
SYTUACJE  (TEMATYCZNIE) 
Podróżowanie 

1. Jak zarezerwujesz lot w jedną stronę do Londynu, pierwszą klasą? 

2. Zapytaj, jak długo ważny jest ten bilet. 

3. Jak potwierdzisz lot? 

4. Zapytaj, kiedy masz się zgłosić do odprawy. 

5. Chcesz dostać się na główny dworzec kolejowy. Co powiesz taksówkarzowi? 

6. Jak zapytasz współpasażerów w przedziale, czy możesz zamknąć okno? 

7. Na stacji benzynowej chcesz zatankować do pełna i sprawdzić ciśnienie w oponach. 

Co powiesz? 

8. Jak zapytasz, który autobus jedzie do centrum miasta? 

9. Jak powiadomisz policję, że zdarzył się wypadek 5 mil od Bath i że są ranni. 

10. Zapytaj o następny lot do Dublina. 

11. Zapytaj, o której samolot startuje.. 

12. Jak odwołasz lot? 

13. Zapytaj, gdzie jest przechowalnia bagażu. 

14. Chcesz dostać się pociągiem do Dover. Zapytaj, czy musisz się przesiadać? 

15. Jak zapytasz, czy w pociągu jest wagon restauracyjny? 

16. Na stacji benzynowej chcesz zatankować benzynę bezołowiową i sprawdzić olej. Co 

powiesz? 

17. Jak zapytasz o najbliższą stację metra? 

18. Jak skierujesz przechodnia w trzecia przecznicę na lewo? 

19. Jak powiesz, że nie możesz uruchomić samochodu, bo zabrakło ci paliwa? 

20. Jak zarezerwujesz lot w obie strony do Edynburga, klasą turystyczną? 

21. Zapytaj, czy jest to lot bezpośredni. 

22. Jak powiesz, że chcesz zmienić lot? 

23. Zapytaj, kiedy będziecie na miejscu. 

24. Jak zapytasz o usytuowanie biura rzeczy znalezionych? 

25. Jak zapytasz, z którego peronu odjeżdża pociąg do York? 

26. Na stacji benzynowej chcesz zatankować do pełna i sprawdzić płyn hamulcowy. Co 

powiesz? 

27. Jak powiesz, że wysiadł akumulator? 

 

Bank 
28. Chcesz zrealizować czek podróżny. Co powiesz? 

29. Zapytaj o kurs wymiany dla funtów? 

30. Jak poprosisz o otwarcie rachunku? 

31. Chcesz wymienić dolary na funty. Zapytaj o prowizję. 

32. Chcesz wybrać 50 dolarów ze swego konta. Co powiesz? 

33. Chcesz, aby zapewniono ci tłumacza. Jak o to poprosisz? 

34. Jak zapytasz o wskaźnik inflacji? 

Poczta 
35. Jak nadasz list polecony? 

36. Zapytaj, ile kosztuje znaczek na list do Polski. 

37. Zapytaj o godziny otwarcia urzędu pocztowego. 

38. Zapytaj, czy masz wypełnić deklarację celną. 

39. Chcesz wysłać telegram. Zapytaj, jaka jest opłata za słowo. 

40. Jak nadasz list lotniczy? 

41. Jak wyślesz paczkę do Polski?. 

42. Zapytaj o godziny otwarcia urzędu pocztowego. 



 

Zakupy i usługi 
43. Zapytaj o usytuowanie głównej dzielnicy handlowej. 

44. Poproś o dostarczenie zakupionych rzeczy do hotelu Carlton. 

45. Chciałbyś zbadać wzrok. Co powiesz? 

46. Chcesz w aptece kupić lekarstwo na niestrawność. Co powiesz? 

47. Jak kupisz słoik dżemu, tubkę musztardy i tabliczkę czekolady? 

48. Poproś o zapakowanie zakupionego prezentu. 

49. Zapytaj o większy rozmiar butów. 

50. Poproś o mapę samochodową i plan miasta. 

51. Powiedz, że jesteś krótkowidzem i zepsuły ci się okulary.  

52. Chcesz w aptece kupić lekarstwo na nudności oraz apteczkę. Co powiesz? 

53. Jak kupisz powieść po angielsku i kieszonkowy słownik angielsko-polski? 

54. Jak powiesz, że tylko oglądasz towar? 

55. Zapytaj, ile kosztuje wywołanie filmu. 

56. Zapytaj, czy możesz zapłacić kartą kredytową. 

57. Poproś o odliczenie VATu. 

58. Powiedz, że zgubiłeś soczewkę kontaktową. 

59. Chcesz w aptece kupić coś na ukąszenia owadów. Co powiesz? 

60. Jak kupisz bochenek chleba, pół funta sera i karton mleka? 

 

Telefon 
61. Zapytaj o numer kierunkowy do Francji. 

62. Jak zamówisz rozmowę płatną przez odbierającego? 

63. Zapytaj o książkę telefoniczną dla Polski. 

64. Jak poprosisz o połączenie z centralą międzynarodową? 

65. Jak zapytasz o numer wewnętrzny do dyrektora 

 

Lekarz 
66. Chciałbyś, aby lekarz internista przyjął cię natychmiast. Co powiesz? 

67. Powiedz, że masz spuchniętą kostkę i skaleczone kolano. 

68. Powiedz, że jesteś uczulony na penicylinę. 

69. Powiedz, że wymiotowałeś, masz zawroty głowy i dreszcze. 

70. Poproś o receptę na jakiś środek uspokajający i nasenny. 

71. Poproś lekarza o zaświadczenie lekarskie. 

72. Powiedz, że jest to ostry ból, który trwa od wczoraj. 

73. Powiedz, że masz rozwolnienie.. 

74. Zapytaj, czy lekarz zrobi ci zastrzyk. 

 

Dentysta 
75. Powiedz, że wypadła ci plomba. 

76. Poproś o naprawienie protezy. 

77. Powiedz, że nie chcesz usuwać zęba. 

78. Poproś o znieczulenie. 

79. Powiedz, że rusza ci się ząb z przodu. 

80. Poproś o pokwitowanie dla kasy chorych. 

81. Powiedz, że ten ząb boli cię. 

82. Zapytaj, czy to jest zakażenie. 

83. Powiedz, że nie chcesz usuwać zęba. 



SITUATIONAL  EXPRESSIONS     Key 

Travelling 

1) I’d like to book a single flight to London, first class. 
2) How long is the ticket valid?. 
3) I’d like to confirm my flight. 

4) What time should I check in? 

5) Take me to the main railway station. 

6) Would you mind if I closed the window? 

7) Fill it up /full tank and check the tyre pressure, please. 
8) Which bus goes to the town centre? 

9) There’s been an accident 5 miles from Bath and there are people 
injured. 

10) When is the next flight to Dublin? 

11) What time does the plane take off? 

12) I’d like to cancel my flight. 
13) Where is the left luggage office? 

14) I’d like to get to Dover. Do I have to change trains? 

15) Is there a dining car on the train? 

16) Full tank of unleaded and please check the oil, please. 

17) Where is the nearest underground station? 

18) Take the third turning on the left. 

19) My car won’t start. I’ve run out of petrol. 

20) I’d like to book a return flight to Edinburgh, economy class. 

21) Is it a direct flight? 

22) I’d like to change my flight. 

23) What time do we arrive? 

24) Where is the lost property office? 

25) Which platform does the train to York leave from? 
26) Fill it up and check the brake fluid, please. 

27) The battery is dead. 

Bank 

28) I’d like to cash a traveller’s cheque. 
29) What’s the exchange rate for pounds? 

30) I’d like to open an account. 

31) I’d like to change dollars into pounds. How much commission 
        do you charge? 

32) I’d like to withdraw 50 dollars from my account.  

33) Could you provide me with an interpreter? 

34) What’s the rate of inflation? 

Post Office 

35) I’d like to send this by registered mail. 

36) What’s the postage for a letter to Poland? 

37) What time does the post office open and close? 

38) Do I have to fill in a customs declaration form? 

39) How much is it per word? 
40) I’d like to send this by air mail. 

41) I’d like to send a parcel to Poland. 

42) What are the opening hours of the post office? 



Shops and services 

43) Where is the main shopping area? 

44) Deliver it to the Carlton hotel, please. 

45) I’d like to have my eyesight checked. 

46) I’d like something for indigestion. 

47) I’d like a jar of jam, a tube of margarine and a chocolate bar. 

48) Could you wrap it up for me, please? 

49) Do you have a larger size? 

50) I’d like a road map and a street map. 

51) I’m short-sighted and I’ve broken my glasses.  

52) I’d like something for nausea and a first aid kit. 
53) I’d like a novel in English and a pocket English-Polish 

        dictionary. 

54) I’m just looking. 

55) How much do you charge for processing / developing? 
56) Can I pay by credit card? 

57) Can I have the VAT deducted? 

58) I’ve lost one of my contact lenses. 

59) I’d like something for insect bites. 

60) I’d like a loaf of bread, half a pound of cheese and a carton of 

        milk. 

Telephone 

61) What’s the dialling code for France?. 

62) I’d like to make a reverse charge call. 

63) Do you have a telephone directory for Poland? 

64) I’d like to get the international operator. 

65) What’s the extension to the manager? 

Doctor 
66) Can I have an appointment with a GP immediately? 

67) My ankle is swollen  and I’ve cut a knee. 

68) I’m allergic to penicillin. 

69) I’ve been vomiting, I feel dizzy and shivery. 
70) Can you give me a prescription for a tranquilliser and some  

        sleeping pills. 

71) Can I have a medical certificate? 
72) It’s sharp pain. I’ve had it since yesterday. 

73) I’ve got diarrhoea. 

74) Will you give me an injection? 

Dentist 

75) I’ve lost a filling. 

76) Can you repair this denture? 

77) I don’t want this tooth extracted. 

78) Could you give me an anaesthetic? 

79) This tooth in the front is loose. 

80) May I have a receipt for my health insurance? 
81) This tooth hurts. 

82) Is it an infection? 

83) I don’t want it extracted. 



 


