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urlop
wycieczka
podróżować
bilet
walizka
przewodnik
rezerwacja
mapa miasta
plaża
kostium kąpielowy

26.

ratownik
leżak
krem do opalania
opalać się
pływać
lody
mewa
muszelki

vacanza f
gita f
viaggiare
biglietto m
valigia f
guida f
prenotazione f
mappa della città f
spiaggia f
costume da bagno
m
bagnino m
sedia a sdraio f
crema solare f
prendere il sole
nuotare
gelato m
gabbiano m
conchiglie pl f

ręcznik
koło ratunkowe
sztorm
wyspa
palma
kapelusz
prom

asciugamano m
salvagente m
tempesta f
isola f
palma f
cappello m
traghetto m
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pocztówka
znaczek pocztowy
magnes
pamiątka
pokój 1-osobowy
starówka
pomnik
zamek
muzeum
park rozrywki

cartolina f
francobollo m
calamita f
souvenir m
camera singola f
centro storico m
monumento m
castello m
museo m
parco divertimenti m

port
park narodowy
wejście
wyjście
kantor
namiot
kupować
dworzec
kolejowy
lotnisko
maseczka
hotel
góra
zabroniony
bankomat
relaksować się

porto m
parco nazionale m
ingresso m
uscita f
ufficio di cambio m
tenda f
comprare
stazione ferroviaria f
aeroporto m
mascherina f
albergo m
montagna f
vietato
bancomat m
rilassarsi

PRZYDATNE WYRAŻENIA
Zbierać muszelki – raccogliere le conchiglie
Wejście darmowe – ingresso gratuito m
Zakaz kąpieli – divieto di balneazione m
Zakaz palenia – divieto di fumo m
Plaża strzeżona - spiaggia sorvegliata f
Uwaga! – attenzione!
Smacznego! – buon appetito!
Szlak turystyczny - sentiero escursionistico m
Szczęśliwej podróży! – buon viaggio!
Pozdrowienia z Palermo! – saluti da Palermo!
Buon Ferragosto1! – życzenia / pozdrowienie składane z okazji Wniebowzięcia NMP

JEDZENIE
Która restauracja jest otwarta podczas sjesty? – Quale ristorante è aperto durante la
siesta?
Szukam restauracji, w której można zjeść tradycyjne włoskie jedzenie. – Sto cercando il
ristorante dove si può mangiare il tipico cibo italiano.
Poproszę stolik dla dwojga. – Una tavola per due, per faovre.
Czy są w menu dania dla wegetarian? – Ci sono dei piatti vegetariani nel menu?
Gdzie mogę zdezynfekować ręce? – Dove posso disinfettare le mani?

1

Ferragosto – Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, włoskie święto obchodzone 15 sierpnia,
któremu towarzyszom wycieczki poza miasto, spotkania na plaży, w barach.

Co poleca szef kuchni? – Cosa raccomanda il chef?
Od której godziny jest śniadanie? – Da che ora c’è il servizio di colazione?
Poproszę dwie gałki lodów. – Due palline di gelato, per favore.

PROBLEMY
Źle się czuję. – Mi sento male.
Jestem diabetykiem. – Sono diabetico.
Zgubiłem bagaż. – Ho perso il mio bagaglio.
Zepsuł mi się samochód. – La mia macchina si è rotta.
Chciałbym zgłosić kradzież. – Vorrei denunciare un furto.
Chciałbym złożyć skargę. – Vorrei presentare un reclamo.
Proszę wezwać lekarza. – Chiami un medico, per favore.
Na rachunku jest pomyłka. – C’è un errore sullo scontrino.
Pana paszport jest nieważny. – Il Suo passaporto non è valido.
Spaliłam się bo leżałam za długo na plaży. – Ho preso una scottatura perché sono rimasta
troppo lungo sulla spiaggia.
Boli mnie głowa. Gdzie jest najbliższa apteka? – Ho mal di testa. Dov’è la farmacia più
vicina?

DIALOGI
Czy jest w pobliżu…? – C’è … qui vicino?
Od której godziny jest otwarty…? – Da che ora è aperto…?
Ile kosztuje…? – Quanto costa…?
Gdzie mogę zostawić bagaże? – Dove posso lasciare i bagagli?

Chciałbym zarezerwować pokój dwuosobowy. – Vorrei prenotare una camera doppia.
Poproszę jeden bilet ulgowy i dwa normalne. – Un biglietto ridotto e due interi, per favore.
Czy są zniżki dla studentów? – Ci sono dei sconti per gli studenti?
Czy przewodnik audio jest dostępny w języku polskim? – L’audioguida è accessibile nella
lingua polacca?
Co przedstawia ten pomnik? – Che cosa presenta questo monumento?
Gdzie się znajduje najbliższy urząd pocztowy? – Dove si trova l’ufficio postale più vicino?
Co ciekawego można zobaczyć w tym mieście? – Cosa di
interessante possiamo vedere qua?
Przepraszam, szukam tego adresu. – Scusi, sto cercando
questo indirizzo.
Czy mógłby Pan to wskazać na mapie? – Può mostrarlo
sulla mappa?
Jak długo trwa zwiedzanie? – Quanto dura visitare?
Jak dojść do ratusza? – Come arrivare al municipio?
Co to za budynek? – Che edificio è quello?
Ile lat ma ten kościół? – Quanti anni ha questa chiesa?
Przepraszam, zgubiłem się. Jak dotrzeć na plażę? – Scusi, mi sono perso. Come arrivare in
spiaggia?
Gdzie znajduje się biuro turystyczne? – Dove si trova l’ufficio turistico?
Gdzie jest najbliższy postój taksówek? – Dov’è la fermata dei taxi più vicina?
Chciałbym wymienić euro na dolary. – Vorrei cambiare euro con dollari.
Czy piętnastego sierpnia sklepy są otwarte? – I negozi sono aperti il 15 agosto?

Czy można płacić kartą? – Si può pagare con la carta?
Chciałbym wypożyczyć kajak. – Vorrei noleggiare una canoa.
Gdzie kupię płetwy? – Dove posso comprare le pinne?
Idziemy na imprezę na plaży? – Andiamo alla festa sulla spiaggia?
Zostawiłem okulary przeciwsłoneczne w hotelu. – Ho lasciato i miei occhiali da sole
nell’albergo.
Czy są miejsca w wagonie sypialnianym? – Ci sono dei posti iberi nella carrozza letto?
Chciałbym odwołać rezerwację. – Vorrei cancellare la prenotazione.
Którą linią metra dojadę do centrum? – Con quale linea metropolitana arrivo al centro?
Czy mogłaby Pani/Pan zrobić mi zdjęcie? – Può farmi una foto?
Gdzie można wynająć samochód na jeden dzień? – Dove si può noleggiare la macchina per
una giornata?
Czy można tutaj palić? – Si può fumare qua?
Czy jest instruktor surfingu? – C’è l’istruttore di surfing?
Szukam pracy na wakacje. – Sto cercando un lavoro estivo.
Chciałbym wykupić wycieczkę fakultatywną. – Vorrei comprare un’escursione facoltativa.
Bilet należy skasować przed wejściem do pociągu. – Il biglietto deve essere convalidato
prima di salire sul treno.
Proszę założyć kapok. – Metti il giubbotto salvagente, per favore.
Niestety nie jestem stąd. – Purtroppo ma non sono di qui.
Nie mówię po włosku. – Non parlo italiano.
Co oznacza ten znak? – Cosa significa questo segno?
Dziękuję za pomoc. – Grazie per l’aiuto.

