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Useful expressions

1. At the airport
Ćwiczenie 1

1

Słuchaj dialogu.
-

Can I have your ticket, please?
Certainly, here you are.
How much luggage do you have?
Two suitcases. This small bag is my hand luggage.
That’s fine.
Can I have a seat next to the window?
I’ll check. Yes, that’s OK. Here’s your boarding pass.
Have a nice flight.
Thank you. And where is passport control?
Over there. Follow the signs.

-

Can I see your passport, please?
Of, course. Here you are.
Thank you very much. That’s fine.

Ćwiczenie 2

2

Słuchaj i powtarzaj zdania.
Poproszę o bilet.
Proszę (podając).
Ile ma pan bagażu?
Ta mała torba jest bagażem podręcznym.
Czy mogę prosić o miejsce przy oknie?
Sprawdzę.
Proszę kartę pokładową.
Gdzie jest kontrola paszportowa?
Proszę iść za znakami.
Poproszę paszport.
Jest w porządku.

Can I have your ticket, please?
Here you are.
How much luggage do you have?
This small bag is my hand luggage.
Can I have a seat next to the window?
I’ll check.
Here’s your boarding pass.
Where is passport control?
Follow the signs.
Can I see your passport, please?
That’s fine.
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Ćwiczenie 3

3

Słuchaj i powtarzaj inne zwroty przydatne na lotnisku.
Gdzie znajdę wózek na bagaż?
Gdzie jest informacja?
Które wejście do odprawy na lot numer...?
Numer wejścia jest na tablicy odlotów.
Ile ma pani walizek?
Ile wynosi dopłata za nadbagaż?
Ile mogę mieć bagażu podręcznego?
Teraz proszę przejść przez kontrolę
paszportową.
Poczekaj na lot w hali odlotów.
Sprawdź stanowisko odlotów.
Trwa odprawa końcowa.
Samolot jest opóźniony.
To jest ostatnie wezwanie.
Proszę wejść na pokład samolotu.
Gdzie jest sala przylotów?
Czy muszę przejść kontrolę celną?
Czy ma pan coś do oclenia?
Nie mam nic do oclenia.
Czy muszę za to płacić cło?
Ile to wynosi?
Ile mogę przewieźć bez cła?

Where can I get a trolley for my luggage?
Where is the information desk?
Which gate for flight number...?
The gate number is on the departure board.
How many suitcases have you got?
How much is it for excess baggage?
How much hand luggage can I have?
Now go through passport control.
Wait for the flight in the departure lounge.
Check the departure gate.
It’s now boarding.
The flight is delayed.
This is the last call.
Please board the plane.
Where is the arrival hall?
Do I have to go through customs control?
Do you have anything to declare?
I have nothing to declare.
Do I have to pay customs duty on this?
How much is it?
How many can I bring in duty-free?

Ćwiczenie 4

4

Teraz weź udział w rozmowie przy odprawie na lotnisku. Słuchaj instrukcji lektora. Po
każdym poleceniu usłyszysz przykładową odpowiedź.
-

Zapytaj, gdzie jest informacja.
…
Where is the information desk?

-

Dowiedz się w informacji, przy którym wejściu jest odprawa na twój lot.
…
Which gate for flight number BA 7413 to Rome?

-

Zapytaj, ile możesz mieć bagażu.
…
How much luggage can I have?
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-

Poproś o miejsce przy oknie.
…
Can I have a seat next to the window?

-

Powiedz, że jedziesz na wakacje nad morze.
…
I’m going on holiday to the seaside.

-

Powiedz, że zostaniesz dwa tygodnie.
…
I’m staying for two weeks.

Ćwiczenie 5

5

Teraz weź udział w rozmowie i odpowiedz na pytania lektora. Po każdym przykładzie
usłyszysz jedną z możliwych odpowiedzi.
-

Can I have your ticket, please?
…
Certainly, here you are.

-

How much luggage do you have?
…
Two suitcases. This small bag is my hand luggage.

-

Here’s your boarding pass. Have a nice flight.
…
Thank you.

-

Can I see your passport, please?
…
Of, course. Here you are.
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