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WŁOSKI KONWERSaCJE

Słówka dodatkowe

pokój z łazienką la camera con bagno

parking dla gości il parcheggio per gli ospiti

recepcja la reception

numer rezerwacji lotu il numero di prenotazione del volo

hala odlotów la sala partenze

wyjście numer 3 l’uscita numero 3

bagaż podręczny il bagaglio a mano

płacić za nadbagaż pagare per il sovrappeso

zrobić rezerwację na nazwisko... fare la prenotazione a nome di...

kupować bilet na pociąg / na samolot comprare un biglietto per il treno  
/ per l’aereo

kupować bilet w jedną stronę / w obie 
strony / otwarty

comprare un biglietto di sola andata 
/ di andata e ritorno / aperto

spóźnić się na samolot / na pociąg perdere l’aereo / il treno

pokazać paszport / dowód tożsamości mostrare il passaporto / la carta 
d’identità

zgubić dokumenty / pieniądze perdere i documenti / i soldi

dostać wizę ricevere un visto 

odebrać kogoś z lotniska / z dworca passare a prendere qualcuno 
dall’aeroporto / dalla stazione
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leKcja 10

Ćwiczenie 1
50

Przećwicz zwroty z tej lekcji.

1.  Poproś o bilet otwarty.

2.  Powiedz, że z okien jest widok na las.

3.  Życz komuś miłego lotu.

4.  Powiedz komuś, że musi zapłacić za nadbagaż.

5.  Zapytaj, co się stanie, jeśli przegapisz swój lot.

6.  Powiedz, że chciałbyś kupić bilet na pociąg do Genui.

Ćwiczenie 2
51

Zareaguj pytaniem na następujące kwestie.

1.  Vorrei comprare un biglietto per il treno per Genova.

2. 70 euro a notte, colazione compresa.

3. Il treno parte fra mezz’ora.

4. No, signore, ho paura che il Suo bagaglio sia troppo pesante.

5. Dal 5 al 7 luglio.

6. No, ma ho bisogno del Suo passaporto.
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Ćwiczenie 3

Wykreśl słowo, które nie pasuje do pozostałych.

1. la sala partenze / il treno / l’uscita / il volo

2. la camera / prenotare / la colazione / il biglietto 

3. pagare / mostrare / costare / comprare

4. il passaporto / la prenotazione / la carta d’identità / il visto 

5. di andata / aeroporto / di andata e ritorno / aperto

6. mangiare / partire / andare / tornare 

7. la camera / il parcheggio / la reception / la stazione

8. la riconsegna bagagli / il punto  informazioni sui voli / il sovrappeso  
/ la sala partenze
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