
1
Where is the toilet - toaleta /exchange - kantor/cash
machine - bankomat/car park -parking/swimming pool -
basen/restaurant -restauracja/gym -siłownia/my room -mój
pokój/hotel reception - recepcja hotelowa/the nearest shop-
najbliższy sklep? 

Excuse me, could you tell me how to get to the museum -
muzeum/church - kościół/hospital- szpital/park-park/cinema -
kino/pharmacy- apteka/bakery - piekarnia/fish market -
market rybny/travel agency - biuro podróży/bus stop-
przystanek autobusowy/airport-lotnisko/railway station-
dworzec?

2

Could I see your passport-paszport/ID-dowód
osobisty/boarding pass-karta pokładowa/driving licence -
prawo jazdy/visa - wiza/handbag - bagaż podręczny/luggage -
bagaż, please?

3

Can I hire this car-samochód/bike-rower/boat-
łódka/motorbike-skuter for 4 days-na 4 dni/one week-
tydzień/two weeks - dwa tygodnie/one month - miesiąc?

4

I would like to buy a ticket-bilet/that yellow bag -tamtą żółtą
torebkę/this red dress - tą czerwoną sukienkę/one kilo of
oranges -kilogram pomarańczy/ trainers - adidasy.

5

10 zdań = 
100 możliwości 

10 uniwersalnych zdań w j.angielskim, 
za pomocą których załatwisz ponad 

100 spraw 

 
Gdzie jest + miejsce? 

 
Czy możesz mi powiedzieć jak dotrzeć do + miejsce? 

 
Czy mogę zobaczyć Twój + dokument/rzecz ? 

 
Czy mogę wypożyczyć + rzecz + okres czasu. 

 
Chciałbym kupić + rzecz.  



6
How much is the watch - zegarek/black coffee - czarna
kawa/this souvenir - ta pamiątka/the ticket to the cinema -
bilet do kina/it - to?

I will take a soup of the day- zupę dnia/fish and chips- ryba z
frytkami/white coffee- kawa z mlekiem/salad -sałatka/ice
cream - lody/roasted chicken - kurczak pieczony/baked
potatoes - zapiekane ziemniaki /steamed fish - ryba na parze/
grilled steak - stek grilowany.

7

I want to exchange my money-wymienić pieniądze/a wake up
call - pobudkę/have a room with a view of the see - pokój z
widokiem na morze/change my room - zmienić pokój/have an
extra key - dostać dodatkowy klucz/to see the doctor -
umówić się z lekarzem/call - zadzwonić/ have extra bed linen
- dodatkowa pościel. 

8

The air conditioning - klimatyzacja/dryer- suszarka/key -
klucz/tap - kran/oven-kuchenka/kettle-czajnik/
TV- telewizor/heater - grzejnik/the Internet - Internet/fridge -
lodówka doesn’t work.

9

Can you help me-pomóc mi/take me a photo - zrobić mi
zdjęcie/take me to the doctor- zawieźć mnie do lekarza/call
the doctor - zadzwonić do lekarza/speak slower - mówić
wolniej/repeat - powtórzyć/explain once again - wytłumaczyć
jeszcze raz/speak German- mówić po niemiecku? 

10
 

Czy możesz + sprawa o którą prosimy?

 

 
Ile kosztuje + rzecz? 

 
Wezmę + danie które chcemy zjeść. 

 
Ja chcę + sprawa/rzecz. 

 
Rzecz + nie działa.
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Nauka języka, która sprawia
przyjemność to nasza filozofia!
 
Wierzymy, że każdy może nauczyć się języka
obcego. Co więcej jesteśmy przekonani, 
że można to zrobić w sposób przyjemny :)  
 
Na naszych kursach językowych będziesz:
-  uczył się mówić
-  przełamywał barierę językową
- świetnie się bawił w grupie, która zwiększy
Twoją motywację 
 
 


