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 SURVIVAL LANGUAGE KIT IN POLAND  
 

Podawanie danych osobowych 

 

 

 

 

Hi/ Hello: Cześć 

Goodbye: Do widzenia 

What’s your name?: Jak masz na imię? 

My name is…: Mam na imię… 

What’s your surname?: Jak masz na nazwisko? 

My surname is…: Moje nazwisko to… 

Nice to meet you: Miło mi Cię poznać 

Thank you: Dziękuję 

How old are you: Ile masz lat? 

I’m… years old: Mam… lat 

Where are you from?: Skąd jesteś?/ Skąd pochodzisz? 

I’m from: Jestem z…/ Pochodzę z… 

Where do you live?: Gdzie mieszkasz? 

I live in…: Mieszkam w… 

How are you?: Jak się masz? 

I’m fine, thank you: Mam się dobrze, dziękuję 
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Zainteresowania 

What do you usually do in your free time?: Co zazwyczaj robisz w wolnym czasie? 

What’s your favourite hobby?: Jakie jest twoje ulubione hobby/zajęcie? 

My favourite hobby is…: Moim ulubionym hobby/zajęciem jest… 

How long have you been practising it?: Jak długo się tym zajmujesz/interesujesz? 

For two years: Od dwóch lat 

I like / …going to the swimming pool: Lubię / … chodzić na basen 

…visiting museums: zwiedzać muzea 

…going shopping: …chodzić na zakupy 

…playing cards: …grać w karty 

…listening to music/ …: słuchać muzyki 

Cycling: Kolarstwo 

Basketball: Koszykówka 

Football: Piłka nożna 

Volleyball: Siatkówka 

Skiing: Narciarstwo 

Roller-skating: Jazda na rolkach 
 

Prośby i udzielanie informacji/wskazówek 

Can I have a look at the train timetable, please?: Czy mogę spojrzeć na rozkład jazdy 
pociągów, proszę? 

I’d like a plane ticket?: Chciałbym bilet na samolot? 

Can I have a train ticket?: Czy mogę dostać bilet na pociąg? 

Can You tell me the way to the station?: Czy możesz mi powiedzieć jak dojść na stację? 

Can You tell me when to get off?: Czy możesz mi powiedzieć kiedy wysiąść? 

Car park: parking 

Could You show me the way on the map?: Czy mogłbyś pokazać mi drogę na mapie? 

Cross the road: przejść przez ulicę 

Do You have a map of the underground?: Czy masz mapę metra? 

I’m not very well: Nie czuję się zbyt dobrze 

What’s your address?: Jaki jest twój adres? 

My address is…: Mój adres to… 

What’s your telephone number?:  Jaki jest twój numer telefonu? 

My number is…: Mój numer to… 

What’s your email address?: Jaki jest twój adres email? 

My email address is…: Mój adres email to… 

What school do you attend?: Do jakiej szkoły chodzisz?  

I attend…: Chodzę do… 
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Doprecyzowanie 

Can you repeat, please?: Czy mógłbyś powtórzyć, proszę? 

Can you speak more slowly, please?: Czy możesz mówić wolniej, proszę? 

Can you speak loudly, please?: Czy możesz mówić głośniej, proszę? 
 

Zakupy 

Excuse me: Przepraszam 

Can I help you?: Czy mogę Ci pomóc? 

I’d like…/ Can I have…?: Chciałbym…/ Czy mogę dostać…? 

What size you are?: Jaki rozmiar nosisz? 

I’m size…: Noszę… 

Here you are: Proszę 

Can I try it/ them on?: Czy mogę to/je przymierzyć? 

Have you got a smaller/ larger/ more expensive/ cheaper jacket?: Czy macie mniejszą/ 
większą/ droższą/ tańszą kurtkę? 

Certainly: Na pewno/ Z pewnością 
I’m sorry but we haven’t got it at the moment: Przykro mi, ale nie mamy tego w tej chwili 

Can I pay for this?: Czy mogę za to zapłacić? 

How much is it/ are they?: Ile kosztuje/ kosztują? 

Is it/ They are…: To kosztuje…/ Kosztują… 

Thank you: Dziękuję 

Bye bye: Papa 
 

Jedzenie i napoje 

Would you like some biscuits?: Chcesz trochę cisteczek? 

Yes, please. Can I have some orange juice too?: Tak, poproszę. Czy mogę również prosić 
o sok pomarańczowy? 

I'd like a cup of tea: Chciałabym filiżankę herbaty 

What about some coffee?: Co powiesz na kawę? 

Do you want some cheese?: Czy chcesz trochę sera? 

No, thanks, I don't like cheese: Nie, dziękuję nie lubię sera 

Milk: Mleko 

Bread: Chleb 

Coffee: Kawa 

Ice-cream: Lody 

Cake: Ciasto 

Pizza: Pizza 
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Mineral Water: Woda mineralna 

Chocolate: Czekolada 

Coke: Coca Cola 

Meat: Mięso 

Fish: Ryba 

Chips: Frytki 

Potatoes: Ziemniaki 

Salad: Sałata 

Beer: Piwo 

Tomatoes: Pomidory 
 

Zaproszenie 

Where shall we go on Saturday night?: Gdzie pójdziemy w sobotę wieczorem? 

Let’s go to the disco: Chodźmy na dyskotekę 

Would you like to go to the cinema?: Chciałbyś pójść do kina? 
No thanks, it’s not possible/ yes, of course: Nie, dziękuję, to nie jest możliwe/ tak, oczywiście 

Would you like to dance?: Chciałbyś zatańczyć? 

What can we do tonight?: Co możemy porobić  dziś wieczorem? 

We could go to the pub: Możemy iść do baru 

We could go to the basketball match: Możemy iść na mecz koszykówki 

We could organize a pyjama party: Możemy zorganizować piżama-party 

Do you want a drink?: Chcesz coś do picia? 

Why don’t we have a pizza?: Może zamówimy pizze? 

Let’s go to the Japanese restaurant!: Chodźmy do japońskiej restauracji! 

Let’s go to the Fun Fair!: Chodźmy do wesołego miasteczka! 

Would you like to sing at the Karaoke Bar?: Chciałbyś pośpiewać w barze karaoke? 

Can you go out tonight?: Czy możesz wyjść wieczorem? 

Can we order Chinese food?: Może zamówimy chińskie jedzenie? 

 

Excuse me, how do I get to the center?: Przepraszam, jak mogę się dostać do centrum 

Go along the/ straight on the station road: Idź wzdłuż/ prosto na stacje 

Go back: Zawróć 

How long does it to get there on foot?: Ile zajmie czasu pojście tam pieszo? 

I'm looking for this road: Szukam tej drogi/ulicy 

Is the bank far from here?: Czy bank jest daleko stąd? 

Is this seat free?: Czy to miejsce jest wolne? 

Junction: Skrzyżowanie/ rozdroże 

Luggage: bagaż 
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Passengers are forbidden to lean out of the window:  Pasażerom nie wolno wychylać się przez 
okno 

Passport check: Kontrola dokumentów/ paszportów 

Policeman: Policjant 

Seat belt: Pasy bezpieczeństwa 

Take off: Zdejmować 

Take the (second) road on the right /left: Idź tą (drugą) drogą na prawo/lewo 

The church is opposite/ in front of/ behind/ next to/ near the park: Kościół jest 
naprzeciwko/ przed/ pomiędzy/ za/ blisko parku 
The post office is between the cinema and the school: Poczta jest pomiędzy kinem a szkołą 

Turn at the next traffic light: Skręć na następnych światłach 

Turn left: Skręć w lewo 

Turn right: Skręć w prawo 

Walk to the end: Idź do końca 

What's the next stop?: Jaki jest następny przystanek? 

What's the quickest way to the castle?: Jaka jest najkrótsza droga do zamku? 

What time does the train leave?: O której godzinie odjeżdża pociąg? 

When is the next/ last train for...?: Kiedy jest następny/ ostatni pociąg do...? 

Where can I take a taxi?: Gdzie mogę złapać taksówkę? 

 


