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Cześć!

Przedstawiamy Tobie niezbędnik osoby podróżującej do innych
krajów, który zawiera najważniejsze zdania i wyrażenia potrzebne w
różnych sytuacjach za granicą. Co więcej, zostały one nagrane i masz
możliwość powtarzania po lektorze zdań w języku angielskim, żebyś
wiedział, jak je dokładnie wymawiać, bo wiadomo, że język angielski jest
dość podchwytliwy i inaczej różne słowa w nim piszemy i inaczej
wymawiamy, dlatego warto uczyć się tego języka z gotowymi
nagraniami słów/wyrażeń i zdań, żeby robić to poprawnie i oczywiście żeby
inni nas zrozumieli i byli w stanie faktycznie nam pomóc.

Zebraliśmy tutaj najważniejsze zdania i wyrażenia z różnych
sytuacji, w których możesz znaleźć się za granicą, a dzięki temu, że sami
też sporo wyjeżdżamy, wiemy, że zebraliśmy tutaj wiedzę, która jest w 100
procentach przydatna i konieczna do poznania jeżeli chcesz komunikować
się po angielsku za granicą.
 
A więc zaczynamy!
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 1Pierwsze zdanie, które musisz zawsze poznać, to nauczenie się mówienia, że uczysz
się angielskiego i może nie wszystko jeszcze rozumiesz. To sprawi że osoba, z którą
rozmawiasz od razu będzie miała dla Ciebie o wiele więcej sympatii i zrozumienia, a
także podziwu, że chcesz uczyć się języka angielskiego! Takie zdanie będzie
brzmiało:

1
 I don’t speak English very well. I’m still learning.

Nie mówię dobrze po angielsku, uczę się.

2
Can you repeat that, please?

Czy możesz to powtórzyć?

Kolejne zdania to prośba, żeby ktoś powtórzył to, co powiedział do nas, czyli:

3
Sorry, I didn’t understand. Can you repeat, please?

Przepraszam, nie zrozumiałem. Czy możesz powtórzyć?

Albo:
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Można też poprosić kogoś o pokazanie Tobie, ile masz zapłacić, albo jak dotrzeć w
jakieś miejsce, ktoś może pokazać to na mapie, albo narysować, więc powiesz:

4
Can you show this on the map, please?

Czy możesz to pokazać na mapie, proszę?

5
Can you write how much it is?

Czy możesz napisać ile to kosztuje?

7
Could you draw us how to get there?

Czy mógłbyś nam narysować, jak się tam dostać?

6
Could you show me where it is?

Czy mógłbyś mi pokazać, gdzie to jest?

W zdaniach, które są powyżej, wszędzie
zwracamy się do
innych osób na ‘ty’, czyli: Czy możesz,
czy mógłbyś, itp. Jest to zupełnie
normalne w języku angielskim, żeby tak
się zwracać do osób, których nie znamy.
Nie używamy form Proszę Pani/Proszę
Pana, są one zarezerwowane do innych,
bardziej
formalnych zwrotów. Czasem 
 ewentualnie, jak chcemy zwrócić czyjąś
uwagę, możemy
powiedzieć: Madam albo M’am (gdy
zwracamy się do Pani) oraz Sir (gdy
zwracamy się do Pana), ale nie
jest to konieczne. Użyjemy tego w
późniejszych zdaniach, żebyś widział, jak
te zwroty zastosować.

UWAGA! !
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Zazwyczaj pierwszym miejscem, w którym używamy języka angielskiego jest lotnisko,
tuż po wylądowaniu i później, jak już wracamy. Poniżej znajdziesz wszystkie zdania,
które pomogą Tobie w komunikacji na lotnisku oraz w samolocie:

8
Hello madam/sir, I’d like to check in.

Dzień dobry Pani/Panu, chciałbym się odprawić.

9
How much is it for the excess luggage?

Ile płacę za nadbagaż?

10
Can I put my things in my hand luggage?

Czy mogę przełożyć rzeczy do bagażu podręcznego?

11
 Here’s my ID/passport.

Tu jest mój dowód osobisty/paszport.
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15

Here’s your boarding pass.

Tu jest Pani/Pana karta pokładowa.

16
Which gate is it?

Która to bramka?

13
Can I get an aisle seat/a window seat?

Czy mogę prosić o miejsce przy przejściu/miejsce przy 
oknie?

14
We are travelling together, can we sit next to each other,
please?

Podróżujemy razem, czy możemy siedzieć obok siebie 
(proszę)?

12
Here’s my ticket.

Tu jest mój bilet.

18
Please, take off your shoes and belt.

Proszę zdjąć buty i pasek.

19
You cannot take liquids in containers over 100 ml and
they all have to be put in one bag.

Nie można zabrać płynów w pojemnikach powyżej 100 ml i
wszystkie muszą być włożone do jednej torby.

17
Put all metal and electronic things on a tray, please.

Proszę położyć metalowe i elektorniczne rzeczy na 
tacy/do pojemnika.
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How long is the delay?

Jak długie jest opóźnienie?

21
Can I have a bottle of water and a cup of tea, please?

Czy mogę prosić o butelkę wody i filiżankę herbaty?

22
Can I have a sandwich and a packet of crisps, please?

Czy mogę prosić o kanapkę i paczkę chipsów?

23
Where can I collect my luggage?

Gdzie mogę odebrać bagaż?

24
Excuse me, I can’t find my luggage.

Przepraszam, nie mogę znaleźć bagażu.

25
When will my luggage arrive?

Kiedy mój bagaż przybędzie?

26
Excuse me, where is the lost and found?

Przepraszam, gdzie jest biuro rzeczy zagubionych?

27
Please, fill in this form.

Proszę wypełnić ten formularz.
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28

Excuse me, where is the taxi rank?

Przepraszam, gdzie jest postój taksówek?

29
Excuse me, where is the bus stop/train station?

Przepraszam, gdzie jest przystanek autobusowy/stacja 
kolejowa?

30
Excuse me, how can I get to the city centre?

Przepraszam, jak mogę dostać się do centrum miasta?

Jak zauważyłeś, niektóre wyrażenia powyżej były takimi, które to Ty usłyszysz od
kogoś, ale uznaliśmy je na tyle istotne, żeby je Tobie przedstawić, żebyś rozumiał, jak
je usłyszysz.
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Jak już opuścisz lotnisko, udasz się do autobusu, pociągu albo taksówki, zatem
poniżej masz kilka wyrażeń, które przydadzą się Tobie w tych środkach transportu.

31
Excuse me, does this bus go to the city centre?

Przepraszam, czy ten autobus jedzie do centrum miasta?

32
Excuse me, how far is the city centre from here? How
many stations/bus stops?

Przepraszam, jak daleko jest centrum miasta stąd? Ile
stacji/przystanków autobusowych?

33
Excuse me, are you free? Can you drive me to the
Boston Hotel?

Przepraszam, czy jest Pan wolny? Czy może mnie Pan 
zawieźć do Hotelu Boston?

34
How much is a ticket to the city centre?

Ile kosztuje bilet do centrum miasta?
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35

How much is the rate to the city centre?

Ile za przejazd do centrum miasta?

36
The city centre is about 10 kilometres from here, so it
will be about 20 dollars for the ride.

Centrum miasta jest około 10 kilometrów stąd, więc
 wyjdzie około 20 dolarów za przejazd.

37
Can you tell me where to get off?

Czy może mi Pan/Pani powiedzieć, gdzie wysiąść?

38
Can you drive me to Milton Road, please?

Czy może mnie Pani/Pan podwieźć do Milton Road?
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39
I’m going to the Royal Hotel, how much is the fare to get
there?

Jadę do hotelu Royal, jak dużo to kosztuje, żeby 
dostać się tam?

Oczywiście, możesz tutaj podstawić inne nazwy miejsc, do których chcesz się dostać,
np. zamiast the Royal Hotel, czy Milton Road, możesz podstawić jakiekolwiek inne
nazwy.
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Jak już dotrzesz do hotelu lub miejsca zamieszkania, musisz się zameldować, a do
tego potrzebujesz poniższych wyrażeń:

40
Hello, I have a reservation for Brown.

Dzień dobry, mam rezerwację na nazwisko Brown.
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41
Good morning, we have a booking for two double rooms
for 5 nights.

Dzień dobry! Mamy rezerwację na dwa pokoje dla dwóch 
osób [double room ma jedno duże łóżko] na 5 nocy.

42
Good evening, do you have any vacancies?

Dobry wieczór, czy macie jakieś wolne pokoje?

43
Hello, can I get a single room for one night, please?

Dzień dobry, czy mogę prosić o jeden pojedynczy pokój 
na jedną noc?
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How much is a twin room?

Ile kosztuje pokój dla dwóch osób [twin room 
ma dwa łóżka]?

45
Hello, I would like to check in. My surname is Kowalski.

Dzień dobry! Chciałbym się zameldować. Moje nazwisko to
Kowalski.

46
Here’s my ID/passport.

Proszę, tu jest mój dowód/paszport.

47
Please fill in and sign this registration form. You can pay
at the end of your stay.

Proszę wypełnić i podpisać ten formularz rejestracyjny.
 Może Pani/Pan zapłacić pod koniec swojego pobytu.

48
Good morning, what time is breakfast served?

Dzień dobry, o której godzinie jest serwowane śniadanie?

49
Breakfast is served from 7 am to 11 am in the main
restaurant on the first floor.

Śniadanie jest serwowane od 7 rano do 11 w głównej 
restauracji na pierwszym piętrze.

50
Hello, there are no towels in my room, can I get some,
please?

Dzień dobry, w moim pokoju nie ma ręczników, czy mogę
prosić o kilka?

51
What is the WIFI password?

Jakie jest hasło do wifi?
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Hello, the AC in my room isn’t working 
properly, can you send somebody to repair it, 
please?
Dzień dobry, klimatyzacja w moim pokoju nie
działa poprawnie, czy mogę prosić o 
przysłanie kogoś, żeby to naprawił?

53
Of course, I will send somebody in a minute. I’m sorry
for the inconvenience.

Oczywiście, wyślę kogoś za minutę. Przepraszam za
niedogodności.

54
 It’s ok. Thank you.

W porządku. Dziękuję.

55
Good afternoon, I would like to
check out.

Dzień dobry, chciałbym się 
wymeldować.
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56
Good evening, what time is checkout?

Dobry wieczór, o której godzinie  jest wymeldowanie?

57
Checkout is at 2 pm.

Wymeldowanie jest o 14:00.

W języku angielskim godziny podajemy
w wartościach od 0 do
12, czyli od 24:00 do 11:59 będziemy
dodawać AM, natomiast od 12:oo do
23:59 będziemy dodawać PM, żeby
odróżnić, czy chodzi nam o jakąś
godzinę rano czy popołudniu. 

Czyli np. 14:45 będzie 2:45 pm, a 9:00
rano będzie 9 am.

UWAGA! !

To był zbiór najważniejszych wyrażeń pomocnych w hotelu i w różnych miejscach
zakwaterowania.
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Jak  już zakwaterujemy się i odpoczniemy po podróży, zazwyczaj chcemy wyjść, żeby
coś zjeść albo pozwiedzać, zatem poniżej znajdziesz kilka wyrażeń, które będą Tobie
pomocne w poruszaniu się po mieście.

58
Excuse me, do you know where the nearest tourist
information office is?

Przepraszam, czy wie może Pani/Pan, gdzie jest najbliższe
 biuro informacji turystycznej?
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59
Yes, go down this street, then turn left and it will be on
your right.

Tak, idź wzdłuż tej ulicy, następnie skręć w lewo i to
będzie po Twojej prawej stronie.

60
Can you recommend any good restaurants in the area?

Czy może Pani/Pan polecić jakieś dobre restauracje w
okolicy?

61
Certainly, what kind of cuisine/food do you like?

Oczywiście, jaki rodzaj kuchni/jedzenia lubi Pani/Pan?
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62

I would like to try some local food.

Chciałbym spróbować jakiegoś lokalnego 
jedzenia.

63
I recommend a great Italian Restaurant in the Main
Square.

Polecam świetną włoską restaurację na placu (rynku)
głównym.

64
Excuse me, do you know how to get to the National
Museum?

Przepraszam, czy wiesz jak dostać się do Muzeum
Narodowego?

65

Yes, it's far from here, so you need to take the 33 bus, go
for about 20 minutes and get off at the National Museum 
bus stop.

Tak, to jest daleko stąd, więc musisz podjechać
autobusem numer 33 przez około 20 minut i wysiąść na 
przystanku National Museum (Muzeum Narodowe).

66
Excuse me, I think we got lost. Can you tell us the
way to the Royal Hotel, please?
Przepraszam, ale wydaje mi się, że się zgubiliśmy. Czy
możesz nam powiedzieć jaka jest droga do Hotelu Royal, 
proszę?

67
Excuse me, how can I get to the main train/bus
station?

Przepraszam, jak mogę dostać się do głównego dworca
kolejowego/autobusowego?

68
Excuse me, how can I get to Gatwick Airport, please?

Przepraszam, jak mogę dostać się na lotnisko Gatwick?

69
Excuse me, where can I get bus tickets?

Przepraszam, gdzie mogę kupić bilety autobusowe?
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70

You can buy tickets at the newsagent’s or
 at the ticket machine.

Możesz kupić bilety w kiosku lub w maszynie biletowej.

71
How much is a ticket for an adult, and how much
for an 8 year-old child?

Ile kosztuje bilet dla osoby dorosłej, a ile dla
8-letniego dziecka?

72
Can I pay by credit card?

Czy mogę zapłacić kartą kredytową?

73
Are there any discounts for children/students?

Czy są jakieś zniżki dla dzieci/studentów?
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Jeżeli jesteś już na mieście, to możesz chcieć zamówić coś w restauracji lub barze,
czy też kupić coś w sklepie. Oto kilka przydatnych zwrotów, żeby to zrobić:

74
Good evening. Can we get a table for 5 people, please?

Dobry wieczór, czy możemy prosić o stolik dla 5 osób?

75
Good evening. We don’t have any free tables at the
moment, can you wait for about 20 minutes?

Dobry wieczór, nie mamy żadnych wolnych stolików w tym
momencie, czy możecie Państwo poczekać około 20 minut?

76
No problem. We can wait.

Nie ma problemu. Możemy poczekać.

77
Please follow me, your table is ready.

Proszę pójść za mną. Państwa stolik jest gotowy.

WWW.SUNCO.EDU.PL

https://sunco.edu.pl/
https://www.facebook.com/SuncoLanguageSchool/
https://www.linkedin.com/company/5357520/
https://www.youtube.com/channel/UCm9hYNPMfcrx1MkwwONPUbw
https://twitter.com/SchoolSunco


1
  

 1
78

Here’s our menu. Would you like to order 
something to drink?

Tutaj jest nasze menu. Czy chcielibyście
Państwo zamówić jakieś napoje?

79
Yes, I’d like a glass of sparkling mineral water and two
glasses of orange juice, please.

Tak, chciałbym szklankę gazowanej wody mineralnej i dwie
szklanki soku pomarańczowego, proszę.

80
What do you recommend for lunch/dinner?

Co Pani/Pan rekomenduje na lunch (obiad)/kolację?

82
How much is the lunch special?

Ile kosztuje zestaw lunchowy (obiadowy)?

83
What would you like to order?

Co chcielibyście zamówić?

84
Can I have a hamburger with fries, please?

Czy mogę prosić o hamburgera z frytkami?

85
How long is the waiting time?

Jak długi jest okres oczekiwania?

81
What is the soup of the day?

Jaka jest zupa dnia?
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86

Can I have two broccoli soups and a cheese
 plater for starters?

Czy mogę prosić o dwie zupy brokułowe i
talerz z serami na przystawki?

87
I would like to order a pork schnitzel with mashed
potatoes and a green salad, please.

Chciałbym zamówić  sznycel wieprzowy z purée
ziemniaczanym i zieloną sałatką.

88
Can I have a glass of lemonade, please?

Czy mogę prosić o szklankę lemoniady?

90
I’ll have a slice of cheesecake and a cup of black coffee,
please.

Wezmę kawałek sernika i filiżankę czarnej kawy, proszę.

91
I’ll have a slice of apple pie with vanilla ice-cream and a
cup of green tea, please.

Wezmę kawałek szarlotki z lodami waniliowymi i filiżanką 
zielonej herbaty, poproszę.

92
Can we get the bill, please?

Czy możemy prosić o rachunek?

93
Excuse me, my soup is cold.

Przepraszam, ale moja zupa jest zimna.

89
Would you like a dessert menu?

Czy chcielibyście Państwo zobaczyć menu z deserami?
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94

Excuse me, can we get a different table, it is 
very loud here.

Przepraszam, czy możemy dostać inny stolik,
jest bardzo głośno tutaj.

95
Can I have a big chicken sandwich and a can of coke,
please?

Czy mogę prosić o dużą kanapkę z kurczakiem i puszkę
coli?

96
How much is it?

Ile to kosztuje?

98
How much is it altogether?

Ile to wszystko razem kosztuje?

99
Excuse me, do you have any stamps?

Przepraszam, czy macie jakieś znaczki?

100
I would like to send this to Greece.

Chciałbym wysłać to do Grecji.

97
Do you accept Visa?

Czy akceptujecie kartę Visa?

101
Do you sell any painkillers?

Czy sprzedajecie jakieś tabletki przeciwbólowe?
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Właśnie zapoznałeś się ze 101 wyrażeniami, które są
niezbędne, żeby bez obaw wyjeżdżać za granicę. Bardzo ważne, 
żebyś również odsłuchał nagrania do tego niezbędnika, ponieważ wtedy
będziesz miał/miała szansę jeszcze lepiej zapoznać się z powyższymi
wyrażeniami i będziesz mieć możliwość powtórzenia ich na głos razem z
nami.

Nasz niezbędnik możesz wydrukować i nosić ze sobą, gdy
wyjeżdżasz, żebyś czuł się o wiele pewniej w trakcie podróży, a także
możesz słuchać naszej lekcji kiedy jesteś w samolocie, pociągu czy
autokarze.

Nie zapomnij wysłuchać nagrania do niezbędnika, 

 TUTAJ!!

                                                                                       dzięki któremu
nauczysz się poprawnie wymawiać wszystkie zdania zebrane w tym e-
booku, kliknij             

Ucz się i korzystaj z możliwości podróżowania i komunikacji
w języku angielskim!
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W grupie na Facebooku 'Pozytywna nauka języka angielskiego'
dzielimy się z Tobą regularną dawką wiedzy, motywacji i
inspiracji z zakresu nauki języka angielskiego. W tej samej grupie
mamy również co tydzień spotkania na żywo, które nazywamy
'ENSPRESSO', możesz zadawać nam pytania związane z językiem
angielskim i na nie odpowiemy. 

Dodatkowo, na naszym kanale na YouTube poznasz nowy idiom
co tydzień. Zapraszamy  Ciebie serdecznie do korzystania z wiedzy,
którą się dzielimy z Tobą!

Skorzystaj z naszych darmowych materiałów
do nauki języka angielskiego
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Poznawaj przydatne zwroty, słowa oraz poprawny sposób wymowy i
gramatyczne struktury, abyś mógł komunikować się w języku
angielskim w jakiejkolwiek sytuacji się znajdziesz dzięki
naszemu kursowi online. 

Ucz się regularnie z nami

Możesz uczyć się kiedy chcesz i
powtarzać lekcje wielokrotnie za
stałą miesięczną opłatę bez
żadnych umów i zobowiązań,
przyłączasz się i rezygnujesz
kiedy chcesz. 
Koniecznie sprawdź szczegóły
i zapisz się do
superbohaterskiej drużyny!

WWW.SUNCO.EDU.PL/BOHATER

Znajdziesz w nim usystematyzowaną wiedzę uporządkowaną w
lekcje podzielone na moduły tematyczne. W kursie masz wszystko,
czego potrzebujesz do nauki języka angielskiego. Założenie jest takie,
że zaczynamy od lekcji najbardziej podstawowych i ich poziom
stopniowo wzrasta. Po zapisaniu się od razu otrzymujesz dostęp
do całej biblioteki lekcji.

Przyłączając się do nas masz 14-dniowy okres gwarancji
zwrotu pieniędzy, żebyś mogła/mógł na spokojnie zobaczyć
czy taka forma uczenia się języka angielskiego jest dla Ciebie
i Twoich bliskich. Jeżeli w ciągu 14 dni od przyłączenia się do
kursu stwierdzisz, że kurs jednak nie jest dla Ciebie, napisz
do nas i zwrócimy Tobie wpłacone pieniądze.
Działamy Mistrzu!!!

https://sunco.edu.pl/bohater
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