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OD AUTORKI 
 

Wyjeżdżasz na wakacje, zaplanowane wczasy 
obawiając się o swoją angielszczyznę? Bariera językowa 
to już nie problem! Niniejsza publikacja jest doskonałym 
lekiem na wszystkie twoje zmartwienia! 

Książka powstała z myślą o wszystkich tych, 
którzy wybierają się na zagraniczny urlop, stanowiąc 
niezbędną pomoc w niemalże każdej sytuacji, jaka może 
nadarzyć się turyście w obcym kraju. Materiał zawiera 
szeroką gamę słownictwa, wyrażeń i formuł 
konwersacyjnych niezbędnych wypoczywającym za 
granicą.  

Podręcznik został podzielony na 6 rozdziałów:  
Podróż samochodem (gdzie odnajdziesz 

wszystko to, co potrzebne zmotoryzowanym - znaki 
drogowe, kierunki, etc.), następnie Lotnisko & Pociąg & 
Dworzec autobusowy (słownictwo, wyrażenia i formuły 

konwersacyjne, które pomogą ci porozumieć się 
podczas odprawy lotniskowej, kupna biletu i innych 
podobnych sytuacji), Hotel, (czyli niezbędnik dla 

będących w poszukiwaniu zakwaterowania), 
Restauracja (zamawianie posiłków, menu, etc.),  

W mieście – zwiedzanie & zakupy (gdzie 

nauczysz się skutecznie porozumiewać we wszelakich 
punktach usługowych - sklepy, kantor, poczta, bank, ...) 
oraz W sytuacjach awaryjnych (dowiesz się jak 

wezwać pogotowie, umówić na wizytę lekarską oraz 
inne). 

  „Angielski w podróży i na wakacjach” z 

pewnością stanie się twoim przewodnikiem, który krok 
po kroku pomoże ci odnaleźć się podczas pobytu za 
granicą. 
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1. Podróż samochodem 

1. Kierunki 

 
lewo  left 
prawo right 
      
północ north 
południe south 
wschód east 
zachód west 
 
Przydatne zwroty: 

 
go straight  idź prosto 
turn right  skręć w prawo 
go west  jedź na zachód 
next to  obok 
opposite  naprzeciwko 
near  blisko 
towards  w kierunku 
through  przez 
in the street  na ulicy 
on the corner  na rogu 
in the center  w centrum 
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in the suburbs / on the outskirts 
 na przedmieściach  

2. Długość 

 
1 cal – inch (in) = 2,54 cm 
1 stopa – foot (ft) = 30,48 cm 
1 jard – yard (yd) = 91,4 cm  
1 mila – mile = 1,6 km 
 
1 foot = 12 inches 
1 yard = 3 feet 
1 mile = 1760 yards 

3. Droga & Obiekty 
 
aleja  avenue 
autostrada  highway 
chodnik  pavement (Brt.);  
 sidewalk (Am.) 
droga  road 
droga dla rowerów  bicycle road 
droga ekspresowa  expressway 
droga krajowa  trunk road 
fotoradar  photo radar 
jezdnia  roadway 
kolej  railway 
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krawężnik  curb 
most  bridge 
objazd  bypass 
obszar zabudowany  built-up area 

pas ruchu  lane 
parking  car park (Brt.);  
 parking lot (Am.) 
plac  square 
pobocze roadside 
przejazd kolejowy  railroad crossing 
przejście dla pieszych pedestrian crossing  
 (Brt.); crosswalk  
 (Am.) 
przystanek autobusowy bus stop   
 
rondo  roundabout (Brt.);  
 traffic circle (Am.) 
stacja kolejowa  train station 
skrzyżowanie  crossing 
ścieżka  alley 
światła drogowe  traffic lights 
trawnik  lawn 
tunel  tunnel 
ulica  street 
wiadukt  flyover (Brt.);  
 overpass (Am.) 
wjazd  entry 
zakręt  curve 
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zjazd  exit 
znak drogowy  road sign 

4. Teren 

 
aglomeracja  agglomeration 
aleja  avenue 
bagnisko  marsh 
bulwar  boulevard 
centrum centre (Brt.);  
 center (Am.) 
cieśnina  strait 
depresja  depression 
dolina  valley 
działka  plot (of land) 
dzielnica  district 
góry  mountains 
hrabstwo  county 

jezioro  lake 
kanał morski  channel 
kanion  canyon 
klif  cliff 
kotlina  dell 
las  forest 
łąka  meadow 
metropolia  metropolis 
miasto  city 
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miasteczko  town 
mierzeja  spit 
morze  sea 
nizina  lowland 

ocean  ocean 
okręg przemysłowy  industrial region 
osiedle mieszkaniowe  housing estate (Brt.);  
 housing development  
 (Am.) 
osada  settlement 
park  park 
płaskowyż  plateau 
plaża  beach 
pojezierze  lakeland 
pole  field 
półwysep  peninsula 
przedmieście  outskirts / suburbs 
przełęcz  pass 
przylądek  headland 
pustynia  desert 
równina  plain 
rzeka  river 
staw  pond 
strefa ekonomiczna  economic zone 
śródmieście  downtown 
ulica  street 
wąwóz  gully 
wieś  village 
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wybrzeże  seashore 
wyspa  island 
wyżyna  highland 
wzgórze  hill 

zatoka  bay / gulf 

5. Znaki drogowe 

 
Droga dla pieszych  Footpath 
Droga dla rowerów  Cycle lane 
Droga jednokierunkowa  One-way street 
Droga dwukierunkowa  Two-way street 
Ograniczenie prędkości  Speed limit 
Ustąp pierwszeństwa Yield 
Ruch okrężny  Traffic circle 
Nakaz skrętu w prawo  Keep right 
Nakaz skrętu w lewo  Keep left 
Nakaz jazdy na wprost  Keep straight 

Zakaz wjazdu No entry 
Zakaz wyprzedzania No overtaking 
Zakaz skrętu w lewo  No left turn 
Zakaz skrętu w prawo  No right turn 
Zakaz zawracania  No parking 
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6. Środki transportu 
 
autobus  bus 
autokar  coach 

ciężarówka  lorry ( Brt.);  
 truck (Am.) 
furgonetka  van (Brt.);  
 pick-up (Am.) 
jacht  yacht 
łódź  boat 
karetka  ambulance 
metro  underground (Brt.);  
 subway (Am.) 
motocykl  motorbike 
motorówka  motorboat 
pociąg  train 
prom  ferry 
rower  bike / bicycle 
samochód  car 
samolot  plane 
statek  ship 
taksówka  axi 
tramwaj  tram (Brt.);  
 trolley (Am.) 
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7. Samochód 

 
akumulator  accumulator (Brt.); 
 storage battery (Am.) 

alternator  alternator 
amortyzator  shock absorber 
bagażnik  boot (Brt.);  
 trunk (Am.) 
benzyna  petrol (Brt.);  
 gasoline (Am.) 
błotnik  wing (Brt.);  
 fender (Am.) 
chłodnica  radiator 
dach  roof 
deska rozdzielcza  dashboard 
drzwi  door 
fotel  seat 
głowica  head 
hamulec  brake  
hamulec ręczny handbrake 
karoseria  bodywork 
kierownica  steering wheel 
kierunkowskaz  ndicator (Brt.);  
 turn signal (Am.) 
koło  wheel 
lusterko boczne  side mirror 
lusterko wsteczne  rear view mirror 
łożysko  bearing 
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maska  bonnet (Brt.);  
 hood (Am.) 
nadwozie  body 
napęd na cztery koła  four-wheel drive 

opona  tire 
oświetlenie  lighting 
paliwo  fuel 
pas bezpieczeństwa  seat belt 
poduszka powietrzna  airbag 
podwozie  chassis 
prądnica  generator 
ropa  oil 
silnik  engine 
skrzynia biegów  gear box 
sprzęgło  clutch 
szyba  glass 
szyberdach  sunroof 
tłok  piston 
wycieraczka  screen wiper 
zderzak  bumper 
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8. Formuły konwersacyjne  

 
- Excuse me, where can I find the nearest 
motel? 

 
Przepraszam, gdzie mogę znaleźć 
najbliższy motel? 
 
- How to find any garage? 
 
Jak znaleźć jakikolwiek warsztat 
samochodowy? 
 
- Can you help me get to the city center? 
 
Mógłbyś/Mogłabyś mi pomóc dostać się do 
centrum miasta? 

 
- Could you show me the way to the 
nearest filling station? 
 
Mógłbyś/Mogłabyś mi wskazać drogę do 
najbliższej stacji paliw? 
 
- Excuse me, do you have any number to 
breakdown service? 
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Przepraszam, czy masz numer do pomocy 
drogowej? 
 
- Hello, I need help. My car is broken. 

 
Witam, potrzebuję pomocy. Mój samochód 
jest zepsuty. 
 
 
 
 
     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


