
Rozmówki polsko – angielskie

⦁ 

- Excuse me… (Przepraszam) 

- Yes?

- Do you speak English? (Czy mówisz po angielsku?)

- Sorry. I don`t speak English. What`s the problem? (Przepraszam. Nie mówię

po angielsku. Czy to problem?)

- I`m sorry. Can you repeat that? I don`t understand. (Przepraszam, czy możesz 

powtórzyć? Nie rozumiem)

⦁ 

- Excuse me…

- Can you help me? ( Czy możesz mi  pomóc?)

- Yes, of course (Tak, oczyiście)

- Where`s Gdanska Street? (Gdzie jest ulica Gdańska?)

- It`s on the right (To jest na prawo). It`s there a taxi rank (tak jest postój 

taksówek)

- Thank you (Dziękuję).

⦁ 

⦁ Can you give me directions to the bank? (Czy możesz mi pokazać drogę do 

banku?)

⦁ Turn right into the Sobieski Street  (Skręćw prawo w ulicę Sobieskiego)

⦁ Go past the town hall (Przejdź obok ratusza)

⦁ There`s a bank at the end of the Bankowa Street (Bank jest na końcu ulicy 

Czarnowskiego)

⦁ 

- Are there any bars here? ( Czy tutaj są jakieś bary?)

- There are some bars in the street (Na ulicy jest kilka barów), but there aren`t 
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any restaurants here ( ale nie  ma tutaj żadnych restauracji)

⦁ 

⦁ Are there any clothes shops here?  ( Czy są  tutaj jakieś sklepy z ubraniami?)

⦁ Yes, there are. 

⦁ Is there a post office opposite the bank? ( czy poczta jest naprzeciwko 

banku?)

⦁ No, there is a post office next to the chemist`s. (Nie, poczta jest obok apteki)

⦁ 

⦁ Where is the police station? (Gdzie jest posterunek policji?)

⦁ Go straight on. ( Idź prosto)

⦁ Turn right/ left. (skręć w prawo/ lewo)

⦁ It`s over there (Jest tam)

⦁ How far is it? ( Jak to jest daleko?)

⦁ 

⦁ Good morning. We’d like some information about the city. What do you 

recommend to see?             Dzień dobry. Chcielibyśmy uzyskać informacje o 

mieście. Co Pan poleca zobaczyć?

⦁ Well, first you should see our imposing Teutonic castle. Najpierw powinieneś

zobaczyć nasz imponujący zamek krzyżacki

⦁ Could you tell me how to get there?                                                                                                                               

Czy możesz mi powiedzieć, jak się tam dostać?

⦁ Go towards the town hall, go straight,  go past the bank. The castle is behind 

it.      Idź w kierunku ratusza, idź prosto, przejdź obok bank. Zamek jest za nim.

8.

⦁ How much does it cost to get into the castle?                                                                                                                     
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Ile kosztuje wejście do zamku?

⦁ 15zł for adults, half price tickets cost 10zł and there is also a family ticket for 

40 zł.        15zł dla dorosłych, bilet za pół ceny kosztuje 10zł i jest też bilet 

rodzinny za 40 zł.

⦁ What are the castle opening hours?                                                                                                                                   

W jakich godzinach jest otwarty zamek?

⦁ It’s opened from Tuesday to Sunday at. 11.30, 14.30, 15.30 and 16.30.                                                        

Jest otwarty od wtorku do niedzieli w. 11,30, 14,30, 15,30 i 16,30.

⦁ What are other interesting places to visit in Gniew?                                                                                                     

Jakie są inne ciekawe miejsca do odwiedzenia w Gniewie?

⦁ You should see Mary Palace.                                                                                                                               

Powinieneś zobaczyć Pałac Marysieńki.

⦁ How do I get there?                                                                                                                                                               

Jak się tam dostanę?

⦁ It’s on the hill behind the castle.                                                                                                                                       

Jest na wzgórzu za zamkiem.

⦁ Is there a cashpoint there?                                                                                                                                                

Czy jest tam bankomat?

⦁ Yes, there is. And there is a hotel with an excellent restaurant where you can 

rest and have something to eat.                                                                                                                                                          

Tak, jest. Jest także  hotel z doskonałą restauracją, gdzie można odpocząć i coś 

zjeść.

9. 

- Excuse me, do you know where there’s a library?                                                                                                          

Przepraszam, czy wiesz, gdzie jest biblioteka?
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- It’s in the town centre. The entrance is on the left. It’s on the first floor.                                               

Jest w centrum miasta.  Wejście jest po lewej stronie. To jest na pierwszym 

piętrze.

10. 

- Do you know the way to St. Nicholas church?                                                                                                                                 

Czy znasz drogę do kościoła św. Mikołaja?

- Yes, it’s behind the pet shop, at Kursikowski Street.                                                                                                                      

Tak, jest za sklepem zoologicznym przy ulicy Kursikowskiego.

- Can you show me this place on the map?                                                                                                                               

Czy możesz pokazać mi to miejsce na mapie?

-Of course. Let’s take a look.                                                                                                                                                

Oczywiście, spójrz.

11.

- How far is it to the medical centre?                                                                                                                                                                                

Jak daleko jest do centrum medycznego?

-It’s about 2 km from here. It would be better if you take a taxi.                                                                                         

To około 2 km stąd. Byłoby lepiej, gdyby wziąć taksówkę.

-Where can I get a taxi?                                                                                                                                                                  

Gdzie mogę złapać taksówkę?

-Go to the Pharmacy. Past the supermarket  and taxi is on the left.                                                           

Idź w stronę apteki. Za supermarketem postój taksówek znajduje się po lewej 

stronie. 
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