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1. En el aeropuerto
Ćwiczenie 1

1

Słuchaj dialogu.
-

¿Me enseña su billete, por favor?
Por supuesto, aquí lo tiene.
¿Cuánto equipaje lleva?
Dos maletas. Esta bolsa pequeña es mi equipaje de mano.
Bien.
¿Me puede dar un asiento junto a la ventanilla?
Voy a ver. Sí, no hay problema. Aquí tiene su tarjeta de
embarque. Que tenga un vuelo agradable.
Gracias. ¿Y dónde está el control de pasaportes?
Por allí. Siga las indicaciones.

-

¿Me enseña su pasaporte, por favor?
Por supuesto. Aquí tiene.
Muchas gracias. Está bien.

Ćwiczenie 2

2

Słuchaj i powtarzaj zdania.
Poproszę o bilet.
Proszę (podając).
Ile ma pan / pani 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.

¿Me enseña su billete, por favor?
Aquí lo tiene.
¿Cuánto equipaje lleva?
Esta bolsa pequeña es mi equipaje de mano.
¿Me puede dar un asiento junto a la
ventanilla?
Voy a ver.
Aquí tiene su tarjeta de embarque.
¿Dónde está el control de pasaportes?
Siga las indicaciones.
¿Me enseña su pasaporte, por favor?
Está bien.
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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 pan / pani walizek?
Ile wynosi dopłata za nadbagaż?
Ile mogę mieć bagażu podręcznego?
Teraz proszę przejść przez kontrolę
paszportową.
Proszę poczekać na lot w hali odlotów.
Proszę sprawdzić 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 / pani coś do oclenia?
Nie mam nic do oclenia.
Czy muszę za to płacić cło?
Ile to wynosi?
Ile mogę przewieźć bez cła?

¿Dónde puedo encontrar un carrito para mi
equipaje?
¿Dónde está el mostrador de información?
¿Cuál es la puerta de embarque del vuelo
número…?
La puerta de embarque está indicada en el
panel de embarques.
¿Cuántas maletas lleva?
¿Cuánto cuesta el exceso de equipaje?
¿Cuánto equipaje de mano puedo llevar?
Ahora pase el control de pasaportes.
Espera al avión en la sala de embarque.
Comprueba la puerta de embarque.
Se está embarcando.
El vuelo está retrasado.
Esta es la última llamada.
Por favor, embarquen.
¿Dónde está la sala de llegadas?
¿Tengo que pasar el control de aduanas?
¿Tiene algo que declarar?
No tengo nada que declarar.
¿Tengo que pagar impuestos aeroportuarios
por esto?
¿Cuánto cuesta?
¿Cuánto puedo traer libre de impuestos?

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.
…
¿Dónde está el mostrador de información?

-

Dowiedz się w informacji, przy którym wejściu jest odprawa na twój lot.
…
¿Cuál es la puerta de embarque del vuelo BA 7413 que va a Roma?
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-

Zapytaj, ile możesz mieć bagażu.
…
¿Cuánto equipaje puedo llevar?

-

Poproś o miejsce przy oknie.
…
¿Me puede dar un asiento junto a la ventanilla?

-

Powiedz, że jedziesz na wakacje nad morze.
…
Me voy de vacaciones a la costa.

-

Powiedz, że zostaniesz dwa tygodnie.
…
Me voy a quedar dos semanas.

Ćwiczenie 5

5

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

¿Me enseña su billete, por favor?
…
Por supuesto, aquí lo tiene.

-

¿Cuánto equipaje lleva?
…
Dos maletas. Esta bolsa pequeña es mi equipaje de mano.

-

Aquí tiene su tarjeta de embarque. Que tenga un vuelo agradable.
…
Gracias.

-

¿Me enseña su pasaporte, por favor?
…
Por supuesto. Aquí tiene.
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