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CD 2 LEKCJA 7

Podróż:

podróż – de reis
wycieczka – het uitje 
wyprawa – de tocht
podróż służbowa – de zakenreis
autobus – de bus
samochód – de auto
autostrada – de snelweg
stacja benzynowa  

– het benzinestation
tankowanie – tanken
paliwo – de brandstof
benzyna – de benzine
benzyna bezołowiowa – loodvrije 

benzine
gaz – het gas
olej napędowy – de olie
prawo jazdy – het rijbewijs
parking – de parkeerplaats
ograniczenie prędkości  

– de snelheidsbeperking
opóźnienie – de vertraging
cel podróży – de plaats van 

bestemming
wsiadać – instappen
wysiadać – uitstappen

Dworzec kolejowy:

pociąg – de trein
stacja kolejowa – het station 
peron – het perron
bilet – het kaartje
miejscówka (bilet z miejscówką)  

– het plaatsbewijs
kasa biletowa – het loket*
opóźnienie – de vertraging
poczekalnia – de wachtruimte 
odjazd – het vertrek
przyjazd – de aankomst
rozkład jazdy – het spoorboekje
bilet powrotny – het retour
bilet w jedną stonę – de enkele reis
bilet krajowy – nationaal kaartje
przechowalnia bagażu – het 

bagagedepot
pociąg pospieszny – de sneltrein

Port lotniczy:

samolot – het vliegtuig
port lotniczy – het vliegveld
lot – de vlucht

Lekcja 7 Komunikacja 
 i podróżowanie

Wysłuchaj słówek i zwrotów, powtarzaj za lektorem  
słówka niderlandzkie.

2

* także: het kassaloket
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odlot – het vertrek
przylot – de aankomst
zarezerwować lot – een vlucht  

boeken 
stanowisko odpraw – check-in punt 
odprawa celna – check-in*
pierwsza klasa – eerste klasse  

lub business class
druga klasa / klasa turystyczna  

– economy class
miejsce przy oknie – de plaats bij  

het raam
miejsce od strony korytarza  

– de plaats aan het gangpad
pasażer – de passagier
bagaż – de bagage
paszport – het paspoort
wiza – het visum
granica – de grens
nadbagaż – teveel bagage
cło – de tol
celnik – de douanier 
strefa wolnocłowa – de taxfree zone 

lub de tolvrije zone
sklep wolnocłowy – de taxfree 

winkel lub de tolvrije winkel
zapinać pasy – riemen  

vastmaken

bramka na lotnisku – het poortje op 
het vliegveld

terminal – de terminal

Hotel:

hotel – het hotel
rezerwacja – de reservatie
pokój – de kamer
recepcja – de receptie
obsługa hotelowa – de hotelservice
schronisko młodzieżowe  

– de jeugdherberg
nocleg ze śniadaniem (w hotelu)  

– de overnachting met ontbijt 
lub logies en ontbijt

wolne pokoje – vrije kamers
zarezerwować pokój w hotelu  

– een kamer in een hotel 
reserveren

łazienka – de badkamer
prysznic – de douche
klucz – de sleutel
pokój dwuosobowy  

– de tweepersoonskamer
pokojówka – het kamermeisje
zameldować się – zich melden

Wysłuchaj uważnie zdań, powtarzaj je za lektorem.

Chciałbym kupić bilet do Utrechtu. – Ik zou graag een kaartje naar Utrecht 
willen kopen.

O której godzinie odjeżdża ten pociąg? – Hoe laat vertrekt deze trein?
Gdzie jest kasa biletowa? – Waar is het loket?
Gdzie jest mój bagaż? – Waar is mijn bagage?
Czy mogę prosić o paszport? – Mag ik uw paspoort?
Życzę miłego pobytu! – Een prettig verblijf!
To są moje rzeczy osobiste. – Dat zijn mijn persoonlijke bezittingen.
Jadę do Utrechtu. – Ik ga naar Utrecht. 
Zarezerwowałem hotel w Rotterdamie. – Ik heb een hotel in Rotterdam 

gereserveerd.
Mam rezerwację na nazwisko de Vries. – Ik heb gereserveerd op naam van 

de Vries.
Mam 1500 euro przy sobie. – Ik heb 1500 euro bij me. 
Jestem na wakacjach. – Ik ben op vakantie.
Odwiedzam rodzinę w Holandii. – Ik bezoek mijn familie in Nederland.
Mieszkam w hotelu Park. – Ik woon in het Park hotel.
Gdzie mogę wykupić ubezpieczenie? – Waar kan ik me verzekeren?
Chciałbym wypożyczyć samochód. – Ik zou een auto willen lenen.
Czy mogę tutaj zaparkować? – Mag ik hier parkeren?
Czy ma pan coś do oclenia? – Heeft u iets om aan te geven?
Czy cena zawiera śniadanie? – Is de prijs inclusief ontbijt? lub Is ontbijt bij 

de prijs inbegrepen?
Proszę zgłosić się do odprawy. – Melden voor check-in.
 

Posłuchaj dialogu, najpierw w wersji oryginalnej,  
później z tłumaczeniem.

– Ho tel Pa no ra ma, wa ar kan ik u mee hel pen? 
 Hotel Panorama, w czym mogę pomóc?
– Go ede mid dag, he eft u vri je ka mers in ju li? 
 Dzień dobry, czy mają państwo wolne pokoje w lipcu?
– Vo or ho eve el per so nen? 
 Dla ilu osób?
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* także: de douanecontrole


