
Podróż 

Pytanie o drogę 

Excuse me, how do I get … (ikskjuz mi hał du aj get?)  - Przepraszam, jak dojść do…  

Go staight on until you get to … (gou stert on antal ju: get tu…) - Idź cały czas prosto, aż do… 

Turn right/left at the traffic lights (te:rn rajt/left et de trafik lajts) - Skręć w prawo/lewo na światłach 

Where ist the nearest post office (łe: iz de nijest poust ofis)  - Gdzie jest najbliższa poczta 

How far is it? (hał fa: iz it?)     - Jak to jest daleko? 

It`s wery close (its weri klouz)     - To jest bardzo blisko 

Excuse me, where is… (ikskjuz mi, łe: iz…?)    - Przepraszam, gdzie jest… 

Is this the road to Gdansk? ( iz dis de roud tu Gdansk)  - Czy to jest droga do Gdańska 

The first/secondo street on the left/right (de fe:st/ second stri:t on de left/rajt) – Pierwsza/druga ulica w   

                                                                                                                    lewo/prawo 

Can I get there by car? (ken aj get der baj ka:?)   - Czy dojadę tam samochodem? 

Could you show me on the map? (kuld ju szoł mi on de mep?) - Czy możesz mi to pokazać na mapie? 

 

Pociąg 

Is this the train for … (iz diz de tren fo:…)    - Czy to jest pociąg do … 

Do we stop at…? (duł i stop et?)     - Czy pociąg zatrzyma sie w … 

Where do I change for …( łe:du aj czejndż fo:…)   - Gdzie muszę się przesiąść 

Where can I buy tickets? (łe: ken aj baj tikets?)   - Gdzie mogę kupić bilety 

How mauch is the ticket to …( hał macz iz de tiket tu…)  - Ile kosztuje bilet do… 

A ticket to … please ( e tiket tu …. pliz)    - Poproszę bilet do … 

Is this seat free? (iz dis sit fri?)     - Czy to miejsce jest wolne? 

Where is the whiting room? (łe: iz de łejting ru:m?)   - Gdzie jest poczekalnia? 

 

Samolot 

How long does the flight to…take? ( hał long daz de flajt tu… tejk?) - Jak długo trwa lot do … 



At what time does the plane leawe for…? (et łot tajm daz de plejn li:w fo:…) - O której odlatuje samolot   

                                                                                                                                  do…? 

At what time does the plane arrive from…? ((et łot tajm daz de plejneraj from…) – O której godzinie  

                                                                                                                                    przylatuje samolot z … 

Excuse me, where is the check –in (ikskjuz mi, łe: iż de czek In?) - Przepraszam, gdzie jest odprawa  

                                                                                                                    bagażowa? 

Which departure gate should I go to? ( łicz diparcze gejt szud aj goł tu?)- Do którego przejścia powinienem  

                                                                                                                       się skierować?  

What time do we board? (łot tajm du łi bord?)  - O której godzinie wchodzimy na pokład? 

Where is the duty free shop? (łe: iz de djuti fri szop?) - Gdzie jest sklep wolnocłowy? 

We missek our plane (łi mist aue plejn)   - Spóźniliśmy się na samolot 

 

 

 


