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HOLIDAYS 

 

HOTEL 

1. I would like to book a room for one night / 

two nights. 

Chciałbym zarezerwować pokój na jedną noc / 

dwie noce.   

2. I would like to book an apartment for a 

week. 

Chciałbym zarezerwować apartament na tydzień.  

3. What rooms do you offer?  Jakie pokoje oferujecie?  

4. I would like a room with a view on the sea / 

mountains.  

Chciałbym pokój z widokiem na morze / góry.  

5. What is included in the price? Co zawiera cena?  

6. What time is breakfast served?  

What time is dinner served?  

O której godzinie serwowane jest śniadanie? 

O której godzinie serwowany jest obiad / kolacja?  

7. How often are the rooms cleaned?  Jak często sprzątane są pokoje?  

8. I would prefer a bathroom with a bath. 

I would prefer a bathroom with a shower.  

Preferowałbym łazienkę z  wanną. 

Preferowałbym łazienkę z prysznicem.  

9. I have problems with air conditioning in my 

room.   

Mam problemy z klimatyzacją w pokoju.  

10. I have problems with a shower / tap in my 

room. 

Mam problemy z prysznicem / kranem w pokoju.  

 

1. I would like to visit Greece / Spain / Italy.  Chciałbym odwiedzić Grecję, Hiszpanię, Włochy. 

2. I would like to spend one week in a 

luxurious sea resort / mountain resort.  

Chciałbym spędzić tydzień w luksusowym   

kurorcie nad morzem / w górach. 

3. I would like to spend a few days in a 

guesthouse / hostel.  

Chciałabym spędzić kilka dni w pensjonacie / w 

schronisku. 

4. I would prefer full board.  

I would prefer half board. 

Preferowałbym pełne wyżywienie.   

Preferowałbym niepełne wyżywienie.  

5. I would like to rent a self-catering apartment.   Chciałbym wynająć apartament z wyżywieniem 

we własnym zakresie.  

6. Is transport included in the price?  Czy transport jest w cenie?  

7. Is food included in the price? Czy jedzenie jest w cenie?  

8. Do you offer any short trips?   Czy oferujecie jakieś krótkie wycieczki?  

9. I am interested in a cruise. Jestem zainteresowany rejsem.   

10. I am interested in a guided tour. Jestem zainteresowany wycieczką z 

przewodnikiem.  
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SUN & FUN 

 

1. I am looking for a free deckchair.  Szukam wolnego leżaka.  

2. Is this deckchair free?  Czy ten leżak jest wolny? 

3. I need a towel. 

Can I have a clean towel?  

Potrzebuję ręcznik.  

Czy mogę prosić o czysty ręcznik?  

4. I am looking for sunscreen / suntan lotion. Szukam kremu /olejku do opalania. 

5. Can you put some cream on my back?  Czy możesz posmarować mi plecy?  

6. Put cream with UV filter on your face.  Nałóż krem z filtrem UV na twarz.  

7. Wear sunglasses. / Put on sunglasses.  

Wear flip-flops / Put on flip-flops.  

Załóż okulary. 

Załóż klapki. 

8. Can I try on this bikini? 

Can I try on this swimming costume?   

Czy mogę przymierzyć to bikini?  

Czy mogę przymierzyć ten strój kąpielowy.  

9. Let’s open the beach umbrella. Rozłóżmy parasol plażowy. 

10. Let’s sunbathe. 

Let’s swim / snorkel.  

Poopalajmy się.   

Popływajmy / ponurkujmy.  

 

HEALTH 

1.  I have a headache / splitting headache.   Mam ból głowy. / Mam migrenę. 

2. I have a toothache / earache.  Mam ból zęba / ból ucha. 

3. I have sore throat. Mam ból gardła. 

4. I have a fever. 

My temperature is 39 degrees.  

Mam gorączkę. 

Moja temperatura wynosi 39 stopni. 

5. I have a rash. Mam wysypkę. 

6. I vomit a lot.  Dużo wymiotuję  

7. I vomited once / twice / three times. Zwymiotowałem raz/ dwa / trzy razy. 

8. I have shivers.  Mam dreszcze. 

9. I have a cold.  Mam przeziębienie. 

10. I have flu. Mam grypę. 
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DOCTOR 

 

 

PLANE 

1. Can I make an appointment with a doctor?  Czy mogę się umówić na wizytę u lekarza? 

2. I would like to see a doctor.  Chciałbym zobaczyć się z lekarzem.  

3. I have different symptoms Mam różne symptomy. 

4. I cough a lot. Dużo kaszlę. 

5. I have a runny nose. Mam katar. 

6. I feel bad. 

I feel weak. 

Czuję się źle. 

Jestem słaby. 

7. I need some medicines. Potrzebuję lekarstw.  

8. Can you prescribe me some medicines? Czy może mi Pan przepisać lekarstwa? 

9. I need a prescription. Potrzebuję recepty. 

10. antibiotics / tablets / vitamins / syrup  antybiotyki / tabletki / witaminy / syrop 

1. I would like to check in. Chciałabym się odprawić. 

2. Where can I check in? Gdzie mogę się odprawić? 

3. Here are my passport and a ticket. Oto mój paszport i bilet. 

4. I would like a window seat. 

I would like an aisle seat. 	/aɪl/ 
Chciałbym miejsce przy oknie.  

Chciałbym miejsce przy przejściu. 

5. How long is the flight? Jak długi jest lot? 

6. I have a direct flight to Miami. Mam lot bezpośredni do Miami.  

7. I have a connecting flight to Peru. Mam lot łączony do Peru. 

8. Do you serve meals during the flights? Czy serwujecie posiłki podczas lotu? 

9. Is the flight on time? Czy lot jest na czas? 

10. Why is the flight delayed?  Dlaczego lot jest opóźniony? 


