Can I have your passport, please?

Czy mogę prosić o paszport?

Can I have your boarding pass, please?

Czy mogę prosić kartę pokładową?

Here you go | Here you are.

Proszę (podając coś do kogoś).

Are you travelling alone?

Czy podróżuje Pan | Pani sam/a?

How many bags are you checking in?

Ile walizek ma Pan | Pani do odprawy?
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How can I help you?

W czym mogę pomóc?

I have a reservation. My name is…

Mam rezerwację na nazwisko…

May I have your passport, please?

Czy mogę prosić o paszport?

Which floor is it on?

Na którym to jest piętrze?

Departures

Odloty

Arrivals

Przyloty

On time

Planowo

What time is the breakfast?

O której jest śniadanie?

Delayed

Opóźniony

What time do I need to check out?

Do której muszę się wymeldować?

Cancelled

Odwołany

Is there a shop nearby?

Czy jest w pobliżu sklep?

Boarding

Wejście na pokład

Is there wi-fi here?

Czy jest tu wi-fi?

What’s the wi-fi password?

Jakie jest hasło do wi-fi?

Where can I rent a car?

Gdzie mogę wypożyczyć samochód?

I’d like to pay by card / with cash.

Chciałbym zapłacić kartą / gotówką.

Your room is on the …. floor, room number … Pana/Pani pokój jest na … piętrze, numer pokoju … .

Excuse me, how can I get to…

Przepraszam, jak dojść do…

Excuse me, do you know where is…

Przepraszam, czy wie Pan/Pani gdzie jest…

Go straight on.

Idź prosto.

Turn left.

Skręć w lewo.

Turn right.

Skręć w prawo.

Walk past …

Przejdź obok…

Go along … street.

Idź wzdłuż ulicy … .

Take the first | second | third right.

Skręć w pierwszą | drugą | trzecią ulicę w prawo.

Cross the street | bridge | river | park.

Excuse me, I have a little problem in room…

Przepraszam, mam problem w pokoju numer…

There are not enough towels in my room.

Nie ma wystarczająco ręczników w moim pokoju.

The washbasin is leaking.

Umywalka przecieka.

Przejdź przez ulicę | most | rzekę | park.

I requested a sea view, but the room I was
given has view of the pool.

Prosiłem o pokój z widokiem na morze a ten, który
dostałem, ma widok na basen.

It’s on the corner.

To jest na rogu.

The light is broken.

Światło nie działa.

It’s on your left | right.

To jest po twojej lewej | prawej.

The air conditioning | TV | remote control
doesn’t work.

Klimatyzacja | TV | pilot nie działa.

There is an unpleasant smell in my room.

W moim pokoju nieprzyjemnie pachnie.

My neighbours are very noisy.

Moi sąsiedzi są bardzo głośni.

Could you do something about it?

Czy mógłby Pan / mogłaby Pani coś z tym zrobić?

Which tram | bus | line should I take to get Którym tramwajem | autobusem | linią powinienem
to…?
jechać żeby dostać się do…?
Take a tram | bus | line number …. in the
direction of…

Wsiądź do tramwaju | autobusu | linii numer … w
kierunku …

Leave at the …. stop.

Wysiądź na przystanku …. .

Szkoła Języków Obcych WOW, Wrocław
tel. 574 112 348
kursy@wow.edu.pl

Can I have…
Are you ready to order?
Would you like…
Would you like anything to drink?
Excuse me, where is the bathroom?
Can I have the bill please?
I’d like to pay by card / with cash.

Czy mogę prosić…
Czy mogę przyjąć zamówienie?
Czy chciałby Pan / Pani…
Czy chciałby Pan / Pani coś do picia?
Przepraszam, gdzie jest łazienka?
Czy mogę prosić rachunek?
Chciałbym zapłacić kartą / gotówką.

Can I have… ?
a painkiller
something for a cold
something for a sore throat
something for a runny nose
something for a sunburn
a bandage
a patch/ a band-aid

Czy mogę prosić…?
coś przeciwbólowego
coś na przeziębienie
coś na ból gardła
coś na katar
coś na oparzenie słoneczne
bandaż
plaster
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vegetarian

wegetariańskie

meat

mięso

What’s the matter?

Co się dzieje?

vegan

wegańskie

chicken

kurczak

I’ve got a headache / toothache | stomachache.

Boli mnie głowa | ząb | brzuch.

ways of cooking

sposoby przyrządzania potrawy

beef

wołowina

I’ve got a fever | a rash | a diarrhea.

Mam gorączkę | wysypkę | biegunkę.

fried

smażony

pork

wieprzowina

I feel sick.

Jest mi niedobrze.

Something has bitten me.

Coś mnie ugryzło.

I’ve sprained my ankle.

Zwichnąłem kostkę.
Naciągnąłem mięsień.

boiled

gotowany

lamb

jagnięcina
baranina

grilled

grillowany

fish

ryba

I’ve pulled my muscle.

roasted | baked

pieczony

seafood

owoce morza

Have you eaten anything strange lately?

Czy jadł Pan / Pani coś dziwnego w ostatnim czasie?

tuńczyk

Are you allergic to anything?

Czy ma Pan/Pani alergię?

łosoś

I’m allergic to...

Mam alergię na…

Are you taking any medicine?

Czy przyjmuje Pan / Pani jakieś leki?

Rub this ointment once / twice / three times a day.

Wcieraj tę maść raz / dwa / trzy razy dziennie.

Take these pills once / twice / three times a day.

Bierz te tabletki raz / dwa / trzy razy dziennie.

You need a few stiches.

Potrzebuje Pan/Pani kilka szwów.

I need to give you an injection.

Muszę dać Panu/Pani zastrzyk.

steamed
drinks

gotowany na parze
napoje

tuna
salmon

still water

woda niegazowana

shrimps

krewetki

sparkling water

woda gazowana

crab

krab

dry wine

wino wytrawne

oyster

ostryga

sweet wine

wino słodkie

lobster

homar

semi-sweet

półsłodkie

I need to send you for an X-ray.

Muszę Pana/Panią wysłać na prześwietlenie.

semi-dry

półwytrawne

You need to have a blood test.

Musimy zrobić badanie krwi.

beer

piwo

