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Wskazówki dla korzystających z rozmówek

Rozmówki polsko-angielskie są przeznaczone dla polskich turystów, którzy wyjedają do 
krajów anglojęzycznych i którzy nie znają języka angielskiego wcale albo te znają go bardzo 
słabo. Mogą z nich równie korzystać osoby, które wprawdzie znają język angielski w stopniu 
średniozaawansowanym, ale nie mają praktyki w posługiwaniu się nim w ywej mowie.
W publikacji tej zawarto pytania i zwroty oraz słownictwo mające ułatwić turyście 
porozumiewanie się w podstawowym zakresie w typowych sytuacjach związanych z podróą i 
pobytem za granicą. Pytania i zwroty oraz słownictwo niezbędne turyście za granicą zawarto w 12 
praktycznych tematach uszeregowanych w kolejności alfabetycznej:
1. Bank, bankomat, wymiana pieniędzy
2. Hotel: przyjazd
3. Kawiarnia, deser
4. Kłopoty
5. Lekarz
6. Miasto: orientacja
7. Miasto: transport
8. Odprawa celna
9. Policja
10. Restauracja: zamówienie
11. Wycieczki
12. Zakupy
Na początku kadego z praktycznych tematów podane zostały zwroty i pytania wzorcowe 
związane z danym tematem. Jeśli okae się, e w znalezionym zwrocie czy pytaniu nie 
ma interesującego nas słowa, mona je znaleźć nieco niej w bogatym zestawie słówek i 
ich tłumaczeń powiązanych z danym tematem. Ponadto większość tematów uzupełniają 
anglojęzyczne zwroty, które polski turysta moe usłyszeć (np. od lekarza czy kelnera) lub 
przeczytać (np. na ekranie bankomatu).
Aby uwzględnić jak najwięcej sytuacji komunikacyjnych, wiele zwrotów i pytań wzorcowych 
zawiera róne warianty odpowiednich części zdania. Alternatywy są oddzielone ukośną kreską [ / 
], a zakres alternatywy oznaczony jest niebieską czcionką, np.

Mam dwie butelki wina / whisky.
I have two bottles of wine / whisky.
[aj haw tu botylz ow łajn / łyski]

Ukośna kreska rozdziela równie alternatywy w postaci wyrazów lub wyraeń występujących 
wyłącznie w brytyjskiej (BE — British English) lub amerykańskiej (AE — American English) 
odmianie angielszczyzny, np.

Mogę prosić o wniesienie bagau na górę?
Will you take my (BE) luggage / (AE) baggage upstairs, please.
[łyl ju tejk maj lagyd / bagyd apster-z pliz]

W niektórych przypadkach fragment zwrotu lub pytania wzorcowego ujęty został w nawiasy 
okrągłe [ ( ) ]. Oznacza to, e fragment ten nie jest konieczny i w zaleności od sytuacji moemy 
go wprowadzić do wypowiedzi lub pominąć, np.

Czy daleko stąd do schroniska?
How far is it to the (mountain) hostel?
[hał far yz yt te de (małntyn) hostel]
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Wielokropek [ ... ] uyty w zwrocie lub pytaniu wzorcowym oznacza, e w jego miejsce naley 
wstawić niezbędny w danej chwili wyraz, zazwyczaj własne imię lub nazwisko albo te określoną 
nazwę geogralczną, np.

Mieszkam w hotelu ...
I’m staying at the ... Hotel.
[ajm stejyng et de(di ) ... hołtel]

Zapis fonetyczny wymowy umieszczono w nawiasach kwadratowych. Aby ułatwić posługiwanie 
się rozmówkami osobom bez przygotowania llologicznego, angielskie brzmienie poszczególnych 
głosek zostało wyraone przez moliwie najblisze w wymowie polskie głoski oddane przy uyciu 
liter polskiego alfabetu. Zastosowano następujące znaki specjalne i wyrónienia:
— łącznik [ - ] rozdziela głoski, które naley wymawiać wyraźnie oddzielnie, np. hours [ałer-z];
— drukiem półgrubym (wytłuszczonym) oznaczono sylabę akcentowaną, np. rebate [ribejt].
Naley pamiętać, e zastosowany w niniejszych rozmówkach zapis wymowy ma charakter 
uproszczony. Z tego powodu aden polski turysta nie wymówi w ten sposób zapisanego słowa czy 
zdania jak rodowity Anglik czy Amerykanin, lecz na pewno zostanie zrozumiany.
Mamy nadzieję, e przygotowane przez nas rozmówki będą Państwu słuyć jako „kieszonkowi 
tłumacze” i pozwolą bez zbytecznych niepokojów i stresów cieszyć się z zagranicznego wyjazdu. 
Szczęśliwej podróy. Have a nice trip!
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1. BANK, BANKOMAT, WYMIANA PIENIĘDZY
Chciałbym wymienić pieniądze.
I’d like to change some money.
[ajd lajk te czeńd sam many]

Chciałbym wymienić 100 dolarów na funty / euro.
I’d like to change $ 100 into pounds / euros.
[ajd lajk te czeńd łan handryd dolar-z inte pałndz / juroz]

Chciałbym otworzyć konto bankowe.
I’d like to open a bank account.
[ajd lajk te ołpen e bank ekałnt]

Chciałbym zrealizować ten czek.
I’d like to cash this (BE) cheque / (AE) check.
[ajd lajk te kasz dys czek]

Proszę o banknoty po 20 funtów/euro.
Please give me 20 pound / euro (BE) banknotes / (AE) bills.
[pliz gyw mi tłenty pałnd / juro banknołts / bylz]

Chciałbym zdeponować pieniądze na okres ...
I’d like to deposit some money for the period of ...
[ajd lajk te dypozyt sam many fer de piried ow ...]

MOESZ USŁYSZEĆ LUB PRZECZYTAĆ:

Have you got any foreign currency?
[haw ju got eny foryn karensy]
Czy ma pan jakąś obcą walutę?

You can change money in a bank or a bureau de change / (AE) a money exchange.
[ju kan czeńd many yn e bank or e bjuroł de szan / e many yksczeńd]
Moe pan dokonać wymiany w banku lub w kantorze wymiany walut.

Banks usually open from ... to ... .
[banksr juuely ołpen frem ... te ...]
Banki są zwykle czynne w godzinach ...

There’s a (BE) bureau de change / (AE) money exchange at airports / train stations / 
hotels.

[der-z e bjuroł de szan / e many yksczeńd et erports / trejn stejszenz / hołtelz]
Biura wymiany walut są na lotniskach, na dworcach i w hotelach.

We don’t exchange foreign coins.
[łi dołnt yksczeńd foryn kojnz]
Nie wymieniamy zagranicznego bilonu.

Please count it once again.
[pliz kałnt yt łans egejn]
Proszę jeszcze raz przeliczyć.
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Please insert the card.
[pliz ynsert de kard]
Proszę włoyć kartę.

Please enter your PIN and press OK for confirmation.
[pliz enter jor pyn and pres ołkej fer konfermejszen]
Wpisz PIN i naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.

Access denied
[akses dynajd]
Operacja nie moe być zrealizowana.

You’ve overdrawn your account.
[juw ołwerdron jor ekałnt]
Niestety, przekroczyłeś limit.

Take the money and the receipt.
[tejk de many and de rys-it]
Zabierz pieniądze i potwierdzenie wypłaty.

These are today’s rates of exchange.
[diz ar tedejz rejts ow yksczeńd]
Oto dzisiejsze kursy wymiany.

We take 1.5% commission, no less than ... .
[łi tejk łan pojnt fajw persent kemyszen noł les dan ...]
Pobieramy prowizję w wysokości 1,5 procent, nie mniej ni ... .

akcja share [szer]
awizo advice note [adwajs nołt]
bank bank [bank]
banknot (BE) banknote / (AE) bill [banknołt / byl]
bankomat cash dispenser / cash machine / cashpoint / ATM [kasz dyspenser / kasz maszyn / 

kaszpojnt / ej ti em]
bilon coins [kojnz]
czarny rynek black market [blak markyt]
czek (BE) cheque / (AE) check [czek]
depozyt deposit [dypozyt]
faktura invoice [ynwojs]
falsyfikat forgery / counterfeit [fordery / kałnterfyt]
fałszywy counterfeit [kałnterfyt]
formularz form [form]
fundusz fund [fand]
gotówka cash [kasz]
inflacja inflation [ynflejszen]
inwestor investor [ynwester]
kapitał capital [kapytl]
karta kredytowa { credit card / plastic } [kredyt kard / plastyk]
kasa cashier’s desk / checkout / till [kaszjer-z desk / czekałt / tyl]
kasjer cashier / teller [kaszjer / teler]
klient client / customer [klajent / kastomer]
konto bankowe bank account [bank ekałnt]
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kredyt credit / loan [kredyt / lołn]
kurs oficjalny official rate of exchange [efyszel rejt ow yksczeńd]
kurs walutowy rate of exchange [rejt ow yksczeńd]
kwota amount [emałnt]
limit limit [lymyt]
lokata terminowa time deposit [tajm dypozyt]
makler giełdowy broker [brołker]
moneta coin [kojn]
nacisnąć przycisk press the button [pres de batn]
naleność charge / due [czard / dju]
naliczyć oprocentowanie add interest [ad yntrest]
numer konta account number [ekałnt namber]
obligacja bond [bond]
oddział banku bank branch [bank brancz]
odsetki interest [yntryst]
okienko bankowe cashier’s desk / till [kaszjer-z desk / tyl]
operacja finansowa financial operation [fajnanszel operejszen]
oprocentowanie interest [yntryst]
oszczędności savings [sejwyngz]
oszczędzać save [sejw]
papiery wartościowe securities [sykjurytiz]
pieniądze money [many]
pieniądze drobne change [czeńd]
płacić czekiem pay with a (BE) cheque / (AE) check [pej ływ e czek]
płacić gotówką pay cash [pej kasz]
płatność payment [pejment]
podjąć pieniądze z konta withdraw money from the account [ływdro many frem di ekałnt]
podpisać sign [sajn]
poyczać (z banku) loan [lołn]
procent per cent / interest [persent / yntryst]
prowizja commission [kemyszen]
przelew transfer [transfer]
przeliczyć pieniądze count money [kałnt many]
przenieść konto transfer the account [transfer di ekałnt]
rabat discount [dyskałnt]
rata installment [ynstolment]
rozmienić pieniądze change money [czeńd many]
sejf safe [sejf]
skarbiec treasury [treery]
stan konta account statement / balance [ekałnt stejtment / balens]
stopa procentowa interest rate [yntryst rejt]
suma amount / sum [emałnt / sam]
transfer transfer [transfer]
upowanienie authorization [oferezejszen]
waluta currency [karensy]
wartość value [walju]
włoyć kartę insert the card [ynsert de kard]
wpisać PIN key in the PIN [ki yn de pyn]
wpłacać deposit [dyposyt]
wydruk printout [pryntałt]
wymiana walut money exchange [many yksczeńd]
wypełnić formularz fill (BE) in / (AE) out a form [fyl yn / ałt e form]
wypłacać pay out / withdraw [pej ałt / ływdro]
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zablokować kartę kredytową block / freeze the credit card [blok / friz de kredyt kard]
zablokować konto block / freeze } the account [blok / friz di ekałnt]
zlikwidować konto cancel the account [kansel di ekałnt]
zysk profit [profyt]

Tak zwanych gramatyk języka angielskiego (tak naprawdę gramatyka jest jedna, sporo jest 
tylko prac jej poświęconych) na rynku księgarskim i w bibliotekach mona znaleźć ogromną 
liczbę. Przyjrzyjmy się niektórym. Wybraliśmy pozycje sprawdzone i lubiane zarówno przez 
nauczycieli, jak i przez słuchaczy. Wszystkie doskonale nadają się take do pracy własnej 
w domu.

Od lat najpopularniejszą gramatyką jest „Murphy” — jest to oczywiście nazwisko autora. 
Właściwie jest to ju seria, rozpoczynająca się od Essential Grammar in Use, po której następują 
English Grammar in Use oraz Advanced Grammar in Use (innego autora). Ostatnio ukazały się te 
wersje z CD-ROM-ami. Podręczniki te są przystępnie napisane i skuteczne. Charakterystyczne 
czerwone i niebieskie ksiąki w rękach uczniów są częstym widokiem w szkołach, autobusach 
i tramwajach.

Inna popularna seria to ceniony szczególnie przez nauczycieli „Vince” — Language Practice. 
Są to cztery części od poziomu podstawowego przez średni po poziomy wysze, FCE 
i zaawansowany. Mogą nam więc towarzyszyć przez cały okres nauki. Dodatkowym atutem 
kadej ksiąki są bardzo dobre rozdziały poświęcone słownictwu. Obecnie seria ukazała się 
w nowej szacie graficznej.

Do klasyki gatunku naley ju „Thomson i Martinet” — A Practical English Grammar 
z oddzielnymi ćwiczeniami w dwóch tomach. Nowe propozycje dla słuchaczy na trochę 
wyszych poziomach to ciekawe i niekonwencjonalne How English Works oraz Oxford Practice 
Grammar. Nauce sprzyjają zabawne rysunki sporządzone przez znanych autorów.

Osoby czujące się niezbyt pewnie zarówno jeśli chodzi o rozumienie pojęć gramatycznych, 
jak i ogólną znajomość języka z pewnością chętnie sięgną do trzyczęściowej Gramatyki 
angielskiej dla gimnazjalistów. Tytuł nie powinien zniechęcać osób ju nie będących w wieku 
gimnazjalnym, gdy zawartość jest atrakcyjna dla kadej osoby na niezbyt wysokim poziomie 
zaawansowania. Treści podane są po polsku, co pomaga rozwiać wszelkie wątpliwości.

Zapraszamy do naszej księgarni internetowej pod adresem www.e-felberg.pl
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2. HOTEL: PRZYJAZD

Czy są u państwa wolne pokoje?
Are there any vacant rooms here?
[ar der eny wejkent rumz hir]

Chciałbym zarezerwować pokój na jedną noc.
I’d like to make a reservation for one night.
[ajd lajk te mejk e rezerwejszen fer łan najt]

Czy moe mi pani / pan polecić jakiś dobry hotel?
Could you recommend a good hotel?
[kudju rekemend e gud hotel]

Chciałbym zatrzymać się w centrum miasta.
I’d like to stay (BE) in the centre of town / (AE) downtown.
[ajd lajk te stej ynde senter ow tałn / dałn tałn]

Chciałbym zatrzymać się w cichej dzielnicy.
I’d like to stay in a quiet part of town.
[ajd lajk te stej yn e kłajet part ow tałn]

Chciałbym zatrzymać się do jutra / do końca tygodnia / na 10 dni.
I’d like to stay until tomorrow / until the end of the week / for 10 days.
[ajd lajk te stej antyl temoroł / antyl di end ow de łik / fer ten dejz]

Poproszę pokój jednoosobowy / dwuosobowy z łazienką.
I want a single / double room with a bath.
[aj łont e syngel / dabel rum ływ e baf]

Ile kosztuje doba hotelowa?
How much is the daily charge?
[hał macz yz de dejly czard]

Mogę prosić o wniesienie bagau na górę?
Will you take my (BE) luggage / (AE) baggage upstairs, please.
[łyl ju tejk maj lagyd / bagyd apster-z pliz]

Gdzie jest winda?
Where’s the (BE) lift / (AE) elevator?
[łer-z de lyft / elewejter]

Trzeba płacić z góry czy przy wyjeździe?
Do I pay now or when I check out?
[du aj pej nał or łen aj czek ałt]

MOESZ USŁYSZEĆ LUB PRZECZYTAĆ:

The Grand Hotel is the best in town.
[de grand hołtel yz de best yn tałn]
Najlepszy w mieście jest hotel Grand.



 8www.e-felberg.pl  9www.e-felberg.pl

What room would you like?
[łot rum łudju lajk]
Jaki pokój pan sobie yczy?

We have one vacant room for nonsmokers with a sea view.
[łi haw łan wejkent rum fer nonsmołker-z ływ e s-iwju]
Mamy jeden wolny pokój dla niepalących z widokiem na morze.

Would you like a room with a bath or a shower?
[łudju lajk e rum ływ e baf or e szałer]
yczy pan sobie pokój z wanną czy prysznicem?

How long are you going to stay here?
[hał long ar ju gołyng te stej hir]
Jak długo zamierza pan u nas zostać?

Fill this (BE) in / (AE) out and sign, please.
[fyl dys yn / ałt end sajn pliz]
Proszę wypełnić ten formularz i podpisać.

Have you got (BE) luggage / (AE) baggage, sir / madam?
[haw ju got lagyd / bagyd ser / madam ]
Czy ma pan / pani baga?

We serve breakfast from 6:30 to 10 A.M.
[łi serw brekfest frem syks ferty te ten ejem]
Śniadanie podajemy od 6.30 do 10.00

Here’s your key to Room 8 on the (BE) first / (AE) second floor.
[hir-z jor ki te rum ejt on de ferst / sekend flor]
Oto pański klucz, pokój numer osiem na pierwszym piętrze.

adres domowy home address [hołm edres]
apartament suite [słit]
baga (BE) luggage / (AE) baggage [lagyd / bagyd]
balkon balcony [balkeny]
bar bar [bar]
centrum miasta city centre / downtown [syty senter / dałntałn]
czas pobytu duration of stay [djurejszyn ow stej]
data urodzenia date of birth [dejt ow berf]
drogi expensive [ykspensyw]
drukowane litery printed letters / block letters [pryntyd leter-z / blok leter-z]
dwuosobowy double [dabel]
dziękować thank [fank]
formularz form [form]
gara garage [(BE) garyd / (AE) gera]
gość hotelowy hotel guest [hołtel gest]
hotel hotel [hołtel]
imię first name [ferst nejm]
informacja information [ynfermeiszen]
jednoosobowy single [syngel]
kierownik manager [manyder]
kierunek direction [dyrekszen]
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wózek bagaowy trolley [troly]
wyjście telefoniczne „na miasto” outside line [ałtsajd lajn]
wypełnić fill (BE) in / (AE) out [fyl yn / ałt]
wyraźnie distinctly / clearly [dystynktly / klirly]
zaciszny quiet [kłajet]
zadzwonić call / ring [kol / ryng]
zatrzasnąć slam shut [slam szat]

Seria „Felberg English Readers” obejmuje 
10 ksiąeczek opracowanych na cztery poziomy 
zaawansowania: elementarny (elementary), 
średni-niszy (lower intermediate), średni 
(intermediate) i średni-wyszy (upper intermediate). 
Przedstawia starannie opracowane teksty kultury 
popularnej: adaptacje opowiadań, powieści 
i scenariuszy filmowych. Znajdziemy w niej 
m.in. klasyczne opowiadania detektywistyczne 

z Sherlockiem Holmesem w roli głównej (Three Adventures of Sherlock Holmes), przygodowe 
opowieści rodem z Dzikiego Zachodu (Calamity Jane’s Last Adventure oraz Jesse James, 
The Outlaw), ksiąkowe adaptacje perypetii niezapomnianych bohaterów komedii kryminalnych 
Juliusza Machulskiego — warszawskiego taksówkarza Jurka Kilera (Kiler i The Kiler Duo) 
oraz kasiarza wszech czasów Henryka Kwinty (Va Banque i Va Banque II. Riposte).

Zapraszamy do naszej księgarni internetowej pod adresem www.e-felberg.pl
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3. KAWIARNIA, DESER
Mogę panią zaprosić na kawę?
How about a cup of coffee?
[hał ebałt e kap ow kofi]

Chodźmy na kawę.
Let’s have a cup of coffee.
[lets haw e kap ow kofi]

Czy zamówią państwo deser?
Will you order a dessert?
[łyl ju order e dyzert]

Muszę dbać o linię.
I have to watch my weight.
[aj haw te łocz maj łejt]

Czy są lody?
Have you got ice cream?
[haw ju got ajs krim]

Dla mnie tort czekoladowy, dla pani lody.
Chocolate cake for me and ice cream for the lady.
[czoklyt kejk fer mi end ajs krim fer de lejdy]

Poproszę dwie gałki lodów.
Two ice cream flavours, please.
[tu ajs krim flejwer-z pliz]

Proszę czarną, mocną kawę.
Strong coffee black, please.
[strong kofi blak pliz]

Czy dostanę kawę bez kofeiny?
Have you got decaffeinated?
[haw ju got dikafenejtyd]

Proszę herbatę z cytryną.
Tea with lemon, please.
[ti ływ lemen pliz]

Chciałbym odrobinkę likieru.
A little liqueur, please.
[a lytl lyker pliz]

Poproszę więcej cukru.
More sugar, please.
[mor szuger pliz]

Tu są wyśmienite ciastka.
They have excellent cakes here.
[dej haw ekselent kejks hir]
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Moemy prosić o popielniczkę?
Could you bring an ashtray, please?
[kudju bryng en asztrej pliz]

Wszystko było bardzo pyszne.
Everything was really delicious.
[ewryfyng łoz rili dylyszes]

MOESZ USŁYSZEĆ LUB PRZECZYTAĆ:

There’re vacant tables by the window.
[dere wejkent tejbelz baj de łyndoł]
Tam koło okna są wolne stoliki.

Today’s special is fresh-fruit milk shake.
[tedejz speszel yz fresz frut mylk szejk]
Dzisiaj polecamy koktajl ze świeych owoców.

I’ll bring you the dessert menu right away.
[ajl bryng ju de dyzert menju rajt ełej]
Zaraz przyniosę kartę deserów.

beza meringue [merang]
biszkopt sponge cake [spand kejk]
budyń pudding [pudyng]
ciastko cake / biscuit / cookie [kejk / byskyt / kuki]
ciasto cake [kejk]
cukier sugar [szuger]
cukiernica sugar bowl [szuger bołl]
czekolada chocolate [czoklyt]
deser dessert [dyzert]
filianka cup [kap]
galaretka owocowa fruit jelly [frut deli]
herbata mroona iced tea [ajst ti]
herbata z cytryną tea with lemon [ti ływ lemen]
herbata z mlekiem tea with milk [ti ływ mylk]
herbata zielona green tea [grin ti]
jabłecznik apple pie [apel paj]
kakao cocoa [kołkoł]
kandyzowany glazed [glejzd]
karmel caramel [karemel]
kawa coffee [kofi]
kawa mroona iced coffee [ajst kofi]
kawa po irlandzku Irish coffee [ajrysz kofi]
kawa z bitą śmietaną coffee with whipped cream [kofi ływ łypt krim]
kawałek piece [pis]
keks fruitcake [frutkejk]
kieliszek glass [glas]
kompot: (napój) fruit drink [frut drynk]; (do jedzenia) compote [kompołt]
konfitury jam / preserves [dam / pryzerwz]
koniak Cognac / brandy [kołnjak / brandy]
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kostka lodu ice cube [ajs kjub]
krem cream [krim]
lampka wina glass of wine [glas ow łajn]
likier liqueur [lyker]
lody ice cream [ajs krim]
 o smaku:

ananasowym pineapple [pajnapel]
brzoskwiniowym peach [picz]
czekoladowym chocolate [czoklyt]
egzotycznym exotic [ygzotyk]
migdałowym almond [almend]
owocowym fruit [frut]
pistacjowym pistachio [pystaszioł]
pomarańczowym orange [orynd]
śmietankowym cream [krim]
truskawkowym strawberry [strobery]
waniliowym vanilla [wenyle]
wiśniowym cherry [czeri]

lukier icing [ajsyng]
łyeczka tea spoon [tispun]
makowiec poppyseed cake [popis-id kejk]
migdał almond [almend]
naleśniki pancakes / crepes [pankejks / krejps]
napój gazowany carbonated drink / fizzy drink / soda [karbenejtyd drynk / fyzy drynk / sołde]
napój niegazowany noncarbonated drink [nonkarbenejtyd drynk]
orzeszki ziemne peanuts [pinats]
polewa icing [ajsyng]
popielniczka ashtray [asztrej]
porcja portion [porszen]
rodzynki raisins [rejzynz]
sałatka owocowa fruit salad [frut saled]
sernik cheesecake [czizkejk]
słomka straw [stro]
smakować taste [tejst]
sok owocowy fruit juice [frut dus]
sorbet sherbet [szerbyt]
strucla Swiss roll [słys rol]
suflet souffle [suflej]
syrop klonowy maple syrup [mejpel syrep]
syrop owocowy fruit syrup [frut syrep]
szampan Champagne [szampejn]
szarlotka apple pie [apel paj]
szklanka glass [glas]
talerzyk small plate [smol plejt]
tort cake / gateau [kejk / gatoł]
wafle waffle [łofel]
widelec fork [fork]
winiak brandy [brandy]
wino deserowe dessert wine [dyzert łajn]
wino słodkie sweet wine [słit łajn]
wiórki kokosowe shredded coconut [szredyd kołkenat]
woda mineralna mineral water [mynerel łoter]
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4. KŁOPOTY
Zgubiłem paszport.
I’ve lost my passport.
[ajw lost maj pasport]

Zostałem okradziony / napadnięty / pobity.
I’ve been robbed / assaulted / mugged.
[ajw byn robd / esoltyd / magd]

Czy mógłby mi pan pomóc?
Can you help me?
[kan ju help mi]

Jestem cudzoziemcem i nie znam języka.
I’m a foreigner and I don’t speak the language.
[ajm e forener end aj dołnt spik de langłyd]

Źle się poczułem.
I don’t feel well.
[aj dołnt fil łel]

Proszę mnie skontaktować z polskim konsulem / polską ambasadą.
Please help me get in touch with the Polish consul / the Polish Embassy.
[pliz help mi get yn tacz ływ de połlysz konsel /de połlysz  embesy]

Przykro mi, ale nie rozumiem.
Sorry, I don’t understand.
[sory aj dołnt anderstand]

Czy moe mi pan wskazać drogę do ... ?
Can you show me the way to ... ?
[kan ju szoł mi de łej te ...]

Zepsuł mi się samochód.
My car has broken down.
[maj kar haz brołken dałn]

Zatrzasnąłem kluczyki w samochodzie.
The keys are locked inside the car.
[de kiz ar lokt ynsajd de kar]

Proszę wezwać pomoc drogową.
Please call the emergency breakdown / the roadside assistance service.
[pliz kol di ymerdensy brejkdałn / de rołdsajd asystans serwis]

Zaszło jakieś nieporozumienie.
This must be a misunderstanding.
[dys mast bi e mysanderstandyng]

Ten pan jest zbyt natarczywy.
This man is too insistent.
[dys man yz tu ynsystent]
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Czy mogłaby mi pani rozmienić pieniądze?
Could you change this note for me?
[kudju czeńd dis nołt fer mi]

Muszę zablokować skradzione karty kredytowe.
I have to block / freeze my stolen credit cards.
[aj haw te blok / friz maj stołlen kredyt kardz]

Nasze bagae nie przyleciały z nami.
Our (BE) luggage / (AE) baggage has not flown in with us.
[ałer lagyd / bagyd haz not flołn yn ływ as]

Bankomat „połknął” moją kartę.
The cashpoint has ‘swallowed’ my card / plastic.
[de kaszpojnt haz słolołd maj kard / plastyk]

Nie mogę otworzyć drzwi do mojego pokoju (w hotelu).
I can’t open the door to my room.
[aj kant ołpen de dor te maj hołtel rum]

adres address [edres]
ambasada embassy [embesy]
anulować rezerwację cancel the reservation [kansel de rezerwejszen]
awaria breakdown [brejkdałn]
bójka fight [fait]
brak zasięgu telefonii komórkowej beyond the (BE) mobile / (AE) cell phone range [byjond 

de mołbajl / sel fołn rejnd]
być bez grosza be penniless [bi penyles]
dodać otuchy cheer up [czirap]
kradzie theft [feft]
mieć kłopoty run into trouble [ran ynte trabel]
mieć wypadek have an accident [haw en eksydent]
mieć zły dzień have an unlucky day [haw en anlaki dej]
mówić za szybko talk too fast [tok tu fast]
mówić niewyraźnie speak indistinctly [spik yndystynktli]
napad assault [esolt]
nie przyjąć płatności kartą not accept the credit card [not aksept de kredyt kard]
nie rozumieć not understand [not anderstand]
nie znać języka not know the language [not noł de langłyd]
nieporozumienie misunderstanding [mysanderstandyng]
nocleg overnight stop / accommodation [owernajt stop / ekomodejszyn]
odnaleźć find [fajnd]
odmówić refuse [ryfjuz]
oficer officer [ofeser]
opóźnienie delay [dilej]
oszust cheat [czit]
podrzeć tear [ter]
policja police [pelis]
polski konsul Polish consul [połlysz konsel]
połknąć kartę ‘swallow’ the card [słoloł de kard]
pomoc prawna legal aid [ligel ejd]
pomóc help [help]
powtórzyć repeat [rypit]
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poyczyć borrow / rent [boroł / rent]
prosić o pomoc ask for help [ask fer help]
przeprosić apologise [epoledajz]
przyjąć na kwaterę give accommodation [gyw ekomedejszen]
radiowóz police car [pelis kar]
rozerwać tear apart [ter epart]
rozmienić pieniądze change a note [czeńd e nołt]
rozumieć understand [anderstand]
samopoczucie feeling [filyng]
schronisko (mountain) hostel [(małntyn) hostel]
skontaktować się get in touch [get yn tacz]
skończyła się benzyna we’ve run out of (BE) petrol / (AE) gas [łiw ranałt ow petrel / gas]
spóźnić się na samolot be late for the plane [bi lejt fer de plejn]
stłuc break [brejk]
stracić waność expire [ikspajer]
tymczasowy temporary [temperery]
udzielić pierwszej pomocy give first aid [gyw ferst ejd]
uruchomić alarm set off the alarm [set of di elarm]
utknąć w korku get stuck in a traffic jam [get stak yn e trafik dam]
w drodze wyjątku as an exception [az en yksepszen]
wezwać karetkę call the ambulance [kol di ambjelens]
wezwać lekarza call the doctor [kol de dokter]
wezwać policję call the police [kol de pelis]
wezwać pomoc drogową call the emergency breakdown / the roadside assistance service. 

[kol di ymerdensy brejkdałn / de rołdsajd asystans serwis]
wskazać drogę show the way [szoł de łej]
wskazać na mapie show on the map [szoł on de map]
wyczerpały się baterie batteries have run down [bateriz haw ran dałn]
wyjaśnić explain [yksplejn]
wystawić duplikat issue a duplicate [yszju e duplykyt]
wzywać pomocy call for help [kol fer help]
zablokować kartę kredytową block / freeze the credit card [blok / friz de kredit card]
zabłądzić get lost [get lost]
zaginąć get lost [get lost]
zapasowy spare [sper]
zaplamić stain [stejn]
zgubić coś lose [luz]
zgubić paszport lose the passport [luz de pasport]
złodziej thief [fif]
znajomy acquaintance [ekłejntens]
znaleźć find [fajnd]
zniszczyć destroy [dystroj]
zwrócić się o pomoc ask for help [ask fer help]
źle się poczuć not feel well [not fil łel]
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5. LEKARZ
Potrzebuję szybko lekarza.
I need a doctor as soon as possible.
[aj nid e dokter az sun az posebel]

Mógłby pan wezwać lekarza / karetkę?
Could you call the doctor / an ambulance?
[kudju kol de dokter / en ambjelens]

Czy jest tu lekarz?
Is there a doctor around here?
[yz der e dokter erałnd hir]

Czy mógłby mi pan polecić internistę / ginekologa / pediatrę?
Could you recommend an internist / a gynecologist / a pediatrician?
[kudju rekemend en ynternyst / e dynykoledyst / e pidietryszen]

Mam wysoką gorączkę.
I’m running a high fever.
[ajm ranyng e haj fiwer]

Boli mnie tutaj.
It hurts here.
[yt herts hir]

Mam trudności z oddychaniem.
I have difficulty in breathing.
[aj haw dyfykelti yn briwyng]

Mam wysokie / niskie ciśnienie.
I have high / low pressure.
[aj haw haj / loł preszer]

Mam rozwolnienie / obstrukcję.
I have diarrhea / constipation.
[aj haw dajerije / konstepejszen]

Miałem zawał przed ... laty.
I had a heart attack ... years ago.
[aj had e hart atak ... jer-z egoł]

MOESZ USŁYSZEĆ LUB PRZECZYTAĆ

What seems to be the trouble?
[łot s-imz te bi de trabel]
Co panu dolega?

Do you take any medicines?
[du ju tejk eny medesenz]
Czy zaywa pan jakieś leki?
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Are you allergic to any drugs?
[ar ju elerdyk te eny dragz]
Czy jest pan uczulony na jakieś leki?

Please strip from waist up.
[pliz stryp frem łejst ap]
Proszę się rozebrać do pasa.

Take a deep breath.
[tejk edip bref]
Proszę oddychać głęboko.

Please lie down on your back.
[pliz laj dałn on jor bak]
Proszę się połoyć na wznak.

Show me your tongue.
[szoł mi jor tang]
Proszę pokazać język.

I’ll write a prescription / a referral slip for further tests / a referral slip to hospital.
[ajl rajt e pryskrypszen / e referel slyp fer ferder tests / e referel slyp te hospytl]
Wypiszę receptę / skierowanie na badania / skierowanie do szpitala.

Please take 1 tablet 3 times a day before eating / after eating.
[pliz tejk łan tablet fri tajmz e dej bifor ityng / after ityng]
Proszę zaywać 3 razy dziennie po 1 tabletce przed jedzeniem / po jedzeniu.

alergia allergy [alerdi]
angina bad cold [bad kołld]
astma asthma [azme]
badanie checkup / examination [czekap / ygzamynejszen]
boleć hurt [hert]
ból brzucha bellyache [beli ejk]
ból gardła sore throat [sor frołt]
ból głowy headache [hedejk]
ból w plecach backache [bakejk]
być chorym be sick / ill [bi syk / yl]
być w ciąy be pregnant [bi pregnent]
choroba disease / illness [dyz-iz / ylnys]
choroba zakaźna contagious disease [kentejdes dyz-iz]
czyrak carbuncle [karbankel]
gabinet lekarski doctor’s office [dokter-z ofys]
gardło throat [frołt]
gips cast [kast]
grypa flu [flu]
guz tumo(u)r [tjumer]
internista internist [ynternyst]
kał stool / feces [stul / fis-iz]
kaszel cough [kof]
katar cold / runny nose [kołld / rany nołz]
krew blood [blad]
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lekarstwo medicine / drug [medesen / drag]
lekarz doctor / physician [dokter / fyzyszen]
mieć gorączkę run a fever [ran e fiwer]
mieć niskie ciśnienie have low pressure [haw loł preszer]
mieć wysokie ciśnienie have high pressure [haw haj preszer]
mierzyć ciśnienie check blood pressure [czek blad preszer]
mocz urine [juryn]
niestrawność indigestion [yndydesczen]
nudności nausea [noz-ije]
obstrukcja constipation [konstepejszen]
oddychać breathe [briw]
oparzenie burn [bern]
opuchlizna swelling [słelyng]
pacjent patient [pejszent]
pediatra pediatrician [pidietryszen]
pielęgniarka nurse [ners]
pierwsza pomoc first aid [ferst ejd]
poczekalnia waiting room [łejtyng rum]
połoyć się lie down [laj dałn]
przepisać lek prescribe medicine [preskrajb medesen]
prześwietlenie X-ray [eksrej]
przeziębienie cold [kołld]
przychodnia infirmary [ynfermery]
rana cięta cut / gash [kat / gasz]
rana otwarta open wound [ołpen łund]
recepta prescription [pryskrypszen]
reumatyzm rheumatism [rumetyzem]
rozebrać się take off clothes [tejk of klołz]
rozwolnienie diarrhea [dajerije]
skierowanie referral slip [ryferel slyp]
stan zapalny inflammation [ynflemejszen]
stetoskop stethoscope [steteskołp]
torsje vomit [womyt]
ubezpieczenie insurance [ynszurens]
uczulenie allergy [alerdi]
udzielić pomocy give help [gyw help]
ukąszenie owada insect bite [ynsekt bajt]
uądlenie sting [sting]
wezwać lekarza call the doctor [kol de dokter]
wizyta visit [wyzyt]
wrzód ulcer [alser]
wylew stroke [strołk]
wysypka rash [rasz]
zapalenie gardła sore throat [sor frołt]
zapalenie oskrzeli bronchitis [bronkajtys]
zapalenie płuc pneumonia [numołnie]
zapalenie ucha earache [irejk]
zapalenie węzłów chłonnych adenitis [adnajtys]
zastrzyk injection / shot [yndekszen / szot]
zawał serca heart attack [hart etak]
zawroty głowy vertigo [wertygoł]
zaywać take [tejk]
zgaga heartburn [hartbern]
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zgon death [def]
złamanie fracture [frakczer]
zwichnięcie dislocation [dyslokejszen]

Słownik obrazkowy jest szczególnym typem słownika językowego. Po pierwsze zawiera 
przede wszystkim rzeczowniki, często wielowyrazowe terminy. Po drugie nie opisuje 
przedmiotów, lecz je nazywa, odnosząc dany wyraz do symbolizującej go ilustracji. Innymi 
słowy grafika pełni w nim tę samą funkcję, którą w zwykłym słowniku spełnia opis werbalny.

Ilustracje stosowane w słownikach obrazkowych są uproszczeniem wobec rzeczywistego 
wyglądu danego obiektu czy zjawiska, tzn. uwypuklają jego podstawowe cechy, a pomijają 
elementy drugorzędne, np. modne szczegóły odziey. Posługiwanie się w tego rodzaju 
słownikach ilustracjami wiąe się te z pewnego typu ograniczeniami. A mianowicie 
w słowniku obrazkowym mona sobie pozwolić na prezentację tylko takich obiektów 
lub zjawisk, które dają się przedstawić za pomocą wyobraenia graficznego.

Słowniki obrazkowe są przeznaczone dla aktywnych członków nowoczesnego społeczeństwa 
informacyjnego, którzy powinni znać wiele pojęć z rónych dziedzin, ale w adnej z nich nie 
są i nie muszą być specjalistami. Zazwyczaj do tego typu słowników włącza się terminy, które 
mogą się przydać kademu, celowo zaś opuszcza się pojęcia znane wyłącznie fachowcom. 
W poszczególnych kategoriach tematycznych mona jednak dostrzec róne poziomy 
specjalizacji, w zaleności od stopnia rozpowszechnienia się danej dziedziny w yciu 
codziennym. Słownictwo dotyczące odziey czy jedzenia jest nam z natury rzeczy blisze 
ni pojęcia z dziedziny energetyki jądrowej. Albo inaczej: w celu opisania anatomii człowieka 
stosujemy wyłącznie terminologię medyczną, podczas gdy budowę owocu mona przedstawić 
zarówno przy uyciu pojęć naukowych, jak i naleących do języka ogólnego.

Na polskim rynku księgarskim dostępne są słowniki obrazkowe o rónej objętości, 
przeznaczone dla rónych grup odbiorców. Dwa najpopularniejsze to The New Oxford Picture 
Dictionary (English/Polish Edition) oraz The Oxford-Duden Pictorial English Dictionary. Second 
Edition.

Zapraszamy do naszej księgarni internetowej pod adresem www.e-felberg.pl
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6. MIASTO: ORIENTACJA
Mieszkam w hotelu ...
I’m staying at the ... Hotel.
[ajm stejyng et de(di ) ... hołtel]

Mieszkam u krewnych / znajomych.
I’m staying with my relatives / friends.
[ajm stejyng ływ maj reletywz / frendz]

Jak dojść do ulicy ... ?
How do I go to ... Street?
[hał du aj goł te ... strit]

Gdzie jest najblisza poczta?
Where’s the nearest post office?
[łer-z de nirest połst ofys]

Czy jest tu gdzieś w pobliu kawiarnia / bar / telefon?
Is there a cafe / bar / (paid) phone near here?
[yz der e kafej / bar / (pejd) fołn nir hir]

Czy mona tam dojechać autobusem?
Can I get there by bus?
[kan aj get der baj bas]

Daleko jeszcze do ... ?
How far is it to ... ?
[hał far yz yt te ...]

MOESZ USŁYSZEĆ LUB PRZECZYTAĆ:

What’s your address?
[łots jor edres]
Jaki jest pański adres?

Where do you live?
[łer du ju lyw]
Gdzie pani mieszka?

Please go straight ahead and then turn left / right.
[pliz goł strejt ehed end den tern left / rajt]
Proszę iść prosto, a potem w lewo / w prawo.

It’s the { first / second } street to the left / right.
[yts de ferst / sekend strit te de left / rajt]
Pierwsza / druga ulica na lewo / na prawo.

You’re walking in the wrong direction.
[ju ar łokyng yn de rong dyrekszen]
Idzie pan w złym kierunku.
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You should turn back.
[ju szud tern bak]
Powinien pan zawrócić.

The square you’re looking for is behind this house / these houses.
[de skłer jur lukyng for yz bihajnd dys hałs / diz hałzyz]
Plac, którego pani szuka, jest za tym budynkiem / tymi domami.

It’s still a 10-minute walk.
[yts styl e ten mynyt łok]
Jeszcze około 10 minut pieszo.

Two stops of bus number ...
[tu stops ow bas namber ...]
Dwa przystanki autobusem linii ...

On the other side of the street.
[on di ader sajd ow de strit]
Po drugiej stronie ulicy.

It’s not far from here. Just about 330 yards.
[yts not far frem hir dest ebałt fri handred end ferty jardz]
Całkiem blisko, około 300 metrów.

It’s quite far, about a km from here.
[yts kłajt far ebałt e kylomyter frem hir]
Dość daleko, około kilometra.

You’d better take a taxi.
[jud beter tejk e taksy]
Najlepiej wziąć taksówkę.

adres address [edres]
aleja avenue [awenju]
autobus bus [bas]
bank bank [bank]
bar bar [bar]
budka telefoniczna (tele)phone booth [(tele)fołn buf]
budynek building [byldyng]
centrum handlowe shopping (BE) centre / arcade / (AE) center / mall [szopyng senter / 

arkejd / senter / mol]
deptak promenade [promenejd]
dojechać arrive [erajw]
dojść walk to / reach [łok te / ricz]
dworzec autobusowy bus terminal [bas terminel]
dworzec kolejowy (BE) railway / (AE) railroad / train station [reilłei / reilrołd / trein 

steiszen]
dzielnica district / quarter [dystrykt / kłorter]
hotel hotel [hołtel]
informować inform [ynform]
iść dalej walk on [łokon]
iść na południe go south [goł sałf]
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iść na północ go north [goł norf]
iść na wschód go east [goł ist]
iść na zachód go west [goł łest]
iść prosto go straight ahead [goł strejt ahed]
iść w kierunku ... go in the direction of ... / toward ... [goł yn de dyrekszen ow ... / tłord ...]
jezdnia road [rołd]
kawiarnia cafe [kafej]
kierunek direction [dyrekszen / dairekszen]
kino (BE) cinema / (AE) movie theater [syneme / muwi fieter]
kościół church [czercz]
linia tramwajowa (BE) tram / (AE) streetcar line [tram / stritkar lajn]
mapa map [map]
metro (BE) underground / (AE) subway [andergrałnd / sabłej]
mieszkać live [lyw]
most bridge [bryd]
najbliszy the nearest [de nirest]
nazwa ulicy street name [strit nejm]
nietutejszy stranger [strejnder]
obcokrajowiec foreigner [foryner]
obok nearby [nirbaj]
odległość distance [dystens]
opera opera [opere]
park park / garden [park / gardn]
plan miasta map of the city / town [map ow de syty / tałn]
po drugiej stronie on the other side [on di ader sajd]
pokazać na mapie show on the map [szoł on de map]
postój taksówek taxi stand [taksy stand]
prosić o pomoc ask for help [ask fer help]
przecznica side street / (AE) block [sajd strit / blok]
przejazd kolejowy (BE) railway / (AE) railroad crossing [rejlłej / rejlrołd krosyng]
przejście dla pieszych (BE) zebra / pedestrian crossing / (AE) crosswalk [zibre / pedestrien 

krosyng / krosłok]
przejście podziemne (BE) subway / (AE) underground passage [sabłej / andergrałnd pasyd]
przyjechać arrive [erajw]
przystanek autobusowy bus stop [bas stop]
punkt orientacyjny landmark [landmark]
pytać o drogę ask for direction [ask fer dyrekszen]
ratusz city / town hall [syty / tałn hol]
restauracja restaurant [resterent]
rondo (BE) roundabout / (AE) traffic circle [rałndebałt / trafyk serkel]
skręcić w lewo turn left [tern left]
skręcić w prawo turn right [tern rajt]
skrzyowanie crossing [crosyng]
skwer square [skłer]
stacja metra (BE) underground / (AE) subway station [andergrałnd / sabłej stejszen]
stare miasto old town [ołld tałn]
szukać adresu look for the address [luk fer di edres]
światła sygnalizacji miejskiej traffic signs [trafyk sajnz]
taksówka taxi / cab [taksy / kab]
teatr (BE) theatre / (AE) theater [fieter]
tramwaj (BE) tram / (AE) streetcar [tram / stritkar]
turysta tourist [turyst]
u zbiegu ulic at the street junction [et de strit dankszen]
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w innej dzielnicy in another district / quarter [yn enader dystrykt / kłorter]
w pobliu near / in the vicinity [nir / yn de wysynyty]
wieowiec highrise [hajrajz]
za domem behind the house [bihajnd de hałs]
zabłądzić get lost [get lost]
zawrócić turn back [tern bak]
zgubić się get lost [get lost]
zorientować się orient(ate) yourself [orjent(ejt) jorself]

Sex Mission, czyli kultowa Seksmisja Juliusza Machulskiego, 
to tytuł pierwszej ksiąeczki z serii „Felberg English Photonovel”. 
Utwory, które wydawane są w tej serii, otrzymują formę komiksu 
filmowego, tj. opowieści słowno-obrazkowej złoonej z fotosów 
filmowych opatrzonych skrótową narracją i dialogami umieszczonymi 
w tzw. dymkach.

Zapraszamy do naszej księgarni internetowej pod adresem 
www.e-felberg.pl
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7. MIASTO: TRANSPORT
Czym dojadę do ... ?
What do I take to get to ...
[łot du aj tejk te get te ...]

Jakim autobusem dojechać na lotnisko?
Which bus goes to the airport?
[łycz bas gołz tede erport]

Gdzie jest najblisza stacja metra?
Where’s the nearest (BE) underground / (AE) subway station?
[łer-z de nirest andergrałnd / sabłej stejszen]

Czy ten autobus jedzie w kierunku lotniska?
Does this bus go toward the airport?
[daz dyz bas goł tłord di erport]

Chcę dojechać do ... , proszę mi powiedzieć, gdzie mam wysiąść.
I want to get to ... Please tell me where to get off.
[aj łont te get te ... pliz tel mi łer te get of]

Ile jeszcze przystanków do ... ?
How many stops are there to ... ?
[hał many stops ar der te ...]

Czy wysiada pan na następnym przystanku?
Are you getting off at the next stop?
[ar ju getyng of et de nekst stop]

Wysiadam tutaj. Przepraszam (pana).
Excuse me, sir. I’m getting off here.
[ekskjuz mi ser ajm getyng of hir]

Gdzie jest postój taksówek?
Where’s the taxi stand?
[łer-z de taksy stand]

Taksówka! Wolny?
Taxi!
[taksy]

Proszę mnie zawieźć do hotelu ... !
Please take me to the ... Hotel.
[pliz tejk mi te de ... hołtel]

Proszę się zatrzymać.
Please pull over.
[pliz pul ołwer]

Proszę tu na mnie zaczekać, zaraz wracam.
Please wait here. I’ll be right back.
[pliz łejt hir ajl bi rajt bak]
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MOESZ USŁYSZEĆ LUB PRZECZYTAĆ:

You can take bus number 25 or 38 to get there.
[ju kan tejk bas namber tłenty fajw or ferty ejt te get der]
Moe pan tam dojechać autobusem linii 25 lub 38.

No, this bus goes in the opposite direction.
[noł dys bas gołz yn di opozyt dyrekszen]
Nie, ten autobus jedzie w przeciwnym kierunku.

You should get off here.
[ju szud get of hir]
Pani powinna tutaj wysiąść.

I’m getting off there too. I’ll help you.
[ajm getyng of der tu ajl help ju]
Ja te tam wysiadam, pomogę panu.

You should change here.
[ju szud czeńd hir]
Tu powinien się pan przesiąść.

Ride to the end of the line.
[rajd te di end ow de lajn]
Jedzie pan do końca trasy.

autobus bus [bas]
automat biletowy ticket (BE) dispenser / (AE) machine [tykyt dyspenser / meszin]
awaria breakdown [brejkdałn]
bilet imienny non-transferable ticket [non transferebel tykyt]
bilet miesięczny season ticket [sizyn tykyt]
bilet na okaziciela transferable ticket [transferebel tykyt]
brak połączenia no connection [noł kenekszen]
cena biletu price of the ticket [prajs ow de tyket]
dojazd bezpośredni through { bus / train } [fru bas / trejn]
dojazd dogodny convenient connection [kenwinjent kenekszen]
dojazd szybki quick ride [kłyk rajd]
dojechać reach / get to [ricz / get te]
drobne pieniądze na bilet change for the ticket [czeńd fer de tyket]
drzwi wejściowe entrance door [entrens dor]
drzwi zamykane automatycznie self-closing door [self klołzyng dor]
dzień powszedni weekday [łikdej]
dzień świąteczny holiday [holydej]
firma przewozowa transport company [transport kampeny]
godziny szczytu rush hours [rasz ałer-z]
jechać na gapę ride without a ticket [rajd ływałt e tykyt]
kara fine [fajn]
kasa biletowa ticket office [tykyt ofys]
kierowca driver [drajwer]
kierunek jazdy direction of the ride [dyrekszen ow de rajd]
kolej miejska municipal railway / overhead railroad [mjunysypel rejlłej / ołwerhed rejlrołd]
komunikacja miejska city transport [syty transport]
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konduktor conductor [kendakter]
korek traffic jam [trafyk dam]
kupić bilet u kierowcy buy the ticket from the driver [baj de tyket frem de drajwer]
kurs service [serwys]
kursować run [ran]
linia autobusowa bus line [bas lajn]
linia metra (BE) underground / (AE) subway line [andergrałnd / sabłej lajn]
linia tramwajowa (BE) tram / (AE) streetcar line [tram / stritkar lajn]
mapa komunikacyjna map of city transport [map ow syty transport]
metro (BE) underground / (AE) subway [andergrałnd / sabłej]
miejsca stojące standing room [standyng rum]
miejsce dla inwalidy seat for the handicapped [s-it fer de handykapt]
miejsce dla matki z dzieckiem seat for women with children [s-it fer łymyn ływ czyldren]
miejsce siedzące seat [s-it]
objazd detour [ditur]
pasaer passenger [pasender]
podróować travel [trawel]
plan miasta map of (the) city [map ow (de) syty]
pętla autobusowa bus terminus [bas termynes]
pętla tramwajowa (BE) tram / (AE) streetcar terminus [tram / stritkar termynes]
postój taksówek taxi stand / rank [taksy stand / rank]
przesiąść się transfer / change [transfer / czeńd]
przycisk na ądanie request stop button [rykłest stop baten]
przystanek autobusowy bus stop [bas stop]
przystanek końcowy last stop [last stop]
przystanek na ądanie request stop [rykłest stop]
przystanek następny next stop [nekst stop]
przystanek tramwajowy (BE) tram / (AE) streetcar stop [tram / stritkar stop]
pytać o drogę ask for direction [ask fer dyrekszen]
rozkład jazdy timetable [tajm tejbel]
schody ruchome escalator [eskelejter]
siedzieć sit [syt]
skasować bilet punch / validate the ticket [pancz / walydejt de tykyt]
spóźnić się be late / delayed [bi lejt / dylejd]
stacja metra  (BE) underground / (AE) subway station [andergrałnd / sabłej stejszen]
taksówka taxi / cab [taksy / kab]
taksówkarz taxi driver [taksy drajwer]
taryfa przewozowa fare [fer]
tłok crowd [krałd]
tramwaj (BE) tram / (AE) streetcar [tram / stritkar]
trasa route [rut]
tylko dla wysiadających disembarking passengers only [dyzembarkyng pasender-z only]
udzielić informacji give information [gyw ynfermejszen]
winda (BE) lift / (AE) elevator [lyft / elewejter]
wsiadać get on [get on]
wypadek accident [aksydent]
wysiadać get off [get of]
zamówić taksówkę call for a taxi [kol fer e taksy]
zatrzymywać się stop / pull over [stop / pul ołwer]
zawieźć take [tejk]
zjazd do zajezdni out of service [ałt ow serwys]
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8. ODPRAWA CELNA
Mam dwie butelki wina / whisky.
I have two bottles of wine / whisky.
[aj haw tu botylz ow łajn / łyski]

Nie mam nic do oclenia.
I have nothing to declare.
[aj haw nafyng te dikler]

To są prezenty dla znajomych.
These are gifts for friends.
[diz ar gyfts fer frendz]

To są moje rzeczy osobiste.
These are my private things.
[diz ar maj prajwyt fyngz]

Gdzie mogę załatwić formalności związane ze zwrotem VAT-u dla turystów?
Where do I get my tax rebate?
[łer du aj get maj taks ribejt]

MOESZ USŁYSZEĆ LUB PRZECZYTAĆ:

Please get ready for customs clearance.
[pliz get redy fer kastems klirens]
Proszę przygotować się do odprawy celnej.

Do you have anything to declare?
[du ju haw enyfyng te dikler]
Czy mają państwo coś do oclenia?

Do you have alcohol?
[du ju haw alkehol]
Czy przewoą państwo alkohol?

How much are they worth?
[hał macz ar dej łerf]
Jaka jest ich wartość?

You have no drugs, objects of art, museum pieces, or old books?
[ju haw noł dragz, obdekts ow art, mjuz-ijem pisyz, er ołld buks]
Nie przewozi pani narkotyków, dzieł sztuki, obiektów muzealnych, ikon, starodruków?

You can’t bring it into this country.
[ju kant bryng yt ynte dys kantry]
Tego nie wolno przewozić.

How many cigarettes do you have?
[hał many sygerets du ju haw]
Ile ma pan papierosów?
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Which (BE) luggage / (AE) baggage is yours, sir?
[łycz lagyd / bagyd yz jor-z ser]
Który baga naley do pana?

Whose suitcase is this?
[huz sjutkejs yz dys]
Czyja to walizka?

Please open your suitcase.
[pliz ołpen jor sjutkejs]
Proszę otworzyć walizkę.

You have to pay customs for this.
[ju haw te pej kastemz fer dys]
Za to trzeba zapłacić cło.

Your customs (duty) amounts to ...
[jor kastemz (djuty) emałnts te ...]
Cło wynosi ...

alkohol alcohol [alkehol]
antyki antiques [antiks]
baga (BE) luggage / (AE) baggage [lagyd / bagyd]
baganik (BE) boot / (AE) trunk [but / trank]
celnik customs officer [kastemz ofeser]
cło customs (duty) [kastemz (djuty)]
cygaro cigar [sygar]
dane personalne personal details [persenel ditejlz]
dewizy foreign currency [foryn karensy]
dokumenty documents / papers [dokjuments / pejper-z]
dozwolone allowed [elałd]
drukowane litery block letters [blok leter-z]
dziecko child [czajld]
dzieła sztuki objects of art [obdekts ow art]
formularz form [form]
funkcjonariusz functionary [fankszenery]
granica border [border]
grupa group [grup]
ikona icon [ajken]
imię first name [ferst nejm]
kaucja deposit [dypozyt]
kontrola control [kentrołl]
kraj docelowy country of destination [kantry ow destenejszen]
łapówka bribe [brajb]
mundur uniform [juneform]
narkotyki drugs [dragz]
nazwisko (BE) surname / (AE) family name [sernejm / famely nejm]
neseser briefcase [brifkejs]
obiekt muzealny museum piece [mjuz-ijem pis]
obraz picture / painting [pykczer / pajntyng]
oclić levy a duty upon [lewy e djuty apon]
oczekiwanie waiting [łejtyng]
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oddać give back [gyw bak]
otworzyć open [ołpen]
papierosy cigarettes [sygerets]
paszport passport [pasport]
plecak (BE) rucksack / (AE) backpack [raksak / bakpak]
podpis signature [sygneczer]
podróować travel [trawel]
podró słubowa business trip [biznes tryp]
pokazać show [szoł]
prezent gift [gyft]
przejście graniczne border crossing [border krosyng]
przemycać smuggle [smagel]
przemytnik smuggler [smagler]
przepisy celne customs regulations [kastemz regjulejszenz]
prześwietlić x-ray [eksrej]
rewidować search [sercz]
rewizja search [sercz]
rzeczy osobiste personal things [persenel fyngz]
sektor sector [sekter]
sklep wolnocłowy duty-free shop [djuty fri szop]
sprawdzić check [czek]
stanowisko stand [stand]
starodruk old book [ołld buk]
stempel stamp [stamp]
strefa wolnocłowa duty-free zone [djuty fri zołn]
szlaban barrier [barier]
taryfa celna duty [djuty]
torba bag [bag]
tranzyt transit [tranzyt]
uytek własny private use [prajwyt jus]
walizka suitcase [sjutkejs]
waluta currency [karensy]
wartość value / worth [walju / łerf]
wino wine [łajn]
wódka vodka [wodka]
wpisać (BE) fill in / (AE) fill out [fyl yn / fyl ałt]
wwozić bring in / import [bryng yn / ymport]
wwóz import [ymport]
wycieczka trip [tryp]
wyjąć take out [tejk ałt]
wyraźnie distinctly / clearly [dystynktly / klirly]
wyroby spirytusowe alcoholic beverages / spirits / liquor [alkeholyk bewrydyz / spyryts / lyker]
wywozić take out / export [tejk ałt / eksport]
wywóz export [eksport]
zabronione not allowed / forbidden [not elałd / ferbydyn]
zamknąć close / shut [klołz / szat]
zapłacić pay [pej]
zwrot podatku VAT tax rebate [taks ribejt]
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klimatyzacja air-conditioning [er kendyszenyng]
klucz key [ki]
komfortowy comfortable [kamftebel]
komputer computer [kempjuter]
korytarz corridor / hall [koryder / hol]
łóko bed [bed]
miejsce zamieszkania place of residence [plejs ow rezydens]
motel motel [mołtel]
najlepszy the best [de best]
nazwisko family name / last name [fameli nejm / last nejm]
numer paszportu passport number [pasport namber]
numer pokoju room number [rum namber]
obsługa hotel attendants [hołtel etendents]
obywatelstwo nationality [naszenalyty]
odwiedzać visit [wyzyt]
odwołać cancel [kansel]
ogród garden [gardn]
okno window [łyndoł]
paszport passport [pasport]
pełne wyywienie full board [ful bord]
piętro floor [flor]
pismo handwriting [handrajtyng]
plan miasta plan of the city / town [plan ow de syty / tałn]
poddasze attic [atyk]
pokój room [rum]
polecić recommend [rekemend]
portier (hotel) attendant [(hołtel) etendent]
prysznic shower [szałer]
przeciętny average [awryd]
przyjechać arrive [erajw]
recepcja reception desk [rysepszen desk]
restauracja restaurant [resterent]
rezerwacja reservation [rezerwejszen]
sejf safe [sejf]
słoneczny sunny [sany]
słubowy service [serwys] , business [biznes]
strona side [sajd]
śniadanie breakfast [brekfest]
średniej klasy medium class [midiem klas]
tani cheap [czip]
telefon (tele)phone [(tele)fołn]
telewizor TV set [tiwiset]
torba bag [bag]
turystyczny tourist [turyst]
ulica street [strit]
usługa service [serwys]
uywać use [juz]
walizka suitcase [sjutkejs]
wanna bathtub [baftab]
wewnętrzny inside [ynsajd]
widok view [wju]
winda (BE) lift / (AE) elevator [lyft / elewejter]
wnieść bring in [bryng yn]
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9. POLICJA
Trzeba zawiadomić / wezwać policję.
We should call the police.
[łi szud kol de pelis]

Gdzie jest najbliszy komisariat policji?
Where’s the nearest (BE) police station / (AE) precinct?
[łers de nirest pelis stejszen / prisynkt]

Proszę o kontakt z polskim konsulem.
I’d like to get in touch with the Polish Consulate, please.
[ajd lajk te get yn tacz ływ de połlysz konselyt pliz]

Mówię słabo po ... . Proszę o tłumacza.
My ... is poor. Could I get an interpreter, please?
[maj ... yz pur kud aj get en ynterpreter pliz]

Odmawiam składania zeznań bez polskiego konsula.
I refuse to testify without the Polish consul present.
[aj ryfjuz te testyfaj ływałt de połlysz konsel prezent]

Zaszło jakieś nieporozumienie.
There must be a misunderstanding.
[der mast bi e mysanderstandyng]

Ukradziono mi paszport i pieniądze / karty kredytowe.
My passport and money / credit cards have been stolen.
[maj pasport en many / kredyt kardz haw byn stołlen]

Zostałem napadnięty.
I’ve been mugged.
[ajw byn magd]

MOESZ USŁYSZEĆ LUB PRZECZYTAĆ

Your I.D., please.
[jor ajdi kard pliz]
Proszę o pańskie dokumenty.

Please come with us.
[pliz kam ływas]
Pan pozwoli z nami.

You must come with us to the (BE) police station / (AE) precinct.
[ju mast kam ływas te de pelis stejszen / prisynkt]
Musi się pan udać z nami na komisariat.

You must give your testimony.
[ju mast gyw jor testymony]
Musi pan złoyć zeznania.
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We have to detain you until the case is clarified.
[łi haw te dytejn ju antyl de kejs yz klaryfajd]
Musimy pana zatrzymać do wyjaśnienia.

Please give us a description of the mugger.
[pliz gyw as e dyskrypszen ow de mager]
Proszę podać rysopis napastnika.

This is your counsel appointed by the court / public defender.
[dys yz jor kałnsel apojntyd baj de kort / pablyk dyfender]
To jest pański obrońca z urzędu.

We have to write a report.
[łi haw te rajt e ryport]
Musimy spisać protokół.

Please describe what happened.
[pliz dyskrajb łot hapend]
Proszę opisać okoliczności zajścia.

You pay a fine for ...
[ju pej e fajn fer ...]
Płaci pan mandat za ...

adwokat lawyer [lojer]
akt oskarenia indictment / charge [yndajtment / czard]
aresztować arrest [arest]
areszt tymczasowy detention awaiting trial [dytenszen ełejtyng trajel]
dane osobowe personal details [persenl dytejlz]
deportacja deportation [dyportejszen]
dokumenty documents [dokjuments]
funkcjonariusz police officer [pelis ofeser]
grzywna fine [fajn]
kajdanki handcuffs [handkafs]
kancelaria prawna lawyer’s office [lojer-z ofys]
kaucja bail [bejl]
komendant police chief [pelis czif]
komisariat (BE) police station / (AE) precinct [pelis stejszen / prisynkt]
konfrontacja confrontation [konfrentejszen]
konsul consul [konsel]
konsulat consulate [konselyt]
kradzie theft [feft]
mandat ticket [tykyt]
mecenas attorney [eterny]
napastnik mugger [mager]
napaść mugging [magyng]
nieporozumienie misunderstanding [mysanderstandyng]
obdukcja autopsy [otopsy]
obrońca z urzędu counsel appointed by the court / public defender [kałnsel epojntyd baj de 

kort / pablyk dyfender]
odciski palców fingerprints [fyngerprynts]
odmówić składania zeznań decline / refuse to testify [dyklajn / ryfjuz te testyfaj]
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10. RESTAURACJA: ZAMÓWIENIE

Proszę o jadłospis / kartę dań.
A menu, please.
[e menju pliz]

Co dziś pan poleca?
What do you recommend today?
[łot du ju rekemend tedej]

Jakie jest dziś danie dnia?
What’s today’s special?
[łots tedejz speszel]

Proszę o wodę mineralną.
Mineral water, please.
[mynerel łoter pliz]

Proszę o sok pomarańczowy i colę.
Orange juice and coke, please.
[orynd dus end kołk pliz]

Czy proponują państwo gotowe zestawy?
Do you offer set meals?
[du ju ofer set milz]

Czy są dania wegetariańskie?
Are there any vegetarian dishes?
[ar der eny wedyterien dyszyz]

Proszę o małą porcję dla dziecka.
A small portion for my child, please.
[e smol porszen fer maj czajld pliz]

Poprosimy aperitif.
Aperitif, please.
[aperitif pliz]

Potem poprosimy o desery.
Afterwards we’ll ask for desserts.
[afterłerdz łil ask fer dyzerts]

Za sery dziękujemy, poprosimy owoce.
Thanks for the cheeses. Let’s have some fruit.
[fanks fer de czizyz lets haw sam frut]

Zabrakło serwetek.
We’re out of napkins.
[łir ałt ow napkynz]
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MOESZ USŁYSZEĆ LUB PRZECZYTAĆ:

One moment, please, I’m serving your order right away.
[łan mołment pliz ajm serwyng jor order rajt ełej]
Jedną chwileczkę, ju podaję.

What would you like to drink?
[łot łudju lajk te drynk]
Czego się państwo napiją?

(BE) Sparkling or nonsparkling / (AE) Fizz or noncarbonated?
[sparklyng er nonsparklyng / fyz or nonkarbenejtyd]
Gazowaną czy niegazowaną?

These are set menus and those are a la carte.
[diz ar set menjuz end douz ar ale kart]
Tu są zestawy, a tam dania z karty.

Would you like to order now?
[łudju lajk te order nał]
Czy zechcą państwo ju zamówić?

What about the main course?
[łot ebałt de mejn kors]
A co jako danie główne?

Would you like a dessert?
[łudju lajk e dyzert]
Czy yczy sobie pan deser?

alkohol alcohol [alkehol]
brak ... we’re out of ... [łir ałt ow ...]
bufet szwedzki smorgasbord [smorgesbord]
cielęcina veal [wil]
czas oczekiwania waiting time [łejtyng tajm]
danie dnia the special [de speszel]
deser dessert [dyzert]
drób poultry [poltry]
dziczyzna game [gejm]
filet fillet [fylej]
frytki (AE) French fries / (BE) chips [frencz frajz / czips]
gotowy zestaw obiadowy  set menu / the special [set menju / de speszel]
herbata tea [ti]
homary lobster [lobster]
jadłospis menu [menju]
jagnięcina lamb [lam]
karta dań menu [menju]
karta win wine card [łajn kard]
kasza groats [grołts]
kawa coffee [kofi]
kawior caviar [kawiar]
kelner waiter [łejter]
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kieliszek glass [glas]
kotlet cutlet [katlet]
krewetki shrimps / prawns [szrymps / pronz]
kucharz cook / chef [kuk / szef]
kurczak chicken [czyken]
langusta spiny lobster [spajny lobster]
lokal restaurant [resterent]
makaron noodles [nudylz]
małe mussels [maselz]
masło butter [bater]
mięso meat [mit]
mroonki frozen food [frołzen fud]
nakrycie set of plates [set ow plejts]
obsługa service [serwys]
ostrygi oysters [ojster-z]
owoce fruit [frut]
pieczywo bread [bred]
pizza pizza [pitse]
podać serve [serw]
polecić recommend [rekemend]
poprosić ask [ask]
porcja dla dziecka child portion [czajld porszen]
porcja dua regular portion [regjeler porszen]
potrawy mączne pasta dishes [paste dyszyz]
potrawy mięsne meat dishes [mit dyszyz]
potrawy regionalne local dishes [lołkel dyszyz]
potrawy wegetariańskie vegetarian dishes [wedyterien dyszyz]
potrawy z ryb fish dishes [fysz dyszyz]
półmisek platter [plater]
przygotować prepare [pryper]
przyjąć zamówienie teik the order [tejk di order]
przyprawy spices [spajsyz]
przyrządzić prepare [pryper]
przystawka appetizer [apytajzer]
ryba fish [fysz]
ry rice [rajs]
sałatka jarzynowa vegetable salad [wedytebel salad]
serwetka napkin [napkyn]
sery cheeses [czizyz]
sok owocowy fruit juice [frut dus]
sos sauce / gravy [sos / grejwi]
specjalność zakładu specialite de la maison [spesjalitei de la mezą]
stolik table [tejbel]
szef kuchni chef [szef]
sztućce cutlery [katlery]
tatar steak tartare [stejk tarter]
warzywa vegetables [wedytebelz]
wędliny cold meat / cold cuts [kołld mit / kołld kats]
wieprzowina pork [pork]
wino wine [łajn]
woda mineralna mineral water [mynerel łoter]
wołowina beef [bif]
zastanawiać się think [fynk]
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zamówić order [order]
zdecydować się decide [dysajd]
zmienić zamówienie change the order [czeńd di order]
ziemniaki potatoes [petejtołz]
zupa soup [sup]

Seria zatytułowana „Felberg Real Life Stories” 
przeznaczona jest dla osób uczących się języka 
angielskiego na poziomie średniozaawansowanym. 
W kadej ksiąeczce znajdzie czytelnik bogato 
ilustrowaną kolorowymi zdjęciami biografię gwiazdy 
światowego kina lub estrady. W publikacjach 
z tej serii, które ukazały się do tej pory drukiem, 
moemy przeczytać o Jennifer Lopez, Rickym 
Martinie, Julii Roberts, Britney Spears, Stingu oraz 
Bruce’ie Willisie.

Zapraszamy do naszej księgarni internetowej pod adresem www.e-felberg.pl
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ofiara wypadku casualty [kauelty]
oficer officer [ofeser]
okoliczności circumstances [serkemstansyz]
opisać describe [dyskrajb]
oszust cheat [czit]
paragraf paragraph [paregraf]
paszport passport [pasport]
patrol patrol [petrołl]
płacić pay [pej]
pobicie assault [esolt]
podejrzany suspect [saspekt]
podpisać sign [sajn]
policjant policeman [pelismen]
policyjny depozyt police deposit [pelis dyposyt]
pomówienie allegation [alygejszen]
portfel wallet [łolyt]
pościg chase [czejs]
potwierdzić confirm [kenferm]
pozwolenie na pracę work permit [łerk permyt]
pracować nielegalnie work without a permit [łerk ływałt e permyt]
prawo jazdy (BE) driving licence / (AE) driver’s license [drajwyng lajsens / drajwer-z lajsens]
prokurator District Attorney / D.A. [dystrykt eterny / diej]
protokół report [ryport]
przekroczyć dozwoloną prędkość speed [spid]
przesłuchanie interrogatory / questioning [ynterogetori / kłeszczenyng]
radiowóz police car [pelis kar]
rozbój robbery [robery]
rysopis description [dyskrypszen]
sędzia judge [dad]
stawić się appear [epije]
szanta blackmail [blakmejl]
świadek witness [łytnys]
termin fixed date / deadline [fikst dejt / dedlajn]
tłumacz interpreter [ynterpreter]
ucieczka escape [yskejp]
ukraść steal [stil]
ustalić ascertain [asertejn]
wezwać policję call the police [kol de pelis]
wyjaśnienie explanation [eksplenejszen]
wykroczenie petty offence [pety ofens]
wypełnić formularz fill (BE) in / (AE) out a form [fyl yn / ałt e form]
wzywać pomocy call for help [kol fer help]
zajście incident [ynsydent]
zatrzymać się stop [stop]
zatrzymany the detained (suspect) [de dytejnd (saspekt)]
zeznania spisać write a deposition [rajt e depezyszen]
zeznania złoyć give testimony [gyw testymony]
zgubić lose [luz]
złodziej thief [fif]
zwrócić się o pomoc ask for help [ask fer help]
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11. WYCIECZKI
Chciałbym popłynąć promem na wyspę ...
I’d like to take a ferry to the island of ...
[ajd lajk te tejk e fery te di ajlend ow ...]

Moe wybralibyśmy się w góry?
How about a hike in the mountains?
[hał ebałt e hajk yn de małntynz]

Ile trzeba czasu, aby dojść na szczyt?
How long does it take to reach the top?
[hał long daz yt tejk te ricz de top]

Czy podejście jest bardzo strome?
Is the ascent very steep?
[yz di esent wery stip]

Czy daleko stąd do schroniska?
How far is it to the (mountain) hostel?
[hał far yz yt te de (małntyn) hostel]

Dalej iść nie mona, niebezpieczeństwo lawin.
We can’t go any farther because of avalanches.
[łi kant goł eny farder bykoz ow awelanczyz]

Poproszę o mapę terenu / masywu / okolicy.
May I have a map of the region / massif / area?
[mej aj haw e map owde riden / masif / erje]

Chciałbym wynająć łódkę / kajak na 3 godziny / cały dzień.
I’d like to rent a boat / kayak for 3 hours / a whole day.
[ajd lajk te rent e bołt / kajak fer fri ałer-z / ehol dej]

Chciałbym popływać łódką po ...
I’d like to sail a boat on ...
[ajd lajk te sejl e bołt on ...]

Moe poszlibyśmy na spacer?
How about a walk?
[hał ebałt e łok]

Wybierzmy się na wycieczkę rowerową  do ...
Let’s take a bike ride to ... 
[lets tejk e bajk rajd te ...]

Powinniśmy wziąć ze sobą prowiant.
We should take along some food.
[łi szud tejk elong sam fud]

Gdzie się zatrzymamy na nocleg?
Where will we stay for the night?
[łer łyl łi stej fer de najt]
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Jaka będzie jutro pogoda?
What’s the weather report for tomorrow?
[łots de łeder ryport fer temoroł]

Chyba się zgubiliśmy, musimy wrócić.
We must’ve got(ten) lost. We’d better go back.
[łi mastew got(en) lost łid beter goł bak]

MOESZ USŁYSZEĆ LUB PRZECZYTAĆ

Let’s take a motor coach out of town.
[lets tejk e mołter kołcz ałt ow tałn]
Zapraszamy na wycieczkę autokarową za miasto.

Do you want to come along for the trip?
[du ju łont te kam elong fer de tryp]
Chcesz się wybrać z nami na wycieczkę?

This part of the trail is closed.
[dys part ow de trejl yz klołzd]
Ten odcinek szlaku jest zamknięty.

We can get to the top by { cable car / ski lift }.
[łi kan get te de top baj kejbel kar / skilyft]
Na szczyt mona dojechać kolejką linową / gondolową.

atrakcja turystyczna tourist attraction [turyst etrakszen]
autobus piętrowy double-decker [dabel deker]
autokar turystyczny motor coach [mołter kołcz]
bilet wstępu admission [admyszen]
biuro podróy travel office / agency [trawel ofys / ejdensy]
czas wolny time off [tajmof]
dolina valley [waly]
góry mountains [małntynz]
grupa zorganizowana organized group [orgenajzd grup]
informacja turystyczna information desk / (BE) enquiries [ynfermejszen desk / enkłajeriz]
iść pieszo walk / hike [łok / hajk]
jacht sailing boat / yacht [sajlyng bołt / jot]
jaskinia cave [kejw]
jezioro lake [lejk]
klimatyzacja air-conditioning [erkendyszenyng]
kolejka linowa cable car [kejbel kar]
kolejka zabytkowa historical (BE) railway / (AE) railroad [hystorykel rejlłej / rejlrołd]
kupić wycieczkę pay for (a) trip / tour [pej fer (e) tryp / tur]
las wood / forest [łud / foryst]
latarka (BE) torch / (AE) flashlight [torcz / flaszlajt]
lawina avalanche [awelancz]
malowniczy picturesque [pykczeresk]
most bridge [bryd]
nieczynny closed / out of order [klołzd / ałt ow order]
nizina lowland [lołlend]



 40www.e-felberg.pl  41www.e-felberg.pl

nocleg overnight stay / accommodation [ołwernajt stej / ekomedejszen]
odjazd departure [dyparczer]
odpoczynek rest [rest]
opady rain / precipitation [rejn / prysypytejszen]
park park / garden [park / gardn]
parking parking lot / car park [parkyng lot / kar park]
piknik picnic [pyknyk]
plaa beach [bicz]
plecak (AE) backpack / (BE) rucksack [bakpak / raksak]
podejście ascent [esent]
powrót return [rytern]
program wycieczki program of  the trip / the excursion [prołgram ow de tryp / di ykskerszen]
prom ferry [fery]
prowiant food / provisions [fud / prewyenz]
przejadka ride [rajd]
przełom rzeki river gorge [rywer gord]
przewodnik (ksiąka) guidebook [gajdbuk]
przewodnik (osoba) guide [gajd]
przyjazd arrival [erajwel]
przyroda nature [nejczer]
rezerwat reserve / (Indian) reservation [ryzerw / (yndien) rezerwejszen]
rower górski mountain bike [małntyn bajk]
rzeka river [rywer]
schronisko (mountain) hostel [(małntyn) hostel]
skała rock [rok]
spacer walk [łok]
sprzęt turystyczny outdoor equipment [ałtdor ykłypment]
stromy steep [stip]
szczyt top / summit [top / samyt]
szlak turystyczny tourist trail [turyst trejl]
śnieg snow [snoł]
teren area [erie]
tereny wypoczynkowe pleasure grounds [pleer grałnds]
termos thermos flask [fermes flask]
trasa rowerowa bike route [bajk rut]
trasa turystyczna itinerary / route [ajtynerery / rut]
trasa wycieczki itinerary [ajtynerery]
tunel tunnel [tanel]
turysta tourist [turyst]
wieś village [wylyd]
wodospad waterfall [łoterfol]
wybrać się go [goł]
wycieczka autokarowa coach trip [kołcz tryp]
wycieczka jednodniowa one-day trip [łan dej tryp]
wycieczka piesza hike [hajk]
wycieczka rowerowa bicycle trip [bajsykel tryp]
wynająć rent [rent]
wyspa island [ajlend]
wyywienie food / board [fud / bord]
zalew (artificial) lake [(artifyszyl) lejk]
zapora dam [dam]
zawrócić turn back [tern bak]
zła pogoda bad weather [bad łeder]
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zorganizować pobyt organize a stay [orgenajz e stej]
zwiedzanie sight-seeing [sajtsyjyng]

Seria „Felberg Young English Readers” 
przeznaczona jest uczniów w wieku 7-11 lat. 
W serii tej dziecięcy czytelnik znajdzie frapujące 
przygody swoich ulubionych bohaterów: Robin 
Hooda (Robin Hood and his Sherwood Comrades), 
króla Artura (King Arthur and the Knights of the Round 
Table), Guliwera (Gulliver’s Travels) oraz wychowanego 
w dungli Mowgliego (The Jungle Book). Historie te 
opowiedziane są prostym językiem, dostosowanym 

do potrzeb początkującego ucznia. Wszelkie trudniejsze wyrazy i wyraenia są objaśniane 
w słowniczku w języku polskim. Publikacje są bogato ilustrowane i w pełni kolorowe.

Zapraszamy do naszej księgarni internetowej pod adresem www.e-felberg.pl
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12. ZAKUPY
Gdzie jest centrum handlowe?
Where’s the shopping center?
[łer-z de szopyng senter]

W jakich godzinach są otwarte sklepy?
When do the shops / (AE) stores open?
[łen du de szops / stor-z ołpen]

Chciałbym dziś pójść na zakupy.
I’d like to go shopping today.
[ajd lajk te goł szopyng tedej]

Czy moe mi pani pomóc w robieniu zakupów?
Can you help me do the shopping?
[kan ju help mi du de szopyng]

Szukam bazaru owocowo-warzywnego.
I’m looking for a greengrocer / a fruit and vegetable market.
[ajm lukyng fer e gringroser / e frut end wedtebel markyt]

Jak dotrzeć do centrum handlowego?
How do I get to the shopping center?
[hał du aj get te de szopyng senter]

Gdzie jest najbliszy dom handlowy?
Where’s the nearest department store?
[łer-z de nirest dypartment stor]

Chciałbym kupić sobie ...
I’d like to buy ...
[ajd lajk te baj ...]

Oto moja lista zakupów.
Here’s my shopping list.
[hir-z maj szopyng lyst]

Gdzie pani to kupiła?
Where did you buy it?
[łer dydje baj yt]

Czy jest gdzieś tutaj „pchli targ”?
Is there a flea market near here?
[yz der e fli markyt nir hir]

Gdzie jest kasa?
Where’s the cashier’s desk / (supermarket) checkout?
[łer-z de kaszjer-z desk / czekałt]

Ile to kosztuje?
How much is this?
[hał macz yz dys]
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Czy mogę zapłacić kartą kredytową?
May I pay with a credit card / plastic?
[mej aj pej ływ e kredyt kard / plastyk]

Proszę ładnie zapakować.
Can you gift-wrap it?
[kan ju gyft rap yt]

Chciałbym formularz zwrotu VAT.
May I have a tax rebate form, please?
[mej aj haw e taks ribejt form pliz]

MOESZ USŁYSZEĆ LUB PRZECZYTAĆ:

You should pay at the cashier’s desk.
[ju szud pej et de kaszjer-z desk]
Naley zapłacić w kasie.

Here’s your sales slip / check.
[hir-z jor sejlz slyp / czek]
Oto pański paragon.

akceptować karty kredytowe accept / take credit cards / plastic [aksept / tejk kredyt kardz / 
plastyk]

antykwariat secondhand book (BE) shop / (AE) store [sekendhand buk szop / stor]
apteka (BE) chemist’s / (AE) pharmacy / drugstore [kemists / farmesy / dragstor]
bankomat cash dispenser / cash machine / cashpoint / ATM } [kasz dyspenser / kasz maszyn 

/ kaszpojnt / ej ti em]
banknot (BE) banknote / (AE) bill [banknołt / byl]
bazar market [markyt]
bilon coins [kojnz]
cena price [prajs]
centrum handlowe shopping  (BE) centre / arcade / (AE) center / mall [szopyng senter / 

arkejd / senter / mol]
cukiernia confectionery [kenfekszenery]
czek (BE) cheque / (AE) check [czek]
czynny open [ołpen]
dojazd transport [transport]
dom towarowy department store [dypartment stor]
dostarczyć deliver [dylywer]
dostawa delivery [dylyweri]
drogeria (BE) chemist’s / (AE) drugstore [kemists / dragstor]
dzień powszedni weekday [łikdej]
dzień świąteczny holiday [holydej]
godziny otwarcia sklepów opening hours [ołpenyng ałer-z]
gotówka cash [kasz]
jubiler jewel(l)er [djueler]
karta kredytowa credit card / plastic [kredyt kard / plastyk]
kasa cashier’s desk / checkout [kaszjer-z desk / czekałt]
kasjer cashier [kaszjer]
koszyk na zakupy shopping basket [szopyng baskyt]
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kredyt credit / loan [kredyt / lołn]
księgarnia (BE) bookshop / (AE) bookstore [bukszop / bukstor]
kupować buy [baj]
kwiaciarnia florist(’s) [floryst(s)]
lista zakupów shopping list [szopyng lyst]
miasto city / town [sytt / tałn]
mierzyć try on [traj on]
nieczynny closed [klołzd]
obnika cen price reduction [prajs rydakszen]
obsługa service [serwys]
oferta handlowa sales offer [sejlz ofer]
oglądać take a look / examine [tejk e luk / ygzamin]
pakować pack / wrap [pak / rap]
paragon sales slip / check [sejlz slyp / czek]
parking (BE) car park / (AE) parking lot [kar park / parkyng lot]
pchli targ flea market [fli markyt]
perfumeria perfumery [perfjumery]
piekarnia (BE) baker(’s) / (AE) bakery [bejker(-z) / bejkery]
piętro (BE) storey / (AE) story / floor [story / flor]
płacić pay [pej]
podatek tax [taks]
portfel (BE) wallet / (AE) pocketbook [łolyt / pokytbuk]
półka shelf [szelf]
prezent gift [gyft]
promocja promotion [promołszen]
przecena clearance sale [klirens sejl]
przerwa break [brejk]
przymierzalnia (BE) changing / (AE) fitting room [czeńdyng / fytyng rum]
regał sklepowy shelves [szelwz]
robić zakupy do the shopping [du de szopyng]
rozmiar size [sajz]
sklep mięsny butcher’s [buczer-z]
sklep monopolowy (BE) off licence / (AE) liquor store [of lajsens / lyker stor]
sklep obuwniczy shoe (BE) shop / (AE) store [szu szop / stor]
sklep odzieowy clothing (BE) shop / (AE) store / boutique [klołwyng szop / stor / butik]
sklep papierniczy stationer’s [stejszener-z]
sklep rybny fishmonger [fyszmonger]
sklep sportowy sporting equipment  (BE) shop / (AE) store [sportyng ykłypment szop / stor]
sklep spoywczy { (BE) grocer’s / (AE) grocery store } [groser-z / grosery stor]
sklep z artykułami gospodarstwa domowego household goods (BE) shop / (AE) store 

[hałshołld gudz szop / stor]
sklep z pamiątkami souvenir shop [suwenir szop]
sklep z zabawkami toy shop [toj szop]
sprzęt elektroniczny electronic hardware [ylektronyk hardłer]
stoisko stand / stall [stand / stol]
supermarket supermarket [supermarkyt]
targowisko marketplace [markytplejs]
towary sezonowe goods in season [gudz yn s-izen]
wejście entrance [entrens]
wózek na zakupy shopping (BE) trolley / (AE) cart [szopyng troli / kart]
wydawać resztę give change [gyw czeńd]
wyprzeda sale [sejl]
wystawa sklepowa (BE) shop / (AE) store window [szop / stor łyndoł]
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zamienić na inny change for another [czeńd fer enader]
zrezygnować z zakupu give up buying ... [gywap bajyng]
zwrot VAT tax rebate [taks ribejt]

Najwięcej osób potrzebuje na co dzień prostego, rzetelnego, niezbyt wielkiego słownika 
dwujęzycznego w jednym tomie. W przypadku języka angielskiego warunki te spełnia 
doskonale stosunkowo niedawno opracowany i atrakcyjny Podręczny słownik angielsko-polski, 
polsko-angielski. Dodatkową gwarancją zadowolenia powinny być znane i uznane nazwiska 
jego autorów.

Jeśli jednak powanie traktujemy naukę języka angielskiego, powinniśmy zdecydowanie 
nauczyć się korzystać ze słownika jednojęzycznego, czyli — jak się to naukowo określa 
—monolingwalnego. Wśród słuchaczy panuje dość duy opór przed korzystaniem z tego typu 
słowników. Jednake aden słownik angielsko-polski nie odda nam tak dobrze wielości 
znaczeń i zastosowań danego słowa, jak dobry słownik jednojęzyczny z jasnymi, łatwymi 
do zrozumienia delnicjami. Bardzo dobre rozwiązanie proponuje Wordpower. Słownik angielsko-
-polski z indeksem polskim. Powstał on na bazie słownika jednojęzycznego, który uzupełniono 
o najwaniejsze znaczenia polskie. Nikt zatem nie powinien się obawiać tego, e niewłaściwie 
zrozumie anglojęzyczną delnicję. Nic dziwnego więc, e słownik ten ju stał się prawdziwym 
hitem wśród uczniów na poziomie średniozaawansowanym oraz ich nauczycieli.

Osobom pragnącym doprowadzić znajomość języka do pełnej biegłości wymieniony wyej 
słownik jednak nie wystarczy. Powinny one zaopatrzyć się w prawdziwy, „dorosły” słownik 
jednojęzyczny, który nie przestanie im słuyć po ukończeniu szkoły czy studiów, zdaniu matury 
czy egzaminów FCE, CAE i CPE. Jednym z najlepszych tego typu słowników jest Dictionary 
of Contemporary English, w którym poszczególne hasła delniowane są za pomocą tzw. słów 
prostych, a więc nie jest tak, e trudne słowa są wyjaśniane słowami jeszcze trudniejszymi. 
Poza tym hasła zawierają bardzo dobre przykłady, wzięte z ycia codziennego, a nie 
z literatury, i podają tak dobry kontekst, e często wystarczy zapoznanie się z przykładem, 
aby zrozumieć znaczenie danego wyrazu. Najnowsze, uaktualnione wydanie zaopatrzone jest 
w CD-ROM i moliwość współpracy z wersją internetową.

Zapraszamy do naszej księgarni internetowej pod adresem www.e-felberg.pl


