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DRIVING 

 

DRIVING 2 

1. overtake  a car  wyprzedzać 

2. beep the horn trąbić 

3. use the indicator 

Use the indicator when you change the lane.  

używać migacza 

Użyj migacza jeśli zmieniasz pas. 

4. one way road droga jednokierunkowa 

5. U-turn 

You mustn’t U-turn; it is a one way road. 

zawracanie 

Nie wolno ci zawracać, to jest droga 

jednokierunkowa. 

6. toll motorway 

toll free motorway 

autostrada płatna 

autostrada darmowa  

7. bend 

You mustn’t overtake on the bend. 

zakręt 

Nie wolno wyprzedzać na zakręcie. 

8. narrow / wide / winding / slippery road 

The road is very narrow and winding.  

wąska / szeroka  / kręta/ śliska droga 

Droga jest bardzo wąska i kręta. 

9. gas station / petrol station 

Where is the nearest gas station?  

stacja benzynowa 

Gdzie jest najbliższa stacja benzynowa?  

10. to refuel a car 

I wish to refuel a car. 

zatankować samochód 

Chciałbym zatankować samochód. 

 

1. Turn left / right when you pass the bridge. Skręć w lewo / prawo za mostem.  

2. crossroad / junction 

Turn right when you pass the crossroad. 

skrzyżowanie 

3. Who has the right of way at this junction?  Kto ma pierwszeństwo na skrzyżowaniu?  

4. Who has the right of way at the roundabout? Kto ma pierwszeństwo na rondzie?  

5. bypass / Use the bypass.  obwodnica / Skorzystaj z obwodnicy. 

6. lane 

The left lane is the fastest one 

pas jezdni  

lewy pas jezdni jest najszybszy.  

7. hard shoulder 

You can stop at the hard shoulder if you have a 

problem with your car. 

utwardzone pobocze 

Możesz się zatrzymać na poboczu jeśli masz 

problem z samochodem.  

8. Please pull over. Proszę zatrzymaj się na poboczu. 

9. speed limit 

What is the speed limit in a built-up area / on 

the motorway? 

ograniczenie prędkości 

Jakie jest ograniczenie prędkości w obszarze  

zabudowanym / na autostradzie?  

10. Don’t drive and text.  Nie prowadź auta pisząc smsy.  


