Saludar

Powitac

Buenos días.

Dzień dobry.

Buenas tardes.

Dzień dobry / Dobry wieczór.

Buenas noches.

Dobry wieczór / Dobranoc.

¡Hola!

Cześć.

¿Qué tal?

Jak się masz? / Co słychać? /
Jak tam?

Muy bien, gracias, ¿y tú?

Bardzo dobrze, dzięki. A ty?

Muy bien, gracias, ¿y usted?

Bardzo dobrze, dziękuję.
A Pan / Pani?

Bien, gracias, ¿y usted?

Dobrze, dziękuję. A Pan / Pani?

Muchos recuerdos a tu mujer.

Proszę pozdrowić żonę.

Muchos recuerdos a su mujer.

Proszę pozdrowić żonę.

Salude al señor Jarecki de
mi parte.

Pozdrowienia dla Pana
Jareckiego.

PISTA 1

Vocabulario: Saludar
Señor (Sr.)
Pan

Señorita (Srta.)
panna

Señora (Sra.)
Pani
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Adiós.

Cześć.

Hasta luego.

Do zobaczenia.

Hasta mañana.

Do jutra.

Hasta el martes.

Do wtorku.

Hasta la vista.

Do widzenia.

Buen viaje.

Miłej podróży.

Buenas noches, que descanses.

Spokojnej nocy.



 

Información
personal

Dane
personalne

Nombre

Imie˛

¿Cómo te llamas?

Jak masz na imię?

Yo me llamo Pablo, ¿y tú?

Mam na imię Pablo, a ty?

Su nombre, por favor.

Jak się Pan / Pani nazywa.

¿Es usted el señor Jarecki?

Czy Pan Jarecki?

No, yo me llamo Lubelski.

Nie, nazywam się Lubelski.

El señor Jarecki soy yo.

Ja jestem Pan Jarecki.

Procedencia

Pochodzenie

Soy español.

Jestem Hiszpanem.

Soy de Sevilla.

Jestem z Sewilli.

Soy de Sevilla, pero vivo
en Madrid.

Jestem z Sewilli, ale mieszkam
w Madrycie.

¿De dónde eres?

Skąd jesteś?

¿De dónde es usted?

Skąd Pan / Pani pochodzi?

Usted es polaco, ¿verdad?

Pan jest Polakiem, prawda?

¿Es usted de aquí?

Czy Pan / Pani jest stąd?

Soy extranjero.

Jestem obcokrajowcem.

¿De qué parte de Polonia
es usted?

Z jakiej części Polski
Pan / Pani pochodzi?
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Profesión

Zawód

¿A qué se dedica usted?

Czym Pan / Pani się zajmuje?

¿Estudias o trabajas?

Studiujesz czy pracujesz?

¿Qué estudias?

Co studiujesz?

¿Dónde trabajas?

Gdzie pracujesz?

Estudio en la universidad.

Studiuję na uniwersytecie.

Estudio Historia.

Studiuję Historię.

Soy médico.

Jestem lekarzem.

Trabajo por mi cuenta.

Pracuję na własną rękę.

Trabajo en un banco.

Pracuję w banku.

Trabajo en una tienda.

Pracuję w sklepie.

Trabajo en una fábrica.

Pracuję w fabryce.

Estoy parado.

Jestem bezrobotny.

Estoy jubilado.

Jestem na emeryturze.

Domicilio

Miejsce zamieszkania

¿Dónde vive?

Gdzie Pan / Pani mieszka?

¿Cuál es su dirección?

Jaki Pan / Pani ma adres?

¿Cuál es su número de teléfono?

Jaki ma Pan / Pani numer
telefonu?

PISTA 5
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16 / Información personal

número de teléfono
numer telefonu

holandés/esa
Holender / Holanderka

nº de pasaporte o de DNI
numer paszportu /
dowodu osobistego

italiano/a
Włoch / Włoszka

profesión
zawód

polaco/a
Polak / Polka
Profesión

ser
być
trabajar
pracować
vivir
mieszkać
Nacionalidad
alemán/ana
Niemiec / Niemka
americano/a
Amerykanin / Amerykanka
austriaco/a
Austriak / Austriaczka
chino/a
Chińczyk / Chinka
francés/esa
Francuz / Francuzka
griego/a
Grek / Greczynka
inglés/esa
Anglik / Angielka
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abogado
adwokat
actor / actriz
aktor / aktorka
agente inmobiliario
agent nieruchomości
albañil
murarz
aprendiz
praktykant/ka
arquitecto
architekt
artista
artysta / artystka
asesor fiscal
doradca podatkowy
asistente social
pracownik społeczny
azafata
stewardesa

biólogo
biolog

enfermera
pielęgniarka

camarero/a
kelner/ka

escritor/ora
pisarz / pisarka

carnicero
rzeźnik

estudiante
student/ka

carpintero
stolarz

farmacéutico/a
aptekarz / aptekarka

cartero/a
listonosz/ka

filólogo
ﬁlolog

cocinero/a
kucharz

fontanero
hydraulik

consultor
konsultant

funcionario
urzędnik

contable
księgowy/a

guía turístico
przewodnik turystyczny /
przewodniczka turystyczna

cura
ksiądz
dependiente/a
sprzedawca / sprzedawczyni
diseñador gráfico
projektant graﬁczny
economista
ekonomista
electricista
elektryk
empleado
pracownik

informático
informatyk
ingeniero
inżynier
interiorista
dekorator wnętrz /
dekoratorka wnętrz
joyero
jubiler
jubilado/a
emeryt/ka
maestro/a
nauczyciel/ka
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mecánico
mechanik

policía
policjant/ka

médico
lekarz / lekarka

político
polityk

modelo
model / modelka

profesor
profesor

obrero
robotnik

psicólogo
psycholog

panadero
piekarz

taxista
taksówkarz

parado
bezrobotny

técnico
technik

peluquero/a
fryzjer/ka

técnico de sonido
technik dźwięku

periodista
dziennikarz / dziennikarka

traductor
tłumacz

pescador
rybak

vendedor
sprzedawca

piloto
pilot

veterinario
weterynarz

pintor/ora
malarz / malarka

zapatero
szewc

20 / Información personal

Presentaciones

Zapoznanie

Este es Tomás, un compañero
de la oﬁcina.

To Tomas, kolega z pracy.

Esta es María, mi hermana.

To Maria, moja siostra.

Le presento al señor Mazur.

Przedstawiam Panu pana
Mazura.

Hola, ¿qué tal?

Cześć, jak się masz?

Encantado.

Bardzo mi miło.

PISTA 8

ria, moja siostra
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Vocabulario: Presentaciones
abuela
babcia

madre
matka

abuelo
dziadek

marido
mąż

abuelos
dziadkowie

mujer
żona

amigo
przyjaciel

novia
dziewczyna / narzeczona /
panna młoda

colega
kolega
compañero
kolega
cuñada
szwagierka
cuñado
szwagier
familiar
krewny
hermana
siostra
hermano
brat
hija
córka
hijo
syn
hijos
dzieci

22 / Presentaciones

novio
chłopak / narzeczony /
pan młody
padre
ojciec
padres
rodzice
prima
kuzynka
primo
kuzyn
suegra
teściowa
suegro
teść
tía
tío

ciocia
wuj(ek)

vecino
sąsiad

Avisos /
Carteles
públicos

Zawiadomienia /
Ogloszenia
publiczne

Privado

Prywatny

Tirar

Ciągnąć

Empujar

Pchać

Cerrado

Zamknięty / Nieczynny

Abierto

Otwarty / Czynny

Prohibido el paso

Zakaz wstępu

Entrada

Wejście

Salida

Wyjście

Libre

Wolny

Ocupado

Zajęty

Averiado

Nieczynny

Peligro

Niebezpieczeństwo

Ascensor

Winda

Lavabos

Toalety

Señoras

Damskie

Caballeros

Męskie

Se alquila

Do wynajęcia

Se vende

Na sprzedaż

80 / Avisos / Carteles públicos

