
in the street on the corner

left right

go straight turn right

next to opposite

near towards

through in the center



na rogu na ulicy

prawo lewo

skręć w prawo idź prosto

naprzeciwko obok

w kierunku blisko

w centrum przez



Excuse me, could you tell me  
how to get to hotel?

Excuse me, do you know where 
the hotel is?

I’m looking for this address. Can you show me on the map?

Could I have the bill please? Let us share the bill, shall we?

I will get this. Do you accept credit cards?

I would like to book a table.
I would like to book a table for 

two/three/four, please.

Can I have the menu, please?
I would like to order 

a strawberry ice cream



Przepraszam, czy wiesz  
gdzie jest hotel?

Przepraszam, czy mógłbyś mi  
powiedzieć, jak dotrzeć do hotelu?

Czy możesz pokazać mi na mapie? Szukam tego adresu.

Zapłaćmy rachunek razem,  
dobrze?

Poproszę o rachunek.

Czy można zapłacić kartą? Ja zapłacę.

Chciałbym zarezerwować stolik 
dla dwóch/trzech/czterech osób.

Chciałbym zarezerwować stolik.

Chciałbym zamówić loda  
truskawkowego

Czy można poprosić menu?



Where can I get a taxi? Do you know where there’s …?

I would like to see the old  
town/museum...

Are there any  art galleries 
/museums near here?

guide monument

attractions landmark

sights souvenirs

cathedral go sightseeing



Czy wiesz, gdzie jest …? Gdzie mogę złapać taksówkę?

Czy są tu w pobliżu jakieś galerie 
sztuki/muzea?

Chciałbym zobaczyć stare  
miasto/muzeum…

pomnik / zabytek przewodnik

słynne miejsce atrakcje turystyczne

pamiątki zabytki

zwiedzać katedra



I need a doctor. I have cut myself.

I would like to make an  
appointment to see a doctor.

I have a headache.

The doctor is ready to see you. Do you have medical insurance?

What hurts you?
How long has this been occurring?

examination sore

stich urgent



Potrzebuję lekarza. Skaleczyłem się.

Boli mnie głowa.
Chciałbym umówić się  

na wizytę u lekarza.

Czy ma Pan/Pani  
ubezpieczenie zdrowotne?

Lekarz na Pana/Panią czeka.

Jak długo to się dzieje? Co Pana/Panią boli?

bolące miejsce, bolący badanie

pilny szew



Could you tell me how to get to…
Can you show me this  

place on the map?

I’m looking for… How much is it?

Do you have it in a  
larger/ smaller size?

Can I try it on?

Where is the fitting room? I think I’ll leave it. It’s  
a bit too expensive.

Can I pay by credit card? I’ll pay in cash.

grocer’s delicatessen/deli



Pokaże mi Pani to miejsce 
 na mapie?

Czy mógłby mi Pan powiedzieć jak 
dotrzeć do … ?

Ile to kosztuje? Szukam…

Czy mogę to przymierzyć?
Czy ma Pan to w większym / 

mniejszym rozmiarze?

Myślę, że zrezygnuję. To jest 
 trochę za drogie.

Gdzie jest przymierzalnia?

Zapłacę gotówką. Mogę zapłacić kartą kredytową?

delikatesy  sklep spożywczy



May I see your ID  
or passport, please?

Did you pack your own luggage? 

Did you leave your luggage  
unattended at any time?

Are you carrying any  
dangerous items? Any sharp  

objects? Any liquids or toilettries 
in your hand luggage?

Which gate is the flight….? go to gate

wait in lounge
delayed

check-in desk destination

baggage reclaim hand / carry-on luggage



Czy ty sam pakowałeś swój bagaż?
Czy mogę prosić o dowód  

osobisty lub paszport? 

Czy przewozisz coś 
 niebezpiecznego? Jakieś ostre 

przedmioty? Jakieś płyny  
lub kosmetyki w bagażu  

podręcznym? 

Czy w jakimkolwiek momencie 
pozostawiłeś swój bagaż  

bez dozoru?

 idź na stanowisko lotu Która bramka jest na lot…?

opóźniony czekaj w poczekalni

cel podróży stanowisko odprawy

bagaż podręczny odbiór bagażu


