Dorota Bojewska

HELLO

Rozdział 5
Na lotnisku
•

Can I check your passport, please? (ken aj czek jor
pasport, plis)
Czy mogę sprawdzić twój paszport?

•

Is this flight cancelled? (is dis flajt kanselt?)
Czy ten lot jest odwołany?

•

No, this flight is is delayed. (noł, dis flajt is dilejt)
Nie, ten lot jest opóźniony.

•

This is my hand luggage. (dis is maj hend lagicz)
To jest mój bagaż podręczny.

•

Can I get a window seat? (ken aj get e łindoł sit)
Czy mogę dostać miejsce przy oknie?

•

Here is your boarding card. (hir is jor bordink kard)
Oto Twoja karta pokładowa.

•

Have a nice flight. (hef e najs flajt).
Życzę ci miłego lotu.

passport control (pasport kontrol) kontrola paszportowa
hand luggage (hend lagicz) bagaż ręczny
window seat (łindoł sit) miejsce koło okna
aisle seat (ajl sit) miejsce przy przejściu
boarding card (bordink kart) karta pokładowa
announcement (enansment) komunikat
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arrivals (erajwls) przyloty, przyjazdy
gate (gejt) bramka
check in (czek in) odprawa
departures (diparczers) wyloty, odjazdy
domestic flight (domestik flajt) lot krajowy
international flight (internaszional flajt) lot międzynarodowy
safety belt (sejfti belt) pas bezpieczeństwa
valid/invalid (walid/ inwalid) ważny/nieważny np. paszport,
bilet
duty free (djuti fri) wolne od cła

W podróży
On the journey (on de dżerni)
The journey takes four hours. (de dżerni tejks for ałers)
Podróż trwa cztery godziny.
How many suitcases have you got? (hał meni siutkejsis hef
ju got?)
Ile masz walizek?
Please mind the gap between the train and the platform.
(plis majnd de gap bitłin de trejn end de platform)
Proszę uważać na odstęp pomiędzy pociągiem a peronem.
journey (dżerni) podróż
suitcase (siutkejs) walizka
platform (platform) peron
compartment (kompartment) przedział
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single ticket (singl tiket) bilet w jedną stronę
return ticket (ritern tiket) billet powrotny
timetable (tajmtejbuł) rozkład jazdy
railway station (rejlłej stejszn) stacja kolejowa
tube, subway (tjub, sabłej) metro
passenger (pasendżer) pasażer
destination (destinejszn) cel podróży
connection (konekszn) połączenie

Zwroty na co dzień 5
1. Come on, it’s time to go. (kom on, its tajm tu goł)
Dalej, czas już iść.
2. I must go now./I have to go now. (aj mast goł nał/aj hef
tu goł)
Muszę teraz iść.
3. After you. (after ju)
Idź pierwsza/pierwszy, pani pierwsza, pan pierwszy.
4. See you later. (si ju lejter)
Do zobaczenia później.
5. Bye for now. (baj for nał)
Do zobaczenia na razie.
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