Angielski w podróży – zwroty które przydadzą się podczas podróży
zagranicznej
W podróży:























I am travelling for leisure/for
work – Podróżuję w celach
wypoczynkowych/zawodowych.
I will be here for … days – Będę
tu przez … dni.
I am staying at… – Zatrzymam
się w…
I am visiting my family –
Odwiedzam rodzinę.
Did you pack your bags
yourself? – Czy sam pakowałeś
bagaż?
Are you carrying any parcels on
behalf of other people? – Czy
przewozisz jakieś paczki w imieniu innych osób?
Have you left your bags unattended at any time since you packed them? –
Czy od momentu spakowania, pozostawiłeś swoje torby bez nadzoru?
Any flammable or chemical items in your baggage? – Czy w twoim bagażu
znajdują się jakieś przedmioty łatwopalne lub chemiczne?
Does your luggage contain knives, sharp objects, matches or lighters? – Czy
w twoim bagażu znajdują się noże, ostre przedmioty, zapałki albo zapalniczki?
Where can I buy a bus/train ticket to…? – Gdzie mogę kupić bilet na
autobus/pociąg do…?
Where is the ticket office? – Gdzie jest kasa?
Where are the ticket machines? – Gdzie są automaty biletowe?
I would like to buy a ticket to…. – Chciałbym kupić bilet do…
Does this bus/train stop in…? – Czy ten autobus/pociąg zatrzymuje się w…?
Is it a direct bus/train? – Czy to autobus/pociąg bezpośredni?
What time does it reach…? – O której godzinie przyjeżdża do…?
Are there any discounts? – Czy są jakieś zniżki?

Zwroty w hotelu/ miejscu zakwaterowania
Masz już zarezerwowany nocleg, gdybyś jednak znalazł się w innej sytuacji, musisz
spytać o wolne pokoje:





Have you got any rooms available? / Have you got any vacancies? – Czy
macie wolne pokoje?
What is the price per night? – Jaka jest cena za noc?
I would like to book a room for x people– Chciałbym zarezerwować pokój dla
x osób.

Powinieneś też wiedzieć, jaki pokój chcesz zarezerwować:




Single room – pokój jednoosobowy
Twin room – pokój dwuosobowy z dwoma osobnymi łóżkami
Double room – pokój dwuosobowy z jednym łóżkiem

Możesz też chcieć dopytać o szczegóły:
Does the room have a bathroom? –
Czy w pokoju jest łazienka?

Is breakfast included? – Czy
śniadanie jest wliczone w cenę?

What is included in the cost of
accommodation? – Co jest wliczone w
cenę zakwaterowania?

How do I access the Internet? – Jak
mogę się połączyć z internetem?

Where can I park my car? – Gdzie
mogę zaparkować samochód?

Could I have a wake-up call at six
o’clock, please? – Poproszę o pobudkę o
szóstej.






There is no (soap, toilet paper, hot water) in my room – W moim pokoju nie
ma (mydła, papieru toaletowego, gorącej wody).
(tv, air-conditioning, wi-fi) doesn’t work in my room – W moim pokoju nie
działa (tv, klimatyzacja, wi-fi)
My room is messy and I would like it cleaned – W moim pokoju jest bałagan,
proszę posprzątać.

Kiedy będziesz opuszczał hotel, powiedz:




I’d like to check out – Chciałbym się wymeldować.
Do you accept credit cards? – Czy można płacić kartą kredytową?
I’ll pay in cash/by card – Zapłacę gotówką/kartą.

Zwroty podczas poruszania się po mieście









Where is the museum? – Gdzie jest muzeum?
Excuse me, can you tell me the way to the railway station , please? –
Przepraszam, czy może mi Pan powiedzieć jak dotrzeć na dworzec kolejowy?
Excuse me. How can I get to the underground station? – Przepraszam, jak
mogę dojść do stacji metra?
Is it far from here? – Czy to daleko stąd?
Could you show it on the map, please? – Czy może Pan pokazać to na mapie?
Is there a post office near here? – Czy jest w okolicy poczta?
How can I get to…? – Jak mogę dotrzeć do…?

Pytanie o drogę













Go along the street – Idź tą ulicą.
Go straight on – Idź/jedź prosto.
Turn right / turn left – Skręć w prawo/lewo.
Turn left at the traffic lights – Skręć w lewo na światłach.
Turn right at the roundabout – Skręć w prawo na rondzie.
Take the second turning on the right – Skręć w drugą w prawo.
A few minutes on foot – Kilka minut piechotą.
10 minutes by car – Dziesięć minut samochodem.
We are here – Jesteśmy tutaj.
Go this way – Idź tędy.
It’s on the left/right – To jest po lewej/prawej.
Next to the bus stop – Obok przystanku autobusowego.

W restauracji
A table for x, please – Proszę o stolik dla x
osób.



Is that table available? – Czy ten
stolik jest wolny?
Can we sit here? – Czy możemy tu
usiąść?

Zamawianie jedzenia





May I see the menu? – Poproszę o
menu.
What do you recommend? – Co pan
poleca?
Could you tell me if you have any …? – Proszę mi powiedzieć, czy macie…
Could you explain what this is, please? – Czy może Pan wyjaśnić, co to jest?




I would like to order… – Chciałbym zamówić…
I’ll have (soup, salad…) – Wezmę (zupę, sałatkę…)

…pochwalić posiłek (jeżeli nie ma czego chwalić, lepiej jest temat przemilczeć):


That was delicious, thank you. – To było pyszne, dziękuję.

…i zapłacić:


May I have the bill? – Poproszę o rachunek.

Angielskie zwroty w sklepie
I’m looking for … – Szukam …
I want to buy … – Chcę kupić …
I am interested in … – Jestem
zainteresowany …

Do you know where … is? – Czy wie
Pan/Pani, gdzie znajdę … ?

I’d like … – Poproszę …

I will take the … size – Poproszę
rozmiar …

Do you have … ? – Czy macie … ?

Do you have anything in … – Ma
macie coś w kolorze …

May I try it/them on? – Mogę to/je
przymierzyć?
Excuse me, where are the changing rooms? – Przepraszam, gdzie są
przymierzalnie?
Does it suit me? – Czy to mi pasuje?
How do I look? – Jak wyglądam?
How much that will be? – Ile to razem będzie?
How much does it cost? – Ile to kosztuje?
How much? – Ile płacę?
It’s too loose/ too tight/too expensive – Jest za luźne / za ciasne/ za drogie.
I’ll take it – Biorę.
I’ll take this one – Wezmę to.
I don’t want this – Tego nie chcę.















Uzyskiwanie i udzielanie informacji




Do you speak English? – Czy mówisz po angielsku?
Can I talk to you for a moment? – Mogę z Tobą chwilę porozmawiać?

















Excuse me, can I ask you something? – Przepraszam, mogę Cię o coś spytać?
Could you tell me something? – Mógłbyś mi coś powiedzieć?
Could you help me? – Czy mógłbyś mi pomóc?
I would like to know … – Chciałbym dowiedzieć się …
There is one more thing I would like to know – Chciałbym się dowiedzieć
jeszcze jednego.
There is one more thing I would like to ask – Jest jeszcze jedna rzecz o którą
chcę spytać.
Pardon? – Słucham?
Sorry? – Słucham?
Excuse me? – Słucham?
Can you repeat, please? – Czy możesz powtórzyć?
Can you say that again? – Możesz powiedzieć to jeszcze raz?
I don’t understand – Nie rozumiem.
I don’t speak English very well – Niezbyt dobrze mówię po angielsku.
Sorry, I didn’t quite catch that – Przepraszam, nie całkiem to zrozumiałem.
I don’t understand, can you repeat that with other words? – Nie rozumiem,
możesz powtórzyć to innymi słowami?

Kiedy coś pójdzie nie tak













I would like to make a complaint – Chciałbym złożyć skargę.
I’m extremely unhappy with… – Jestem nadzwyczaj niezadowolony z…
I demand a reduction! – Domagam się obniżenia kosztów!
I want my money back! – Żądam zwrotu pieniędzy!
This is unacceptable! – To niedopuszczalne!
This is a total rip-off! – To zdzierstwo!
I have lost my passport – Zgubiłem paszport.
Someone stole my money – Ktoś mi ukradł pieniądze.
I’m not feeling well – Źle się czuję.
I need to see a doctor – Potrzebuję lekarza.
Do you know where there is an all-night chemist’s? – Czy wiesz, gdzie tu
jest apteka całodobowa?
Help! – Ratunku!

