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Nauka angielskiego potrafi
być wyzwaniem, gdy nie
wiadomo nawet od czego
zacząć. Serdecznie
zachęcam do zapoznania
się z moim bezpłatnym
planem nauki, dostępnym
w zakładce MATERIAŁY na
www.angielskipower.pl.

W tym materiale skupimy
się na praktycznych
słówkach, zwrotach i
umiejętnościach - które
pozwolą nam przetrwać za
granicą!

W ciągu ostatnich 2 lat
miałam przyjemność być w
kilku krajach - dzięki
czemu doszłam do
pewnych zaskakujących
wniosków.

Otóż nie wszystkie podróże
wymagają doskonałej
znajomości angielskiego!

Nie musimy się martwić w
takich krajach jak Hiszpania
czy Włochy - tam
angielskiego praktycznie nie
znają. Nawet w
symbolicznym Londynie
angielski nie jest konieczny -

wszędzie spotkamy
pomocnych Polaków a w
pozostałym zakresie
pokieruje nami nawigacja.

Największym zaskoczeniem
byli dla mnie Grecy! W
sklepach, restauracjach,

hotelach angielski na
poziomie minimum B1.
Każdy, ucząc się, ma inne
potrzeby i decyzja należy do
Ciebie! Pamiętaj, że aby się
dogadać nie trzeba znać
języka - wspólny język po
prostu wiele ułatwia :)

WSTĘP
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W hotelu przywitają Cię słowami 
"Hello / Good morning!/ Good afternoon! / Good evening
Sir/Madam. How may I help you?"

[heloł / gud mornyng / gud afternun / gud iwnyng
ser/madam. Hał mej aj help ju]

Witam / Dzień dobry (rano)/ Dzień dobry (popołudniu)/ Dzień
dobry (wieczorem) Panu/Pani. Jak mogę Tobie pomóc?

Rozmawiać będzie z Tobą
receptionist [resepsionyst] - recepcjonista. 

Na powitanie odpowiedz:

"Hello! I'd like to check in please. 
The booking is under X."
[heloł! ajd lajk tu czek yn plijz. de buking yz ander X]

Witam! Chciałbym się zameldować. Rezerwacja jest na
nazwisko X.

The receptionist prawdopodobnie odpowie:

"That's right! You've booked a room for 2 with breakfast
included. Here's the key to your room - it's on the second
floor. You can take the stairs or the lift. In case you
needed any help feel free to ask me any time! Enjoy your
stay!"

"Zgadza się! Zarezerwowałeś pokój dla 2 osób ze śniadaniem.

Oto klucz do Twojego pokoju - znajduje się na drugim
piętrze. Możesz wejść schodami lub windą. Jeśli potrzebujesz
pomocy, możesz mnie zapytać w dowolnym momencie!

Miłego pobytu!"

included - uwzględniony

HOTEL & ULICA
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Zapytaj kiedy podawane jest śniadanie:

When is breakfast served?

Odpowiedź recepcjonisty:

Breakfast is served between 8:00 and 11:00 a.m.
ask for - poprosić o
key card - karta (klucz)

check out - wymeldować się
stay - zostać / pobyt

Będąc w Paryżu lub Londynie najłatwiej podróżuje się
metrem. Osobiście wolę autobus i zdecydowaniem
odradzam taksówki - koszt jest czasami 20 razy wyższy!

subway, underground, tube - metro
public means of transport - publiczne środki transportu
commuting - dojazdy
a bus - autobus
pay in cash - płacić gotówką
pay by card - płacić kartą
stop - przystanek
This is your stop. - To pani przystanek.

I want to get to X. When should I get off the bus? - Chcę
dostać się do X. Kiedy powinnam wysiąść z autobusu?

Here you go. - Proszę bardzo.

pass - podać
What's the purpose of your visit? Jaki jest powód Pani
wizyty?

sightseeing - zwiedzanie [sajts.i-ing]

itinerary - plan podróży [ajtynerari]
diversity - różnorodność [dajwersyti]
have a great time - dobrze się bawić 

HOTEL & ULICA
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O drogę zapytaj słowami:
Excuse me, how can I get to X?
[ekskjuz mi, hał ken aj get tu X]
Przepraszam, jak mogę się dostac do X?

O miejsce warte zobaczenia zapytaj:
Excuse me, what do you recommend seeing in this city?
[ekskjuz me, łat du ju rekomend si-ing yn dys syti]
Przepraszam, co Pan/Pani poleca, aby zobaczył w tym
mieście?

Wchodząc do muzeum zapytaj:
Excuse me, is this a free admission?
[yz dys a fri admyszyn]
Przepraszam, czy to jest bezpłatny wstęp?

a free admission ticket - darmowy bilet wstępu
a free admission - darmowy wstęp
a ticket - bilet
entrance - wejście
exit - wyjście

Pytając o wejście lub wyjście, powiedz:

Excuse me, where's the entrance/exit?
[łer.z de entrenc / egzyt]
Przepraszam, gdzie jesy wejście/wyjście?

Na pożegnanie, ktoś mógłby powiedzieć:

We look forward to seeing you again!
Nie możemy się doczekać, aż znowu Cię zobaczymy!

Odpowiedz: We will stay here next time! Thank you!
Zostaniemy tu następnym razem! Dziękujemy!

HOTEL & ULICA
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Uwaga! W czasach Covid'a wiele się zmieniło. Niektóre
atrakcje wymagają uprzedniej rezerwacji! 
All visitors, including those entitled to free admission,
must book a time slot.
[ol wyzytors, ynkludyng dołz entajtyld tu fri admyszyn
mast buk a tajm slot]
Wszyscy odwiedzający, w tym osoby uprawnione do
bezpłatnego wstępu, muszą zarezerwować przedział
czasowy.

Z uwagi na limity, nawet mając zakupiony bilet często
będziemy musieli również zarezerwować przedział czasowy
planowanej wizyty. Co więcej - będąc np. w Paryżu, nie
Wejdziesz do żadnej restauracji czy muzeum bez pokazania
kodu QR certyfikatu szczepienia:

Please show your Covid QR code.
show a Health Pass - pokazać kartę zdrowia

Mogą także poprosić Cię, abyś zachowywał odległość.

Please keep social distance!
[plijz kip sołsial dystanc]
Proszę zachować dystans społeczny.

social distancing - dystans społeczny
put a mask on - założyć maseczkę
forbidden - zakazane
get lost - zgubić się
W  parkach, z kolei, mogą pojawić się upomnienia dla
rowerzystów:

Give way to pedestrians. [gyw łej tu pedestrianz]
Ustąp miejsca pieszym.

HOTEL & ULICA
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Park królewski 
Kensignton Gardens



Pytać o drogę możesz na kilka sposobów:

Excuse me, I need to find the ATM. Can you help me
please?
Przepraszam, muszę znaleźć bankomat. Czy może mi pani
prosze pomóc?

Would you mind telling me where the X is?
Czy mogłaby mi pani powiedzieć gdzie jest X?

Wskazówki dotyczące drogi:
go straight on - iść prosto
go along - iść wzdłuż
straight ahead - na wprost
opposite - na przeciwko
in front of - przed
cross the road/street - przejść przez ulicę
There's a short-cut... - Jest skrót...
follow the signs - podążać za znakami
go over the bridge - przejść przez most
zebra crossing - pasy dla pieszych
turn left/right at the corner - skręć w lewo/prawo na rogu
It's just around the corner. - Jest tuż za rogiem.

it's next to - to jest obok 

roundabout - rondo
pavement - chodnik [pejwment]
traffic lights - sygnalizacja świetlna
take the second (turn) left - skręcić w drugą ulicę w lewo
ask for/give directions - poprosić o/dawać wskazówki
I would like to get to...- Chciałbym dostać się do...

at the end of X - na końcu X
sit on a bench - siedzieć na ławce
go for a stroll/a walk - iść na spacer

VOCABULARY

ANGIELSKI NA JUŻ! ANNA BLACK

07



Uśmiech jest niezwykle ważny w komunikacji! Pamiętaj 
także, aby za okazaną pomoc podziękować :)

Thank you for your help!
["th"ankju for jor help]
Dziękuję za twoją pomoc.

Oto pozostałe słówka, które mogą okazać się useful:
tower - wieża [tałer]
museum - muzeum
art - sztuka
street - ulica
narrow cobbled street - wąska brukowana ulica
market - rynek, targ
market square - Stary Rynek
square - plac / skwer
cafe - kawiarnia [kafej]
no vacancies - brak miejsc wolnych
vacancy - wolny pokój (free room)

continental breakfast - śniadanie kontynentalne
pillow - poduszka [pyloł]
towel - ręcznik [tałel]
located - usytuowane 

extra blanket - dodatkowy koc
shower gel - płyn pod prysznic
air conditioner - klimatyzator
air conditioning - klimatyzacja
The X doesn't work. - X nie działa.

an enchanting secluded place - czarujące ustronne miejsce
arrange another room - zorganizować inny pokój
check out - wymeldować się
Let me see what I can do for you! - Zobaczę co da się zrobić!

VOCABULARY
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Could I have some cutlery please?
Czy mogłabym poprosić o sztućce?

toilet flush - spłuczka
fix/repair - naprawić
The shower drain is clogged - Odpływ prysznicowy jest
zatkany
standing water - stojąca woda
sink - zlew

Pamiętaj, że będąc w hotelu możesz w każdej chwili skorzystać
z popularnych aplikacji do zamawiania jedzenia - działają
dokładnie tak samo jak w Polsce. Gdybyś jednak chciał
odwiedzić zaufaną restaurację, zapytaj śmiało w recepcji:

Is there any good restaurant nearby you would
recommend?
[yz der eni gud restałrant nirbaj ju łud rekomend]
Czy jest jakakolwiek dobra restauracja w pobliżu, którą
zaproponowałbyś?

Pan z restauracji może zapytać:

What kind of cuisine do you prefer?
[łat kajnd of kłizin du ju prifer]
Jaką kuchnię pani preferuje?

Ja zawsze odpowiadam:

I like my food fresh haha.
Lubię gdy moje jedzenie jest świeże haha.

I'm pretty hungry so I need something a little bit more
substantial, perhaps italian cuisine?
Jestem dość głodna, więc potrzebuję czegoś bardziej
treściwego, może kuchnia włoska?

VOCABULARY
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Na tym kończymy
 

cz. I
 

naszego mini niezbędnika.
Będę ogromnie wdzięczna za feedback,
gdyż materiały tworzone są dla Was, 

aby służyły zawsze i wszędzie!
 

Thank you!
 

Anna Black
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Do you need
more?

WWW.ANGIELSKIPOWER.PL

Jeżeli chcesz pokonać barierę w mówieniu i
skutecznie usystematyzować podstawy - 

TA KSIĄŻKA JEST DLA CIEBIE!




