić swoją aktualną 
pracę? 

•  What are the salary conditions? •  Jakie są warunki płacowe? 

•  I read you were looking for a waiter. •  Czytałem, że szukacie Państwo kelnera. 

•  I´m looking for a job. •  Szukam pracy. 



 

 326 

•  Where is your resumé? •  Gdzie Pańskie podsumowanie? 

•  Would you mind working manually? •  Przeszkadzałaby Panu praca manualna? 

 

Rozmowa o pracę, lekcja druga, przetłumacz! 

•  Proszę opowiedzieć coś o sobie. •  Tell me something about yourself. 

•  Czy jest Pan zainteresowany? •  Are you interested? 

•  Czy ma Pan doświadczenie w kontaktach 
ze współpracownikami? 

•  Do you have an experience dealing with 
co-workers? 

•  Ile dni urlopu będę miał? •  How many days of holiday shall I have? 

•  Proszę nam opowiedzieć o swoich 
umiejętnościach. 

•  Tell us about your skills. 

•  To praca na czas ograniczony, czy 
nieograniczony? 

•  Is this work for an indefinite or definite 
period of time? 

•  Gdzie Pańskie podsumowanie? •  Where is your resumé? 

•  Proszę nam opowiedzieć coś na temat 
swoich doświadczeń. 

•  Tell us about your experience. 

•  Czy u Państwa pracuje się na zmiany? •  Am I going to work in shifts? 

•  Przykro mi, to miejsce jest już zajęte. •  I´m sorry the job isn´t available anymore. 

•  Czytałem, że szukacie Państwo kelnera. •  I read you were looking for a waiter. 

•  Szukam pracy. •  I´m looking for a job. 

•  Czy to jest nadal aktualne? •  Is this job offer still actual? 

•  Woli Pan pracować samodzielnie, czy w 
grupie? 

•  Do you prefer working alone or a 
teamwork? 

•  Przemyślę to. •  I will think it over. 

•  Kiedy muszę rozpocząć pracę? •  When do I have to start? 

•  Jakie są warunki płacowe? •  What are the salary conditions? 

•  Jak długo jest Pan bez pracy? •  How long have you been unemployed? 

•  Proszę powiedzieć coś na temat Pana 
wykształcenia. 

•  Tell me about your education. 

•  Czy są jakieś bonusy? •  Are there any bonuses? 

•  Może Pan pracować także w weekend? •  Can you work at weekends, too? 

•  Dlaczego chce Pan opuścić swoją aktualną •  Why do you want to quit your actual job? 
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pracę? 

•  Jaki jest czas pracy? •  What are the working hours? 

•  Jakie ma Pan z tym doświadczenie? •  What is your experience in the field? 

•  Czy to miejsce jest stale wolne? •  Is the job still available? 

•  Przeszkadzałaby Panu praca manualna? •  Would you mind working manually? 

 

Rozmowa o pracę, lekcja trzecia, wysłuchaj! 

•  I have experience of working with people •  Mam doświadczenie z pracą z ludźmi. 

•  My name is Peter, I am forty, married, two 
kids. All my professional life I have been a 
doctor. 

•  Mam na imię Piotr, mam czterdzieści lat, 
jestem żonaty, mam dwójkę dzieci. Całe 
życie profesjonalne jestem  lekarzem. 

•  I don´t think so. The sallary is too low. 
Sorry. 

•  Myślę, że nie. Wynagrodzenie jest za małe, 
przykro mi. 

•  I have a lot of experience with this. •  Mam z tym dużo doświadczenia. 

•  Sorry, already taken. •  Przykro mi, już jest zajęte. 

•  I am an advanced computer user, I have a 
driving licence and speak three languages. 

•  Jestem zaawansowanym użytkownikiem 
komputera, mam prawo jazdy, znam  trzy 
języki. 

•  I just need a change - I need a new team 
and new challenges 

•  Potrzebuję zmiany - potrzebuję nowego 
zespołu, nowych wezwań. 

•  I can work both in a team or alone. 
However, I prefer working alone. 

•  Potrafię pracować w grupie i samodzielnie. 
Niemniej wolę pracować sam. 

•  I was laid off two month ago. •  Zwolnili mnie dwa miesiące temu. 

•  There are two weeks of paid holiday and 
two weeks of unpaid holiday 

•  Są dwa tygodnie urlopu opłacanego i dwa 
tygodnie nieopłacanego. 

•  When do you think you could let us know? •  Kiedy Pan uważa, że, mógłby nam Pan 
podać informację? 

•  The sooner the better. •  Im wcześniej, tym lepiej. 

•  You would always be on the morning shift 
only. 

•  Pan byłby tylko na pierwszej zmianie. 

•  Here - it says I have a long term experience 
in the branch. 

•  Tutaj - mówi ono, że mam w tej dziedzinie 
długoletnie doświadczenie. 

•  There is a definite contract for a year, then 
we will see. 

•  Umowa jest na czas ograniczony, na jeden 
rok, potem zobaczymy. 
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•  I graduated in 1998 from the university 
with a master degree in economy and 
marketing. 

•  W 1988 roku skończyłem uniwersytet z 
dyplomem z ekonomii i marketingu. 

•  I can, but I would prefer not to. •  Mogę, ale wolałbym nie pracować. 

•  You will get 25000 USD a year plus 
bonuses. 

•  Otrzyma Pan wynagrodzenie roczne w 
wysokości 25000 USD plus dodatkowo 
bonusy. 

•  Yes, this job is still available. •  Tak, posada jest cały czas wolna. 

•  There is a quarterly bonus of 5 % and an 
anual bonus of 10% in case the targets are 
achieved 

•  Mamy bonus kwartalny 5% i bonus roczny 
10% w przypadku osiągnięcia celów. 

•  I have had two longer-lasting jobs •  Miałem dwie bardziej długotrwałe pozycje. 

•  Nevermind. Maybe next time. •  Nie szkodzi, może następnym razem. 

•  You will start at seven and finish at five. •  Będzie Pan pracował od siódmej rano do 
piątej po południu. 

•  We were, but not anymore. Sorry. •  Szukaliśmy, ale teraz już nie. Przepraszam. 

•  I can also work manually. •  Mogę pracować także manualnie. 

 

 

Rozmowa o pracę, lekcja czwarta, przetłumacz! 

•  Jestem zaawansowanym użytkownikiem 
komputera, mam prawo jazdy, znam trzy 
języki. 

•  I am an advanced computer user, I have a 
driving licence and speak three languages. 

•  Potrzebuję zmiany - potrzebuję nowego 
zespołu, nowych wezwań. 

•  I just need a change - I need new team and 
new challenges 

•  Są dwa tygodnie urlopu opłacanego i dwa 
tygodnie nieopłacanego. 

•  There are two weeks of paid holiday and 
two weeks of unpaid holiday 

•  Im wcześniej, tym lepiej. •  The sooner the better. 

•  Myślę, że nie. Wynagrodzenie jest za małe, 
przykro mi. 

•  I don´t think so. The sallary is too low. 
Sorry. 

•  W 1988 roku skończyłem uniwersytet z 
dyplomem z ekonomii i marketingu. 

•  I graduated in 1998 from the university 
with a master degree in economy and 
marketing. 

•  Przykro mi, już jest zajęte. •  Sorry, already taken. 

•  Nie szkodzi, może następnym razem. •  Nevermind. Maybe next time. 
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•  Będzie Pan pracował od siódmej rano do 
piątej po południu. 

•  You will start at seven and finish at five. 

•  Szukaliśmy, ale teraz już nie. Przepraszam. •  We were, but not anymore. Sorry. 

•  Potrafię pracować w grupie i samodzielnie. 
Niemniej wolę pracować sam. 

•  I can work both in a team or alone. 
However, I prefer working alone. 

•  Mam z tym dużo doświadczenia. •  I have a lot of experience with this. 

•  Mogę, ale wolałbym nie pracować. •  I can, but I would prefer not to. 

•  Zwolnili mnie dwa miesiące temu. •  I was laid off two month ago. 

•  Mamy bonus kwartalny 5% i bonus roczny 
10% w przypadku osiągnięcia celów. 

•  There is a quarterly bonus of 5 % and an 
anual bonus of 10% in case the targets are 
achieved 

•  Tak, posada jest cały czas wolna. •  Yes, this job is still available. 

•  Mam doświadczenie z pracą z ludźmi. •  I have experience of working with people. 

•  Umowa jest na czas ograniczony, na jeden 
rok, potem zobaczymy. 

•  There is a definite contract for a year, then 
we will see. 

•  Kiedy Pan uważa, że, mógłby nam Pan 
podać informację? 

•  When do you think you could let us know? 

•  Miałem dwie bardziej długotrwałe pozycje. •  I have had two longer-lasting jobs 

•  Pan byłby tylko na pierwszej zmianie. •  You would always be on the morning shift 
only. 

•  Otrzyma Pan wynagrodzenie roczne w 
wysokości 25000 USD plus dodatkowo 
bonusy. 

•  You will get 25000 USD a year plus 
bonuses. 

•  Tutaj - mówi ono, że mam w tej dziedzinie 
długoletnie doświadczenie. 

•  Here - it says I have a long term experience 
in the branch. 

•  Mam na imię Piotr, mam czterdzieści lat, 
jestem żonaty, mam dwójkę dzieci. Całe 
życie profesjonalne jestem lekarzem. 

•  My name is Peter, I am forty, married, two 
kids. All my professional life I have been a 
doctor. 

•  Mogę pracować także manualnie. •  I can also work manually. 

 

 

Rozmowa o pracę, lekcja piąta, lekcja szósta,wysłuchaj, reaguj! 

• Czy u Państwa pracuje się na zmiany? • Am I going to work in shifts? 

• Pan byłby tylko na pierwszej zmianie. • You would always be on the morning shift 
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only. 

• Czy są jakieś bonusy? • Are there any bonuses? 

• Mamy bonus kwartalny 5% i bonus roczny 
10% w przypadku osiągnięcia celów. 

• There is a quarterly bonus of 5 % and an 
anual bonus of 10% in case the targets are 
achieved 

• Czy jest Pan zainteresowany? • Are you interested? 

• Myślę, że nie. Wynagrodzenie jest za małe, 
przykro mi. 

• I don´t think so. The sallary is too low. 
Sorry. 

• Może Pan pracować także w weekend? • Can you work at weekends, too? 

• Mogę, ale wolałbym nie pracować. • I can, but I would prefer not to. 

• Czy ma Pan doświadczenie w kontaktach ze 
współpracownikami? 

• Do you have an experience dealing with co-
workers? 

• Mam doświadczenie z pracą z ludźmi. • I have experience of working with people. 

• Woli Pan pracować samodzielnie, czy w 
grupie? 

• Do you prefer working alone or a teamwork? 

• Potrafię pracować w grupie i samodzielnie. 
Niemniej wolę pracować sam. 

• I can work both in a team or alone. However, 
I prefer working alone. 

• Jak długo jest Pan bez pracy? • How long have you been unemployed? 

• Zwolnili mnie dwa miesiące temu. • I was laid off two month ago. 

• Ile dni urlopu będę miał? • How many days of holiday shall I have? 

• Są dwa tygodnie urlopu opłacanego i dwa 
tygodnie nieopłacanego. 

• There are two weeks of paid holiday and two 
weeks of unpaid holiday. 

• Czytałem, że szukacie Państwo kelnera. • I read you were looking for a waiter. 

• Szukaliśmy, ale teraz już nie. Przepraszam. • We were, but not anymore. Sorry. 

• Przemyślę to. • I will think it over. 
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• Kiedy Pan uważa, że, mógłby nam Pan 
podać informację? 

• When do you think you could let us know? 

• Przykro mi, to miejsce jest już zajęte. • I´m sorry the job isn´t available anymore. 

• Nie szkodzi, może następnym razem. • Nevermind. Maybe next time. 

• Czy to miejsce jest stale wolne? • Is the job still available? 

• Przykro mi, już jest zajęte. • Sorry, already taken. 

• Czy to jest nadal aktualne? • Is this job offer still actual? 

• Tak, posada jest cały czas wolna. • Yes, this job is still available. 

• To praca na czas ograniczony, czy 
nieograniczony? 

• Is this work for an indefinite or definite 
period of time? 

• Umowa jest na czas ograniczony, na jeden 
rok, potem zobaczymy. 

• There is a definite contract for a year, then 
we will see. 

• Proszę powiedzieć coś na temat Pana 
wykształcenia. 

• Tell me about your education. 

• W 1988 roku skończyłem uniwersytet z 
dyplomem z ekonomii i marketingu. 

• I graduated in 1998 from the university with 
a master degree in economy and marketing. 

• Proszę opowiedzieć coś o sobie. • Tell me something about yourself. 

• Mam na imię Piotr, mam czterdzieści lat, 
jestem żonaty, mam dwójkę dzieci. Całe 
życie profesjonalne jestem  lekarzem. 

• My name is Peter, I am forty, married, two 
kids. All my professional life I have been a 
doctor. 

• Proszę nam opowiedzieć coś na temat 
swoich doświadczeń. 

• Tell us about your experience. 

• Miałem dwie bardziej długotrwałe pozycje. • I have had two longer-lasting jobs 

• Proszę nam opowiedzieć o swoich 
umiejętnościach. 

• Tell us about your skills. 

• Jestem zaawansowanym użytkownikiem 
komputera, mam prawo jazdy, znam trzy 
języki. 

• I am an advanced computer user, I have a 
driving licence and speak three languages. 
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• Jakie są warunki płacowe? • What are the salary conditions? 

• Otrzyma Pan wynagrodzenie roczne w 
wysokości 25000 USD plus dodatkowo 
bonusy. 

• You will get 25000 USD a year plus 
bonuses. 

• Jaki jest czas pracy? • What are the working hours? 

• Będzie Pan pracował od siódmej rano do 
piątej po południu. 

• You will start at seven and finish at five. 

• Jakie ma Pan z tym doświadczenie? • What is your experience in the field? 

• Mam z tym dużo doświadczenia. • I have a lot of experience with this. 

• Kiedy muszę rozpocząć pracę? • When do I have to start? 

• Im wcześniej, tym lepiej. • The sooner the better. 

• Gdzie Pańskie podsumowanie? • Where is your resumé? 

• Tutaj - mówi ono, że mam w tej dziedzinie 
długoletnie doświadczenie. 

• Here - it says I have a long term experience 
in the branch. 

• Dlaczego chce Pan opuścić swoją aktualną 
pracę? 

• Why do you want to quit your current job? 

• Potrzebuję zmiany - potrzebuję nowego 
zespołu, nowych wezwań. 

• I just need a change - I need new team and 
new challenges 

• Przeszkadzała by Panu praca manualna? • Would you mind working manually? 

• Mogę pracować także manualnie. • I can also work manually. 
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Rozmowa o pracę – karty 

Am I going to work in shifts? 
You would always be on the 

morning shift only. 
Are there any bonuses? 

There is a quarterly bonus of 
5 % and an anual bonus of 
10% in case the targets are 

achieved 

Are you interested? 
I don´t think so. The sallary 

is too low. Sorry. 

Can you work at weekends, 
too? 

I can, but I would prefer not 
to. 

Do you have an experience 
dealing with co-workers? 

I have experience of working 
with people, I used to run my 

own business 

Do you prefer working alone 
or a teamwork? 

I can work both in a team or 
alone. However, I prefer 

working alone. 

How long have you been 
unemployed? 

I was laid off two month ago. 
How many days of holiday 

shall I have? 

There are two weeks of paid 
holiday and two weeks of 

unpaid holiday 

I read you were looking for a 
waiter. 

We were, but not anymore. 
Sorry. 

1  
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Czy są jakieś bonusy? 
Pan byłby tylko na pierwszej 

zmianie. 
Czy u Państwa pracuje się na 

zmiany? 

Myślę, że nie. 
Wynagrodzenie jest za małe, 

przykro mi. 
Czy jest Pan zainteresowany? 

Mamy bonus kwartalny 5% i 
bonus roczny 10% w 

przypadku osiągnięcia celów. 

Czy ma Pan doświadczenie w 
kontaktach ze 

współpracownikami? 

Mogę, ale wolałbym nie 
pracować. 

Może Pan pracować także w 
weekend? 

Potrafię pracować w grupie i 
samodzielnie. Niemniej wolę 

pracować sam. 

Woli Pan pracować 
samodzielnie, czy w grupie? 

Mam doświadczenie z pracą 
z ludźmi. 

Ile dni urlopu będę miał? 
Zwolnili mnie dwa miesiące 

temu. 
Jak długo jest Pan bez pracy? 

Szukaliśmy, ale teraz już nie. 
Przepraszam. 

Czytałem, że szukacie 
Państwo kelnera. 

Są dwa tygodnie urlopu 
opłacanego i dwa tygodnie 

nieopłacanego. 

2  
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I will think it over. 
When do you think you could 

let us know? 
I´m looking for a job. 

What kind of job are you 
looking for? 

I´m sorry the job isn´t 
available anymore. 

Nevermind. Maybe next 
time. 

Is the job still available? Sorry, already taken. Is this job offer still actual? 

Yes, this job is still available. 
Is this work for an indefinite 
or definite period of time? 

There is a definite contract 
for a year, then we will see. 

Tell me about your 
education. 

I graduated in 1998 from the 
university with a master 
degree in economy and 

marketing. 

Tell me something about 
yourself. 

My name is Peter, I am forty, 
married, two kids. All my 

professional life I have been 
a doctor. 

Tell us about your 
experience. 

I have had two longer-lasting 
jobs 

3  
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Szukam pracy. 
Kiedy Pan uważa, że, mógłby 
nam Pan podać informację? 

Przemyślę to. 

Nie szkodzi, może następnym 
razem. 

Przykro mi, to miejsce jest 
już zajęte. 

Jaki rodzaj pracy Pan szuka? 

Czy to jest nadal aktualne? Przykro mi, już jest zajęte. 
Czy to miejsce jest stale 

wolne? 

Umowa jest na czas 
ograniczony, na jeden rok, 

potem zobaczymy. 

To praca na czas 
ograniczony, czy 
nieograniczony? 

Tak, posada jest cały czas 
wolna. 

Proszę opowiedzieć coś o 
sobie. 

W 1988 roku skończyłem 
uniwersytet z dyplomem z 

ekonomii i marketingu. 

Proszę powiedzieć coś na 
temat Pana wykształcenia. 

Miałem dwie bardziej 
długotrwałe pozycje. 

Proszę nam opowiedzieć coś 
na temat swoich 
doświadczeń. 

Mam na imię Piotr, mam 
czterdzieści lat, jestem 

żonaty, mam dwójkę dzieci. 
Całe życie profesjonalne 

jestem lekarzem. 

4  
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Tell us about your skills. 
I am an advanced computer 
user, I have a driving licence 
and speak three languages. 

What are the salary 
conditions? 

You will get 25000 USD a 
year plus bonuses. 

What are the working hours? 
You will start at seven and 

finish at five. 

What is your experience in 
the field? 

I have a lot of experience 
with this. 

When do I have to start? 

The sooner the better. Where is your resumé? 
Here - it says I have a long 

term experience in the 
branch. 

Why do you want to quit 
your actual job? 

I just need a change - I need 
new team and new challenges 

Would you mind working 
manually? 

I can also work manually. -  -  

5  
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Jakie są warunki płacowe? 

Jestem zaawansowanym 
użytkownikiem komputera, 

mam prawo jazdy, znam trzy 
języki. 

Proszę nam opowiedzieć o 
swoich umiejętnościach. 

Będzie Pan pracował od 
siódmej rano do piątej po 

południu. 
Jaki jest czas pracy? 

Otrzyma Pan wynagrodzenie 
roczne w wysokości 25000 

USD plus dodatkowo bonusy. 

Kiedy muszę rozpocząć 
pracę? 

Mam z tym dużo 
doświadczenia. 

Jakie ma Pan z tym 
doświadczenie? 

Tutaj - mówi ono, że mam w 
tej dziedzinie długoletnie 

doświadczenie. 

Gdzie Pańskie 
podsumowanie? 

Im wcześniej, tym lepiej. 

Przeszkadzałaby Panu praca 
manualna? 

Potrzebuję zmiany - 
potrzebuję nowego zespołu, 

nowych wezwań. 

Dlaczego chce Pan opuścić 
swoją aktualną pracę? 

-  -  
Mogę pracować także 

manualnie. 

6  
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Rozmowa o pracę – test 

•  Jakie ma Pan z tym doświadczenie? ................................................................. 

•  Czy u Państwa pracuje się na zmiany? ................................................................. 

•  Czy to jest nadal aktualne? ................................................................. 

•  Jaki rodzaj pracy Pan szuka? ................................................................. 

•  Proszę opowiedzieć coś o sobie. ................................................................. 

•  Szukaliśmy, ale teraz już nie. Przepraszam. ................................................................. 

•  Tutaj - mówi ono, że mam w tej dziedzinie 
długoletnie doświadczenie. 

................................................................. 

•  Proszę nam opowiedzieć coś na temat 
swoich doświadczeń. 

................................................................. 

•  Jakie są warunki płacowe? ................................................................. 

•  Przeszkadzałaby Panu praca manualna? ................................................................. 

•  Przykro mi, to miejsce jest już zajęte. ................................................................. 

•  Jestem zaawansowanym użytkownikiem 
komputera, mam prawo jazdy, znam trzy 
języki. 

................................................................. 

•  Jaki jest czas pracy? ................................................................. 

•  Czytałem, że szukacie Państwo kelnera. ................................................................. 

•  Mam z tym dużo doświadczenia. ................................................................. 

•  Woli Pan pracować samodzielnie, czy w 
grupie? 

................................................................. 

•  W 1988 roku skończyłem uniwersytet z 
dyplomem z ekonomii i marketingu. 

................................................................. 

•  Umowa jest na czas ograniczony, na jeden 
rok, potem zobaczymy. 

................................................................. 

•  Gdzie Pańskie podsumowanie? ................................................................. 

•  Jak długo jest Pan bez pracy? ................................................................. 

•  Kiedy muszę rozpocząć pracę? ................................................................. 

•  Myślę, że nie. Wynagrodzenie jest za małe, 
przykro mi. 

................................................................. 

•  Szukam pracy. ................................................................. 

•  Dlaczego chce Pan opuścić swoją aktualną ................................................................. 
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pracę? 

•  Zwolnili mnie dwa miesiące temu. ................................................................. 

•  Przykro mi, już jest zajęte. ................................................................. 

•  Pan byłby tylko na pierwszej zmianie. ................................................................. 

•  Czy ma Pan doświadczenie w kontaktach 
ze współpracownikami? 

................................................................. 

•  Będzie Pan pracował od siódmej rano do 
piątej po południu. 

................................................................. 

•  Mogę pracować także manualnie. ................................................................. 

•  Potrafię pracować w grupie i samodzielnie. 
Niemniej wolę pracować sam. 

................................................................. 

•  Proszę nam opowiedzieć o swoich 
umiejętnościach. 

................................................................. 

•  Mogę, ale wolałbym nie pracować. ................................................................. 

•  Ile dni urlopu będę miał? ................................................................. 

•  Proszę powiedzieć coś na temat Pana 
wykształcenia. 

................................................................. 

•  Przemyślę to. ................................................................. 

•  Są dwa tygodnie urlopu opłacanego i dwa 
tygodnie nieopłacanego. 

................................................................. 

•  Miałem dwie bardziej długotrwałe pozycje. ................................................................. 

•  Mam na imię Piotr, mam czterdzieści lat, 
jestem żonaty, mam dwójkę dzieci. Całe 
życie profesjonalne jestem lekarzem. 

................................................................. 

•  Im wcześniej, tym lepiej. ................................................................. 

•  Czy to miejsce jest stale wolne? ................................................................. 

•  To praca na czas ograniczony, czy 
nieograniczony? 

................................................................. 

•  Czy są jakieś bonusy? ................................................................. 

•  Potrzebuję zmiany - potrzebuję nowego 
zespołu, nowych wezwań. 

................................................................. 

•  Mamy bonus kwartalny 5% i bonus roczny 
10% w przypadku osiągnięcia celów. 

................................................................. 

•  Czy jest Pan zainteresowany? ................................................................. 
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•  Otrzyma Pan wynagrodzenie roczne w 
wysokości 25000 USD plus dodatkowo 
bonusy. 

................................................................. 

•  Mam doświadczenie z pracą z ludźmi. ................................................................. 

•  Może Pan pracować także w weekend? ................................................................. 

•  Nie szkodzi, może następnym razem. ................................................................. 

•  Kiedy Pan uważa, że, mógłby nam Pan 
podać informację? 

................................................................. 

•  Tak, posada jest cały czas wolna. ................................................................. 
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Rozmowa o pracę – test – klucz 

•  Jakie ma Pan z tym doświadczenie? •  What is your experience in the field? 

•  Czy u Państwa pracuje się na zmiany? •  Am I going to work in shifts? 

•  Czy to jest nadal aktualne? •  Is this job offer still actual? 

•  Jaki rodzaj pracy Pan szuka? •  What kind of job are you looking for? 

•  Proszę opowiedzieć coś o sobie. •  Tell me something about yourself. 

•  Szukaliśmy, ale teraz już nie. Przepraszam. •  We were, but not anymore. Sorry. 

•  Tutaj - mówi ono, że mam w tej dziedzinie 
długoletnie doświadczenie. 

•  Here - it says I have a long term experience 
in the branch. 

•  Proszę nam opowiedzieć coś na temat 
swoich doświadczeń. 

•  Tell us about your experience. 

•  Jakie są warunki płacowe? •  What are the salary conditions? 

•  Przeszkadzałaby Panu praca manualna? •  Would you mind working manually? 

•  Przykro mi, to miejsce jest już zajęte. •  I´m sorry the job isn´t available anymore. 

•  Jestem zaawansowanym użytkownikiem 
komputera, mam prawo jazdy, znam trzy 
języki. 

•  I am an advanced computer user, I have a 
driving licence and speak three languages. 

•  Jaki jest czas pracy? •  What are the working hours? 

•  Czytałem, że szukacie Państwo kelnera. •  I read you were looking for a waiter. 

•  Mam z tym dużo doświadczenia. •  I have a lot of experience with this. 

•  Woli Pan pracować samodzielnie, czy w 
grupie? 

•  Do you prefer working alone or a 
teamwork? 

•  W 1988 roku skończyłem uniwersytet z 
dyplomem z ekonomii i marketingu. 

•  I graduated in 1998 from the university 
with a master degree in economy and 
marketing. 

•  Umowa jest na czas ograniczony, na jeden 
rok, potem zobaczymy. 

•  There is a definite contract for a year, then 
we will see. 

•  Gdzie Pańskie podsumowanie? •  Where is your resumé? 

•  Jak długo jest Pan bez pracy? •  How long have you been unemployed? 

•  Kiedy muszę rozpocząć pracę? •  When do I have to start? 

•  Myślę, że nie. Wynagrodzenie jest za małe, 
przykro mi. 

•  I don´t think so. The sallary is too low. 
Sorry. 

•  Szukam pracy. •  I´m looking for a job. 
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•  Dlaczego chce Pan opuścić swoją aktualną 
pracę? 

•  Why do you want to quit your actual job? 

•  Zwolnili mnie dwa miesiące temu. •  I was laid off two month ago. 

•  Przykro mi, już jest zajęte. •  Sorry, already taken. 

•  Pan byłby tylko na pierwszej zmianie. •  You would always be on the morning shift 
only. 

•  Czy ma Pan doświadczenie w kontaktach 
ze współpracownikami? 

•  Do you have an experience dealing with 
co-workers? 

•  Będzie Pan pracował od siódmej rano do 
piątej po południu. 

•  You will start at seven and finish at five. 

•  Mogę pracować także manualnie. •  I can also work manually. 

•  Potrafię pracować w grupie i samodzielnie. 
Niemniej wolę pracować sam. 

•  I can work both in a team or alone. 
However, I prefer working alone. 

•  Proszę nam opowiedzieć o swoich 
umiejętnościach. 

•  Tell us about your skills. 

•  Mogę, ale wolałbym nie pracować. •  I can, but I would prefer not to. 

•  Ile dni urlopu będę miał? •  How many days of holiday shall I have? 

•  Proszę powiedzieć coś na temat Pana 
wykształcenia. 

•  Tell me about your education. 

•  Przemyślę to. •  I will think it over. 

•  Są dwa tygodnie urlopu opłacanego i dwa 
tygodnie nieopłacanego. 

•  There are two weeks of paid holiday and 
two weeks of unpaid holiday 

•  Miałem dwie bardziej długotrwałe pozycje. •  I have had two longer-lasting jobs 

•  Mam na imię Piotr, mam czterdzieści lat, 
jestem żonaty, mam dwójkę dzieci. Całe 
życie profesjonalne jestem lekarzem. 

•  My name is Peter, I am forty, married, two 
kids. All my professional life I have been a 
doctor. 

•  Im wcześniej, tym lepiej. •  The sooner the better. 

•  Czy to miejsce jest stale wolne? •  Is the job still available? 

•  To praca na czas ograniczony, czy 
nieograniczony? 

•  Is this work for an indefinite or definite 
period of time? 

•  Czy są jakieś bonusy? •  Are there any bonuses? 

•  Potrzebuję zmiany - potrzebuję nowego 
zespołu, nowych wezwań. 

•  I just need a change - I need new team and 
new challenges 

•  Mamy bonus kwartalny 5% i bonus roczny •  There is a quarterly bonus of 5 % and an 
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10% w przypadku osiągnięcia celów. anual bonus of 10% in case the targets are 
achieved 

•  Czy jest Pan zainteresowany? •  Are you interested? 

•  Otrzyma Pan wynagrodzenie roczne w 
wysokości 25000 USD plus dodatkowo 
bonusy. 

•  You will get 25000 USD a year plus 
bonuses. 

•  Mam doświadczenie z pracą z ludźmi. •  I have experience of working with people, I 
used to run my own business 

•  Może Pan pracować także w weekend? •  Can you work at weekends, too? 

•  Nie szkodzi, może następnym razem. •  Nevermind. Maybe next time. 

•  Kiedy Pan uważa, że, mógłby nam Pan 
podać informację? 

•  When do you think you could let us know? 

•  Tak, posada jest cały czas wolna. •  Yes, this job is still available. 

 
 

  


