TRENO
automat biletowy – il distributore automatico di biglietti
bilet normalny – il biglietto ordinario/ biglietto a tariffa piena
bilet ulgowy – il biglietto con lo sconto/ il biglietto a tariffa ridotta
bilet w jedną stronę – il biglietto di andata
bilet w dwie strony – il biglietto di an data e ritorno
bilet z miejscówką - il biglietto con prenotazione
biuro rzeczy znalezionych – l’ufficio oggetti smarriti
dopłata – il supplemento
dworzec kolejowy – la stazione ferroviaria
godzina odjazdu – l’ora di partenza
biuro informacyjne – l’ufficio informazioni
kasa biletowa – la biglietteria
kasownik – la macchinetta obliteratrice
kierownik pociągu – il capotreno
konduktor- il capostazione/il controllore
korytarz – il corridoio
kuszetka – il vagone letto
miejsce przy drzwiach- il posto corridoio
miejsce przy oknie – il posto finestrino
opóźnienie – il ritardo
peron/tor- il binario
pociąg bezpośredni do… - il treno diretto per…
pociąg ekspresowy – il treno rapido

pociąg osobowy – il treno regionale
pociąg pospieszny – il treno espresso
pociąg przyjeżdżający z… - il treno proveniente da…
poczekalnia – la sala d’attesa
podróżny – il viaggiatore
półka na bagaż – il ripiano/la reticella portabagagli
przechowalnia bagażu – il deposito bagagli
przedział dla palących/niepalących – lo scomparimento fumatori/non fumatori
przejście podziemne – il sottopassaggio (pedonale)
przesiadka/przesiąść się – la coincidenza / avere una coincidenza
rezerwacja miejsc - la prenotazione di posti
rozkład jazdy – il tabellone degli orari/l’orario di arrivi e di partenze
wagon – il vagone
wagon pierwszej/drugiej klasy – il vagone di prima/seconda classe
wagon restauracyjny/sypialniany – il vagone ristorante/ letto
wejście na perony – l’accesso ai binari
wózek bagażowy – il carello (portabagagli)
nie wychylać się przez okno.- Non spolgersi dal finestrino.

AEREO
deklaracja celna- la dichiarazione doganale
granica – il confine/la frontiera
hala odlotów – la sala di partenze
kamizelka ratunkowa – il giubotto di salvataggio

karta pokładowa – la carta d’imbarco
kołowanie – il rullaggio
lądować – atterrare
lądowanie – l’atterraggio
lecieć na wysokości – volare a…di quota
linie lotnicze – le linee aeree
lot z międzylądowaniem – il volo con scalo
luk bagażowy – la stila
nadbagaż – il bagaglio in eccesso/ il sovrappeso/il sovrabagaglio
odloty - le partenze
przyloty- gli arrivi
odprawa bagażowa – il check-in/la registrazione bagaglio
odprawa paszportowa – il controllo passaporti
pas startowy – la pista di volo
pas bezpieczeństwa – la cintura di sicurezza
pasażer – il passeggero
pilot- il comandante/il/la pilota
podchodzić do lądowania – scendere
rękaw – il finger
rewizja osobista – la revizione dei dati personali/la perquisizione
sklep wolnocłowy – il duty-free shop
start samolotu – il decollo
steward/stewardessa – l’hostess/l’assistente di volo

turbulencje – le turbolenze
urząd celny – la dogana/l’ufficio doganale
wejść na pokład – salire sul bordo
wiza - il visto
wyjście numer… - l’uscita/il gate numero…
zakaz palenia – il divieto di fumo
załoga - il personale di bordo
zapiąć pasy – allacciare le cinture (di sicurezza)

NAVE
bosman – il nostromo
burta statku- il bordo
choroba morska – il mal di mare
cumować/cuma- ormaggiare/ il meggio (la cima)
dziób – la prua
jacht- lo yacht
kajuta – la cabina
koło ratunkowe – la ciombella di salvataggio/ il salvagente
kotwica – l’ancora
latarnia morska- il faro
łódź ratunkowa – la scialuppa/ la barca di salvataggio
maszt – l’albero
motorówka- il motoscafo
mostek kapitański – la plancia
nadać sygnał S.O.S - lanciare un S.O.S

odbić od brzegu – salpare
pokład – il ponte
prom pasażerski – il traghetto
przybić do portu – sbarcare a
rejs – la crociera
rozbitek – il naufragato
statek linowy – la nave di linea
statek wycieczkowy - la nave di crociera
szalupa- la scialuppa
żagiel- la vela
załoga statku – l’equipaggio
zatoka- il golfo/ la baia
zawinąć/przypłynąć do portu- entare nel porto
żegluga morska/ śródlądowa – la navigazione marittima/ interna
zejść na ląd – scendere a terra

VACANZE/VIAGGI
biuro podróży- l’agenzia di viaggi
biwak – il bivacco
brak wolnych miejsc – il completo
cel podóży – la meta del viaggio
folder podróżniczy – l’opuscolo turistico
kąpielisko nadmorskie – lo stabilimento ballneare
kemping – il camping

letnisko/miejscowość wypoczynkowa – la villeggiatura
obóz – il campeggio
obóz wędrowny – il trekking
okres po sezonie – la bassa stagione
pakować się – fare le valigie
pokój jednoosobowy/ dwuosobowy –la camera singola/doppia
schronisko- il rifugio
schronisko młodzieżowe – l’ostello della gioventù
sezon turystyczny - la stagione turistica
szlak turystyczny – l’itinerario turistico
ubezpieczenie bagażu – l’assicurazione del bagaglio
urlopowicz/wczasowicz- il vacanziere/ il villeggiante
wycieczka zorganizowana – la gita organizzata

MACCHINA
autostrada- l’autostrada
zjazd – la rampa
wiadukt – la sopraelevata
pas do wyprzedzania – la corsia di sorpasso
pas zwykły/normalny- la corsia per il traffico normale
skrajnie prawy pas - la corsia per il traffico lento
stacja benzynowa/usługowa- la stazione di servizio
dystrybutor paliwowy -il distributore
zakręt –la curva

kasa/bramki- il casello
parking – il parcheggio

HOTEL
zakwaterowanie z pełnym wyżywieniem – la pensione completa
zmienić rezerwację – cambiare prenotazione
recepcja – la reception
pokój małżeński – la camera matrimoniale
pokój – la stanza
rezerwować – prenotare
zarezerwować pokój- prenotare una camera
bardzo wysoki/niski poziom- il livello molto
alto/basso
księga meldunkowa- il registro degli ospiti
łazienka w pokoju – il bagno in camera
hotel luksusowy- l’albergo di lusso
zakwaterowanie/kwatera – l’alloggio
na pierwszym/drugim piętrze - al primo/secondo piano
winda – l’ascensore
jadalnia- la sala da pranzo
wymeldować się - farsi deregistrare

