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Dialog 3 Wycieczka samochodowa

– You know, we’ve been going to the seaside on holiday for ten years 
now, and the drive is just as beautiful as it ever was.

 Wiesz, jeździmy na wakacje na wybrzeże od dziesięciu lat, a trasa jest zawsze 
tak samo piękna.

– Yes, but it’s never been so expensive!
 Tak, ale nigdy nie była taka droga!
– That’s true. Everyone has found out about our secret spot and goes to 

the seaside now, don’t they? The hotels and restaurants have all hiked 
up their prices.

 To prawda. Wszyscy już odkryli nasze tajemne miejsce na morzem i też tam 
jeżdżą, prawda? Wszystkie hotele i restauracje podniosły ceny.

– I wasn’t even thinking about that, although you’re right. I was thinking 
about the cost of petrol! The drive alone costs twice as much now as it 
did five years ago!

 Nawet nie to miałem na myśli, ale masz rację. Myślałem o kosztach benzyny. 
Sama podróż kosztuje nas dwa razy tyle, co pięć lat temu!

– It’s quite expensive to get around in a car these days, isn’t it?
 Przemieszczanie się samochodem jest ostatnio dość drogie, prawda?

Wysłuchaj słówek, zwrotów i zdań, powtarzaj je za lektorem.

tanie bilety cheap fares

w bliskim terminie at short notice

pociąg jadący na północ northbound train

następny zaplanowany pociąg the next scheduled train

opóźnione do odwołania delayed until further notice

rozkład jazdy the original schedule
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wyszukiwać coś w wyszukiwarce to google something 
internetowej

kupować coś z wyprzedzeniem to buy something in advance

latać korzystając z opcji „standby” to fly standby

podnieść ceny to hike up the prices

O nie, mój lot został odwołany! Oh no, my flight has been  
 cancelled!

Czy życzy pan sobie miejsce przy oknie? Would you like a window seat?

Czy autobusy jeżdżą dziś zgodnie Are the buses running on schedule  
z rozkładem? today?

Pociągi jeżdżą dziś według rozkładu. The trains are running on schedule  
 today.

Nie przeszkadza mi siedzenie pośrodku. I don’t mind having a seat in the  
 centre.

Pociąg zbliża się do stacji. The train is approaching the  
 station.

Będziesz na czas? Will you be on time?

Jestem spóźniony. I’m running late.

Występują opóźnienia. We are experiencing delays.

Czy bilety są ważne na następny pociąg? Are the tickets valid for the next  
 train?

Pociąg jest opóźniony. The train is delayed. 
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Przepraszamy za niedogodności. We apologise for the  
 inconvenience.

Dziękujemy za cierpliwość. We appreciate your patience.

Mam już tego dość. I’ve had enough of this.

Pojedźmy w tym roku na wakacje Let’s go to the seaside for our  
nad morze. holidays this year.

To pięć godzin jazdy samochodem. It’s a five-hour drive.

Przemieszczanie się po Warszawie Getting around Warsaw in a car is  
samochodem jest frustrujące. frustrating.

Rosnące ceny benzyny odbiły się The rising cost of petrol has had an  
na kosztach naszych wakacji. effect on our holiday budget.

Ile kosztuje dojazd samochodem How much does it cost to drive to  
nad morze? the seaside?

Ćwiczenie 1

Przećwicz zwroty z tej lekcji.

1. Powiedz, że szukasz tanich biletów.
2. Powiedz, że to ci nie przeszkadza.
3. Powiedz, że masz już dość.
4. Wyraź wdzięczność za czyjąś cierpliwość.
5. Powiedz, że jeździsz na wybrzeże już od dziesięciu lat.
6. Powiedz, że pociągi muszą jeździć zgodnie z rozkładem.
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