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Hiszpański KURS PODSTAWOWY

Wysłuchaj słówek i zwrotów, powtarzaj za lektorem słówka 
hiszpańskie.

Lekcja 8  Komunikacja  
i podróżowanie

Podróż:

podróż – el viaje 
wycieczka – la excursión
wyprawa – la expedición
podróż służbowa – el viaje de 

negocios 
autobus – el autobús
samochód – el coche

autostrada – la autopista
stacja benzynowa – la gasolinera
prawo jazdy – el carné de conducir 
parking – el aparcamiento
ograniczenie prędkości  

– la limitación de velocidad
cel podróży – el destino
wsiadać – subir
wysiadać – bajar
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Na stacji benzynowej:

tankowanie – la toma de gasolina
tankować – echar gasolina
paliwo – el combustible
benzyna – la gasolina

benzyna bezołowiowa – la gasolina 
sin plomo 

gaz – el gas
olej napędowy – el gasóleo

Dworzec kolejowy:

pociąg – el tren
przedział – el compartimento
wagon – el coche
dworzec kolejowy – la estación  

de tren
stacja kolejowa – la estación de tren
peron – el andén
pociąg pośpieszny – el tren rápido
kasa biletowa – la taquilla

bilet – el billete
opóźnienie – el retraso
poczekalnia – la sala de espera
odjazd – la salida
przyjazd – la llegada
rozkład jazdy – el horario de trenes
przechowalnia bagażu – la consigna
biuro rzeczy znalezionych – la oficina 

de objetos perdidos

Na stacji benzynowej
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Port lotniczy: 

samolot – el avión
port lotniczy, lotnisko – el aeropuerto 
lot – el vuelo
odlot – la salida
przylot – la llegada
zarezerwować lot – reservar el vuelo 
stanowisko odpraw – la taquilla de 

facturación 
odprawa celna – el despacho de 

aduana
pierwsza klasa – la primera clase
druga klasa – la segunda clase
klasa turystyczna – la clase turista
klasa ekonomiczna  

– la clase económica
miejsce przy oknie – el asiento  

del lado de la ventanilla

miejsce od strony korytarza  
– el asiento del lado del pasillo

pasażer – el pasajero
bagaż – el equipaje
paszport – el pasaporte
wiza – el visado
granica – la frontera
nadbagaż – el exceso de equipaje
cło – la aduana
celnik – el aduanero
strefa wolnocłowa – la zona franca 
sklep wolnocłowy – la tienda libre 

de impuestos
zapinać pasy – abrocharse  

el cinturón de seguridad
terminal – la terminal

lekcja �cD 2

Hotel:

hotel – el hotel
rezerwacja – la reserva
pokój – la habitación
recepcja – la recepción
obsługa hotelowa – el personal  

del hotel
schronisko młodzieżowe  

– el albergue

nocleg ze śniadaniem (w hotelu)  
– el alojamiento por una noche  
con desayuno

wolne pokoje – las habitaciones 
libres

zarezerwować pokój w hotelu  
– reservar una habitación en el 
hotel

Bilety:

miejscówka (bilet z miejscówką) –  
el billete con asiento numerado

bilet otwarty – el billete abierto
bilet powrotny – el billete de vuelta 

bilet w jedną stronę – el billete  
de ida

bilet krajowy – el billete nacional

Bilety
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łazienka – el cuarto de baño
prysznic – la ducha
klucz – la llave
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pokój dwuosobowy – la habitación 
doble

pokojówka – la señora de la limpieza
zameldować się – registrarse

Wysłuchaj uważnie zdań, powtarzaj je za lektorem.

Chciałbym kupić bilet do Sewilli. – Quería comprar un billete a Sevilla.
Gdzie jest kasa biletowa? – ¿Dónde está la taquilla?
Gdzie jest mój bagaż? – ¿Dónde está mi equipaje?
Czy mogę prosić pański paszport? – Su pasaporte, por favor.
Życzę miłego pobytu! – ¡Buena estancia!
To są moje rzeczy osobiste. – Son mis objetos personales.
Jadę do Barcelony. – Voy a Barcelona.
Zarezerwowałem hotel w Kadyksie. – He reservado el hotel en Cádiz.
Mam rezerwację na nazwisko Manuel Portas. – Tengo la reserva a nombre 

de Manuel Portas.
Mam 1500 euro przy sobie. – Tengo conmigo 1500 euros. 
Jestem na wakacjach. – Estoy de vacaciones.
Odwiedzam rodzinę w Hiszpanii. – Estoy visitando a mi familia en España.
Mieszkam w hotelu Park. – Vivo en el hotel Park.
Gdzie mogę wykupić ubezpieczenie? – ¿Dónde puedo comprar el seguro?
Chciałbym wypożyczyć samochód. – Quería alquilar un coche.
Czy mogę tutaj zaparkować? – ¿Puedo aparcar aquí?
Czy ma pan coś do oclenia? – ¿Tiene algo que declarar?
Czy cena zawiera śniadanie? – ¿El desayuno está incluido?
Proszę zgłosić się do odprawy. – Por favor, preséntese en el mostrador  

de facturación.
Do pełna, proszę! – ¡Echa hasta llenar el depósito, por favor!
Chciałbym zapłacić za 5. (stanowisko nr 5) – Quería pagar por el surtidor 

número 5.
Jak dojechać do Oviedo? – ¿Cómo puedo llegar a Oviedo?


