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Pozdravy a základní fráze, lekce první, poslouchejte! 
• Cieszę się, że Pana poznaję. • Jsem rád, že vás poznávám. 

• Dzień dobry Pani. • Dobrý den, paní. 

• Dzień dobry. • Dobrý den. 

• Dobre rano. • Dobré ráno. 

• Dobry wieczór. • Dobrý večer. 

• Jak się powodzi? • Jak se máte? 

• Cześć. • Ahoj, čau. 

• Do jutra. • Uvidíme se zítra. 

• Bardzo mi miło. • Těší mě. 

• Jak leci? • Jak je? 

• Dzień dobry Panu. • Dobrý den, pane. 

• Do widzenia, cześć. • Nashle, ahoj (při rozloučení). 

• Dobranoc. • Dobrou noc. 

• Dziękuję. • Děkuji. 

• Miłego dnia. • Mějte pěkný den. 

• Przykro mi. • Lituji. 

• Co robisz, jaka jest Twoja praca? • Co děláte? (ptáte se na zaměstnání) 

• Przepraszam. • Promiňte. 

• Zobaczymy się wkrótce. • Uvidíme se brzy. 

• Ile to kosztuje? • Kolik to stojí? 

• Przepraszam, czy może mi Pan pomóc? • Můžete mi prosím pomoci? 

• Skąd Pan jest? • Odkud jste? 



• Jak długo tutaj jesteście? • Jak dlouho tady jste? 

• Mam na imię Tomasz, a to moja 
dziewczyna Jana. 

• Jmenuji se Tomáš a to je moje 
přítelkyně Jana. 

• Proszę, oto ona. • Tady máte. Prosím. 

• Skąd Pan pochodzi? • Odkud pocházíte? 

• Co Państwo tutaj robią? • Co tady děláte? 

• Skąd jesteś? • Odkud jsi? 

• Po angielsku rozmawiam tylko trochę. • Mluvím jen trochu anglicky. 

• Ile to kosztuje? • Kolik to stojí? 

• Przepraszam, którędy do ubikacji? • Kde jsou tady záchody, prosím? 

 

 

Pozdravy a základní fráze, lekce druhá, přeložte! 
• Dobrý den, pane. • Dzień dobry Panu. 

• Jak je? • Jak leci? 

• Uvidíme se zítra. • Do jutra. 

• Nashle, ahoj (při rozloučení). • Do widzenia, cześć. 

• Těší mě. • Bardzo mi miło. 

• Dobrý den, paní. • Dzień dobry Pani. 

• Dobré ráno. • Dobre rano. 

• Dobrý večer. • Dobry wieczór. 

• Dobrý den. • Dzień dobry. 

• Jak se máte? • Jak się powodzi? 

• Ahoj, čau. • Cześć. 



• Jsem rád, že vás poznávám. • Cieszę się, że Pana poznaję. 

• Dobrou noc. • Dobranoc. 

• Promiňte. • Przepraszam. 

• Uvidíme se brzy. • Zobaczymy się wkrótce. 

• Děkuji. • Dziękuję. 

• Co tady děláte? • Co Państwo tutaj robią? 

• Odkud pocházíte? • Skąd Pan pochodzi? 

• Odkud jsi? • Skąd jesteś? 

• Kolik to stojí? • Ile to kosztuje? 

• Co děláte? (ptáte se na zaměstnání) • Co robisz, jaka jest Twoja praca? 

• Lituji. • Przykro mi. 

• Kolik to stojí? • Ile to kosztuje? 

• Mějte pěkný den. • Miłego dnia. 

• Jmenuji se Tomáš a to je moje 
přítelkyně Jana. 

• Mam na imię Tomasz, a to moja 
dziewczyna Jana. 

• Tady máte. Prosím. • Proszę, oto ona. 

• Odkud jste? • Skąd Pan jest? 

• Jak dlouho tady jste? • Jak długo tutaj jesteście? 

• Mluvím jen trochu anglicky. • Po angielsku rozmawiam tylko trochę. 

• Můžete mi prosím pomoci? • Przepraszam, czy może mi Pan pomóc? 

• Kde jsou tady záchody, prosím? • Przepraszam, którędy do ubikacji? 

 

 

Pozdravy a základní fráze, lekce třetí, poslouchejte! 
• W porządku, a u Pana? • Dobře, jak vy? 



• Dzień dobry, miło Pana wiedzieć. • Dobrý den, rád vás vidím. 

• Dzień dobry. • Dobrý den 

• Mnie również bardzo miło. • Také mě těší. 

• Do widzenia! • Nashle! 

• Na razie! • Uvidíme se! 

• Ja również. • Já vás také. 

• Dobry wieczór. • Dobrý večer. 

• Cześć. • Ahoj. 

• Dobrze, a Panu? • Dobře, a jak vy? 

• Dzień dobry. • Dobrý den 

• Dobranoc! • Dobrou! 

• Dziękuję bardzo. • Mockrát děkuji. 

• Panu też. • Vy také 

• Pięć funtów trzydzieści. • Pět liber třicet. 

• Nie ma za co. • Není zač. 

• Słucham. W czym mogę pomóc? • Ano? Jak mohu pomoci? 

• Jestem z Czeskiej Republiki. • Jsem z České republiky. 

• To nie przeszkadza, ja Pana dobrze 
rozumiem. 

• Nevadí, já rozumím dobře. 

• Nie ma problemu. • Žádný problém. 

• Do jutra. • Uvidíme se zítra. 

• Jestem z Europy. • Jsem z Evropy. 

• Jestem technikiem. • Jsem technik. 

• Jesteśmy tutaj od piątku. • Jsme tady od pátku. 

• Pochodzę z Europy Środkowej. • Pocházím ze střední Evropy. 



• Bardzo mi miło. Jestem John. • Těší mě. Já jsem John. 

• Jesteśmy tutaj na wakacjach. • Jsme tady na dovolené. 

• Nie ma za co. • Není zač. 

• Oczywiście, co mogę dla Pana zrobić? • Samozřejmě, co pro vás mohu udělat? 

• Dziesięć dolarów. • Deset dolarů. 

• Prosto i pierwsze drzwi w lewo. • Běžte rovně a první dveře doleva. 

 

Pozdravy a základní fráze, lekce čtvrtá, přeložte! 

 

• Ahoj. • Cześć. 

• Nashle! • Do widzenia! 

• Dobrý večer. • Dobry wieczór. 

• Také mě těší. • Mnie również bardzo miło. 

• Dobrý den. • Dzień dobry. 

• Dobře, a jak vy? • Dobrze, a Panu? 

• Uvidíme se! • Na razie! 

• Já vás také. • Ja również. 

• Dobrý den. • Dzień dobry. 

• Dobrý den, rád vás vidím. • Dzień dobry, miło Pana wiedzieć. 

• Dobře, jak vy? • W porządku, a u Pana? 

• Dobrou! • Dobranoc! 

• Ano? Jak mohu pomoci? • Słucham. W czym mogę pomóc? 

• Uvidíme se zítra. • Do jutra. 

• Jsem technik. • Jestem technikiem. 



• Deset dolarů. • Dziesięć dolarów. 

• Žádný problém. • Nie ma problemu. 

• Není zač. • Nie ma za co. 

• Jsem z Evropy. • Jestem z Europy. 

• Jsme tady na dovolené. • Jesteśmy tutaj na wakacjach. 

• Není zač. • Nie ma za co. 

• Pět liber třicet. • Pięć funtów trzydzieści. 

• Jsem z České republiky. • Jestem z Czeskiej Republiki. 

• Jsme tady od pátku. • Jesteśmy tutaj od piątku. 

• Vy také • Panu też. 

• Mockrát děkuji. • Dziękuję bardzo. 

• Pocházím ze střední Evropy. • Pochodzę z Europy Środkowej. 

• Samozřejmě, co pro vás mohu udělat? • Oczywiście, co mogę dla Pana zrobić? 

• Těší mě. Já jsem John. • Bardzo mi miło. Jestem John. 

• Nevadí, já rozumím dobře. • To nie przeszkadza, ja Pana dobrze 
rozumiem. 

• Běžte rovně a první dveře doleva. • Prosto i pierwsze drzwi w lewo. 

 

 

Pozdravy a základní fráze, lekce pátá,lekce šestá,  poslouchejte, reagujte! 
• Dobrý den. • Dzień dobry. 

• Dobrý den, rád vás vidím. • Dzień dobry, miło Pana wiedzieć. 

• Dobrý den, paní. • Dzień dobry Pani. 

• Dobrý den • Dzień dobry. 

• Dobrý den, pane. • Dzień dobry Panu. 



• Dobrý den • Dzień dobry. 

• Ahoj, čau. • Cześć. 

• Ahoj. • Cześć. 

• Nashle, ahoj (při rozloučení). • Do widzenia, cześć. 

• Nashle! • Do widzenia! 

• Uvidíme se zítra. • Do jutra. 

• Uvidíme se! • Na razie! 

• Jak je? • Jak leci? 

• Dobře, jak vy? • W porządku, a u Pana? 

• Jak se máte? • Jak się powodzi? 

• Dobře, a jak vy? • Dobrze, a Panu? 

• Jsem rád, že vás poznávám. • Cieszę się, że Pana poznaję. 

• Já vás také. • Ja również. 

• Těší mě. • Bardzo mi miło. 

• Také mě těší. • Mnie również bardzo miło. 

• Dobrý večer. • Dobry wieczór. 

• Dobrý večer. • Dobry wieczór. 

• Dobrou noc. • Dobranoc. 

• Dobrou! • Dobranoc! 

• Mějte pěkný den. • Miłego dnia. 

• Vy také • Panu też. 

• Uvidíme se brzy. • Zobaczymy się wkrótce. 

• Uvidíme se zítra. • Do jutra. 

• Jmenuji se Tomáš a to je moje • Mam na imię Tomasz, a to moja 



přítelkyně Jana. dziewczyna Jana. 

• Těší mě. Já jsem John. • Bardzo mi miło. Jestem John. 

• Odkud jsi? • Skąd jesteś? 

• Jsem z Evropy. • Jestem z Europy. 

• Odkud jste? • Skąd Pan jest? 

• Jsem z České republiky. • Jestem z Czeskiej Republiki. 

• Odkud pocházíte? • Skąd Pan pochodzi? 

• Pocházím ze střední Evropy. • Pochodzę z Europy Środkowej. 

• Děkuji. • Dziękuję. 

• Není zač. • Nie ma za co. 

• Kolik to stojí? • Ile to kosztuje? 

• Deset dolarů. • Dziesięć dolarów. 

• Kolik to stojí? • Ile to kosztuje? 

• Pět liber třicet. • Pięć funtów trzydzieści. 

• Můžete mi prosím pomoci? • Przepraszam, czy może mi Pan pomóc? 

• Samozřejmě, co pro vás mohu udělat? • Oczywiście, co mogę dla Pana zrobić? 

• Jak dlouho tady jste? • Jak długo tutaj jesteście? 

• Jsme tady od pátku. • Jesteśmy tutaj od piątku. 

• Co tady děláte? • Co Państwo tutaj robią? 

• Jsme tady na dovolené. • Jesteśmy tutaj na wakacjach. 

• Co děláte? (ptáte se na zaměstnání) • Co robisz, jaka jest Twoja praca? 

• Jsem technik. • Jestem technikiem. 

• Promiňte. • Przepraszam. 

• Ano? Jak mohu pomoci? • Słucham. W czym mogę pomóc? 

• Tady máte. Prosím. • Proszę, oto ona. 



• Mockrát děkuji. • Dziękuję bardzo. 

• Mluvím jen trochu anglicky. • Po angielsku rozmawiam tylko trochę. 

• Nevadí, já rozumím dobře. • To nie przeszkadza, ja Pana dobrze 
rozumiem. 

• Lituji. • Przykro mi. 

• Žádný problém. • Nie ma problemu. 

• Kde jsou tady záchody, prosím? • Przepraszam, którędy do ubikacji? 

• Běžte rovně a první dveře doleva. • Prosto i pierwsze drzwi w lewo. 

 

  



Pozdravy a základní fráze – karty 

Dobre rano. Dobre rano. Dzień dobry. 

Dzień dobry, miło Pana 
wiedzieć. 

Dzień dobry Pani. Dzień dobry. 

Dzień dobry Panu. Dzień dobry. Cześć. 

Cześć. Do widzenia, cześć. Do widzenia! 

Do jutra. Na razie! Jak leci? 

W porządku, a u Pana? Jak się powodzi? Dobrze, a Panu? 

1  



 

Dobrý den. Dobré ráno Dobré ráno. 

Dobré odpoledne. Dobrý den, paní. Dobrý den, rád vás vidím. 

Ahoj, čau. Dobré dopoledne. Dobrý den, pane. 

Nashle! Nashle, ahoj (při rozloučení). Ahoj. 

Jak je? Uvidíme se! Uvidíme se zítra. 

Dobře, a jak vy? Jak se máte? Dobře, jak vy? 

2  



 

Cieszę się, że Pana poznaję. Ja również. Bardzo mi miło. 

Mnie również bardzo miło. Dzień dobry. Dzień dobry. 

Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobranoc. 

Dobranoc! -  -  

-  -  -  

-  -  -  

3  



 

Těší mě. Já vás také. Jsem rád, že vás poznávám. 

Dobrý den. Dobrý den. Také mě těší. 

Dobrou noc. Dobrý večer. Dobrý večer. 

-  -  Dobrou! 

Miłego dnia. Panu też. Zobaczymy się wkrótce. 

Do jutra. 
Mam na imię Tomasz, a to 

moja dziewczyna Jana. 
Bardzo mi miło. Jestem John. 



Skąd jesteś? Jestem z Europy. Skąd Pan jest? 

Jestem z Czeskiej Republiki. Skąd Pan pochodzi? 
Pochodzę z Europy 

Środkowej. 

Dziękuję, tylko oglądam. Nie ma za co. Dziękuję. 

Nie ma za co. Ile to kosztuje? Dziesięć dolarów. 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uvidíme se brzy. Vy také Mějte pěkný den. 

Těší mě. Já jsem John. 
Jmenuji se Tomáš a to je 

moje přítelkyně Jana. 
Uvidíme se zítra. 

Odkud jste? Jsem z Evropy. Odkud jsi? 

Pocházím ze střední Evropy. Odkud pocházíte? Jsem z České republiky. 

Děkuji. Není zač. Děkuji, jen se dívám. 

Deset dolarů. Kolik to stojí? Není zač. 

2  



 

Ile to kosztuje? Pięć funtów trzydzieści. 
Przepraszam, czy może mi 

Pan pomóc? 

Oczywiście, co mogę dla 
Pana zrobić? 

Jak długo tutaj jesteście? Jesteśmy tutaj od piątku. 

Co Państwo tutaj robią? Jesteśmy tutaj na wakacjach. 
Co robisz, jaka jest Twoja 

praca? 

Jestem technikiem. Przepraszam. 
Słucham. W czym mogę 

pomóc? 

Proszę, oto ona. Dziękuję bardzo. 
Po angielsku rozmawiam 

tylko trochę. 

To nie przeszkadza, ja Pana 
dobrze rozumiem. 

Przykro mi. Nie ma problemu. 

3  



 

Můžete mi prosím pomoci? Pět liber třicet. Kolik to stojí? 

Jsme tady od pátku. Jak dlouho tady jste? 
Samozřejmě, co pro vás 

mohu udělat? 

Co děláte? (ptáte se na 
zaměstnání) 

Jsme tady na dovolené. Co tady děláte? 

Ano? Jak mohu pomoci? Promiňte. Jsem technik. 

Mluvím jen trochu anglicky. Mockrát děkuji. Tady máte. Prosím. 

Žádný problém. Lituji. Nevadí, já rozumím dobře. 

4  



 

Przepraszam, którędy do 
ubikacji? 

Prosto i pierwsze drzwi w 
lewo. 

-  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

5  



 

-  
Běžte rovně a první dveře 

doleva. 
Kde jsou tady záchody, 

prosím? 

6  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pozdravy a základní fráze – test 

•  Dobře, jak vy? ................................................................. 

•  Dobrý den. ................................................................. 

•  Dobrou! ................................................................. 

•  Uvidíme se! ................................................................. 

•  Také mě těší. ................................................................. 

•  Jsem rád, že vás poznávám. ................................................................. 

•  Ahoj, čau. ................................................................. 

•  Dobré ráno. ................................................................. 

•  Já vás také. ................................................................. 

•  Dobrou noc. ................................................................. 

•  Dobrý den. ................................................................. 

•  Dobrý večer. ................................................................. 

•  Jak se máte? ................................................................. 

•  Nashle, ahoj (při rozloučení). ................................................................. 

•  Dobrý den, paní. ................................................................. 

•  Nashle! ................................................................. 

•  Dobrý večer. ................................................................. 

•  Jak je? ................................................................. 

•  Těší mě. ................................................................. 



•  Dobré ráno ................................................................. 

•  Dobrý den, pane. ................................................................. 

•  Uvidíme se zítra. ................................................................. 

•  Dobrý den, rád vás vidím. ................................................................. 

•  Dobře, a jak vy? ................................................................. 

•  Dobrý den. ................................................................. 

•  Dobré odpoledne. ................................................................. 

•  Dobré dopoledne. ................................................................. 

•  Ahoj. ................................................................. 

•  Běžte rovně a první dveře doleva. ................................................................. 

•  Pocházím ze střední Evropy. ................................................................. 

•  Deset dolarů. ................................................................. 

•  Ano? Jak mohu pomoci? ................................................................. 

•  Mockrát děkuji. ................................................................. 

•  Jsem technik. ................................................................. 

•  Odkud pocházíte? ................................................................. 

•  Těší mě. Já jsem John. ................................................................. 

•  Promiňte. ................................................................. 

•  Nevadí, já rozumím dobře. ................................................................. 



•  Jsem z Evropy. ................................................................. 

•  Jak dlouho tady jste? ................................................................. 

•  Mluvím jen trochu anglicky. ................................................................. 

•  Co tady děláte? ................................................................. 

•  Odkud jsi? ................................................................. 

•  Tady máte. Prosím. ................................................................. 

•  Jsme tady na dovolené. ................................................................. 

•  Mějte pěkný den. ................................................................. 

•  Kolik to stojí? ................................................................. 

•  Kde jsou tady záchody, prosím? ................................................................. 

•  Děkuji. ................................................................. 

•  Jsme tady od pátku. ................................................................. 

•  Pět liber třicet. ................................................................. 

•  Uvidíme se brzy. ................................................................. 

•  Není zač. ................................................................. 

•  Co děláte? (ptáte se na zaměstnání) ................................................................. 

•  Jmenuji se Tomáš a to je moje přítelkyně Jana. ................................................................. 

•  Není zač. ................................................................. 

•  Žádný problém. ................................................................. 



•  Můžete mi prosím pomoci? ................................................................. 

•  Kolik to stojí? ................................................................. 

•  Jsem z České republiky. ................................................................. 

•  Uvidíme se zítra. ................................................................. 

•  Odkud jste? ................................................................. 

•  Lituji. ................................................................. 

•  Samozřejmě, co pro vás mohu udělat? ................................................................. 

•  Děkuji, jen se dívám. ................................................................. 

•  Vy také ................................................................. 

 

 

Pozdravy a základní fráze – test – řešení 

•  Dobře, jak vy? •  W porządku, a u Pana? 

•  Dobrý den. •  Dzień dobry. 

•  Dobrou! •  Dobranoc! 

•  Uvidíme se! •  Na razie! 

•  Také mě těší. •  Mnie również bardzo miło. 

•  Jsem rád, že vás poznávám. •  Cieszę się, że Pana poznaję. 

•  Ahoj, čau. •  Cześć. 

•  Dobré ráno. •  Dobre rano. 



•  Já vás také. •  Ja również. 

•  Dobrou noc. •  Dobranoc. 

•  Dobrý den. •  Dzień dobry. 

•  Dobrý večer. •  Dobry wieczór. 

•  Jak se máte? •  Jak się powodzi? 

•  Nashle, ahoj (při rozloučení). •  Do widzenia, cześć. 

•  Dobrý den, paní. •  Dzień dobry Pani. 

•  Nashle! •  Do widzenia! 

•  Dobrý večer. •  Dobry wieczór. 

•  Jak je? •  Jak leci? 

•  Těší mě. •  Bardzo mi miło. 

•  Dobré ráno •  Dobre rano. 

•  Dobrý den, pane. •  Dzień dobry Panu. 

•  Uvidíme se zítra. •  Do jutra. 

•  Dobrý den, rád vás vidím. •  Dzień dobry, miło Pana wiedzieć. 

•  Dobře, a jak vy? •  Dobrze, a Panu? 

•  Dobrý den. •  Dzień dobry. 

•  Dobré odpoledne. •  Dzień dobry. 

•  Dobré dopoledne. •  Dzień dobry. 



•  Ahoj. •  Cześć. 

•  Běžte rovně a první dveře doleva. •  Prosto i pierwsze drzwi w lewo. 

•  Pocházím ze střední Evropy. •  Pochodzę z Europy Środkowej. 

•  Deset dolarů. •  Dziesięć dolarów. 

•  Ano? Jak mohu pomoci? •  Słucham. W czym mogę pomóc? 

•  Mockrát děkuji. •  Dziękuję bardzo. 

•  Jsem technik. •  Jestem technikiem. 

•  Odkud pocházíte? •  Skąd Pan pochodzi? 

•  Těší mě. Já jsem John. •  Bardzo mi miło. Jestem John. 

•  Promiňte. •  Przepraszam. 

•  Nevadí, já rozumím dobře. •  To nie przeszkadza, ja Pana dobrze rozumiem. 

•  Jsem z Evropy. •  Jestem z Europy. 

•  Jak dlouho tady jste? •  Jak długo tutaj jesteście? 

•  Mluvím jen trochu anglicky. •  Po angielsku rozmawiam tylko trochę. 

•  Co tady děláte? •  Co Państwo tutaj robią? 

•  Odkud jsi? •  Skąd jesteś? 

•  Tady máte. Prosím. •  Proszę, oto ona. 

•  Jsme tady na dovolené. •  Jesteśmy tutaj na wakacjach. 

•  Mějte pěkný den. •  Miłego dnia. 



•  Kolik to stojí? •  Ile to kosztuje? 

•  Kde jsou tady záchody, prosím? •  Przepraszam, którędy do ubikacji? 

•  Děkuji. •  Dziękuję. 

•  Jsme tady od pátku. •  Jesteśmy tutaj od piątku. 

•  Pět liber třicet. •  Pięć funtów trzydzieści. 

•  Uvidíme se brzy. •  Zobaczymy się wkrótce. 

•  Není zač. •  Nie ma za co. 

•  Co děláte? (ptáte se na zaměstnání) •  Co robisz, jaka jest Twoja praca? 

•  Jmenuji se Tomáš a to je moje přítelkyně Jana. •  Mam na imię Tomasz, a to moja dziewczyna 

Jana. 

•  Není zač. •  Nie ma za co. 

•  Žádný problém. •  Nie ma problemu. 

•  Můžete mi prosím pomoci? •  Przepraszam, czy może mi Pan pomóc? 

•  Kolik to stojí? •  Ile to kosztuje? 

•  Jsem z České republiky. •  Jestem z Czeskiej Republiki. 

•  Uvidíme se zítra. •  Do jutra. 

•  Odkud jste? •  Skąd Pan jest? 

•  Lituji. •  Przykro mi. 

•  Samozřejmě, co pro vás mohu udělat? •  Oczywiście, co mogę dla Pana zrobić? 

•  Děkuji, jen se dívám. •  Dziękuję, tylko oglądam. 



•  Vy také •  Panu też. 

 

  



Restaurace, lekce první, poslouchejte! 

•  Coś jeszcze? •  Dáte si ještě něco? 

•  Poproszę steka z frytkami i zestawem surówek. •  Dám si steak s hranolky a oblohou. 

•  Chciałbym zarezerwować stół na dzisiaj, na 

siódmą wieczorem. 

•  Rád bych rezervoval stůl na dnešní večer na 

sedm hodin. 

•  Czy to miejsce jest wolne? •  Je toto místo volné? 

•  Czy mogę sobie zarezerwować sobie stół na 

dzisiejszy wieczór? 

•  Mohu si zarezervovat stůl na dnešní večer? 

•  Coś do picia? •  Něco k pití? 

•  Co nam Pan poleci? •  Co byste doporučil? 

•  Mogę poprosić o następną butelkę wina? •  Můžete nám přinést další láhev vína? 

•  Można jeszcze poprosić o pieczywo? •  Můžete nám přinést ještě pečivo, prosím? 

•  Co Państwo zamawiają do zjedzenia? •  Co si dáte k jídlu? 

•  Poproszę dwie kawy. •  Můžete nám přinést dvě kávy, prosím? 

•  Czy trzeba rezerwować stół? •  Je nutné rezervovat si stůl? 

•  Dziękujemy za znakomite danie. •  Děkujeme za výborné jídlo. 

•  Czy mogę otrzymać rachunek? •  Mohu dostat účet? 

•  Czy te miejsca są wolne? •  Jsou tato místa volná? 

•  Myślę, że na rachunku jest błąd. •  Myslím, že na účtu je chyba. 

•  Czego się Państwo napiją? •  Co si dáte k pití? 

•  Czy mogę przyjąć zamówienie? •  Jste připraveni si objednat? 



•  Poproszę menu. •  Přinesete nám menu, prosím? 

•  Proszę pochwalić szefa kuchni. •  Prosím pochvalte šéfkuchaře. 

•  Czy może Pan przynieść jeszcze trochę sosu? •  Můžete přinést ještě nějakou omáčku? 

•  Zjedzą Państwo przekąskę? •  Dáte si nějaký předkrm? 

•  Tego nie otrzymaliśmy. •  Tohle jsme nedostali. 

•  Jaki jest typowy tutejszy pokarm? •  Jaké je typické místní jídlo? 

 

Restaurace, lekce druhá, přeložte! 

•  Můžete nám přinést další láhev vína? •  Mogę poprosić o następną butelkę wina? 

•  Jste připraveni si objednat? •  Czy mogę przyjąć zamówienie? 

•  Myslím, že na účtu je chyba. •  Myślę, że na rachunku jest błąd. 

•  Můžete nám přinést ještě pečivo, prosím? •  Można jeszcze poprosić o pieczywo? 

•  Mohu si zarezervovat stůl na dnešní večer? •  Czy mogę sobie zarezerwować sobie stół na 

dzisiejszy wieczór. 

•  Co si dáte k jídlu? •  Co Państwo zamawiają do zjedzenia? 

•  Děkujeme za výborné jídlo. •  Dziękujemy za znakomite danie. 

•  Můžete přinést ještě nějakou omáčku? •  Czy może Pan przynieść jeszcze trochę sosu? 

•  Prosím pochvalte šéfkuchaře. •  Proszę pochwalić szefa kuchni. 

•  Jsou tato místa volná? •  Czy te miejsca są wolne? 

•  Dáte si ještě něco? •  Coś jeszcze? 

•  Přinesete nám menu, prosím? •  Poproszę menu. 



•  Něco k pití? •  Coś do picia? 

•  Co byste doporučil? •  Co nam Pan poleci? 

•  Je toto místo volné? •  Czy to miejsce jest wolne? 

•  Můžete nám přinést dvě kávy, prosím? •  Poproszę dwie kawy. 

•  Je nutné rezervovat si stůl? •  Czy trzeba rezerwować stół? 

•  Co si dáte k pití? •  Czego się Państwo napiją? 

•  Rád bych rezervoval stůl na dnešní večer na 

sedm hodin. 

•  Chciałbym zarezerwować stół na dzisiaj, na 

siódmą wieczorem. 

•  Tohle jsme nedostali. •  Tego nie otrzymaliśmy. 

•  Mohu dostat účet? •  Czy mogę otrzymać rachunek? 

•  Dáte si nějaký předkrm? •  Zjedzą Państwo przekąskę? 

•  Dám si steak s hranolky a oblohou. •  Poproszę steka z frytkami i zestawem surówek. 

•  Jaké je typické místní jídlo? •  Jaki jest typowy tutejszy pokarm? 

 

Restaurace, lekce  třetí, poslouchejte! 

•  Proszę bardzo. •  Tady máte. 

•  Poproszę szklankę wody. •  Dám si sklenici vody. 

•  Poleciłbym to. •  Doporučil bych to. 

•  Zaraz wracam. •  Hned jsem zpátky. 

•  Bardzo mi przykro, ale nie mamy wolnych 

miejsc. 

•  Je mi líto, jsme plně obsazeni. 



•  Jaki dresing podać? •  Jaká dressing byste rádi? 

•  Filiżankę kawy i rachunek poproszę. •  Šálek kávy a účet, prosím. 

•  Oczywiście. Czerwone Chardonay 2008? •  Samozřejmě. Červené Chardonay 2008? 

•  Dzisiejsze menu to rosół z kurczaka i lasagne. •  Dnešní menu je drůbeží polévka a lasagne. 

•  Tak, są. •  Ano, jsou. 

•  Poproszę jeszcze minutę. •  Ještě minutku, prosím. 

•  Cała przyjemność po naszej stronie. 

Zapraszamy Państwa ponownie. 

•  Bylo nám potěšením. Určitě přijďte zas. 

•  Nie, to miejsce jest zajęte. •  Ne, tohle místo je obsazeno. 

•  Jak ma być przygotowany stek - krwisty, 

średnio lub bardzo przepieczony? 

•  Jak si přejete steak - málo, středně nebo hodně 

propečený? 

•  Poprosimy butelkę wody a ja poproszę piwo. •  Rádi bychom láhev vody a já si dám pivo. 

•  Jeszcze sobie nie wybraliśmy. •  Ještě jsme si nevybrali. 

•  Ilu Was jest? •  Kolik vás je? 

•  Poproszę zupę grzybową. •  Dám si houbovou polévku. 

•  Czy podać jakąś wodę do kawy? •  Dáte si ke kávě nějakou vodu? 

•  Jeden rachunek dla wszystkich? •  Jeden účet pro všechny? 

•  Naprawdę bardzo przepraszam. Zaraz wracam 

z nowym rachunkiem. 

•  Opravdu se omlouvám. Budu hned zpátky s 

novým účtem. 

•  Dziękuję Panu. Jest Pan bardzo łaskaw. •  Ano, pane. To je od vás velmi laskavé. 

•  Popatrzę na to jeszcze raz. •  Podívám se ještě jednou. 



•  Popatrzcie, proszę, na stronę nr 4. •  Prosím podívejte se na stranu čtyři. 

 

Restaurace, lekce čtvrtá, přeložte! 

•  Je mi líto, jsme plně obsazeni. •  Bardzo mi przykro, ale nie mamy wolnych 

miejsc. 

•  Šálek kávy a účet, prosím. •  Filiżankę kawy i rachunek poproszę. 

•  Ano, jsou. •  Tak, są. 

•  Bylo nám potěšením. Určitě přijďte zas. •  Cała przyjemność po naszej stronie. 

Zapraszamy Państwa ponownie. 

•  Hned jsem zpátky. •  Zaraz wracam. 

•  Ještě minutku, prosím. •  Poproszę jeszcze minutę? 

•  Ještě jsme si nevybrali. •  Jeszcze sobie nie wybraliśmy. 

•  Dám si houbovou polévku. •  Poproszę zupę grzybową. 

•  Samozřejmě. Červené Chardonay 2008? •  Oczywiście. Czerwone Chardonay 2008? 

•  Kolik vás je? •  Ilu Was jest? 

•  Ne, tohle místo je obsazeno. •  Nie, to miejsce jest zajęte. 

•  Doporučil bych to. •  Poleciłbym to. 

•  Rádi bychom láhev vody a já si dám pivo. •  Poprosimy butelkę wody a ja poproszę piwo. 

•  Dáte si ke kávě nějakou vodu? •  Czy podać jakąś wodę do kawy? 

•  Dnešní menu je drůbeží polévka a lasagne. •  Dzisiejsze menu to rosół z kurczaka i lasagne. 

•  Jaká dressing byste rádi? •  Jaki dresing podać? 



•  Tady máte •  Proszę bardzo. 

•  Dám si sklenici vody. •  Poproszę szklankę wody. 

•  Podívám se ještě jednou. •  Popatrzę na to jeszcze raz. 

•  Jeden účet pro všechny? •  Jeden rachunek dla wszystkich? 

•  Ano, pane. To je od vás velmi laskavé. •  Dziękuję Panu. Jest Pan bardzo łaskaw. 

•  Jak si přejete steak - málo, středně nebo hodně 

propečený? 

•  Jak ma być przygotowany stek - krwisty, 

średnio lub bardzo przepieczony? 

•  Opravdu se omlouvám. Budu hned zpátky s 

novým účtem. 

•  Naprawdę bardzo przepraszam. Zaraz wracam 

z nowym rachunkiem. 

•  Prosím podívejte se na stranu čtyři. •  Popatrzcie, proszę, na stronę nr 4. 

 

Restaurace, lekce pátá, lekce šestá, poslouchejte, reagujte! 

•  Prosím pochvalte šéfkuchaře. •  Proszę pochwalić szefa kuchni. 

•  Ano, pane. To je od vás velmi laskavé. •  Dziękuję Panu. Jest Pan bardzo łaskaw. 

•  Děkujeme za výborné jídlo. •  Dziękujemy za znakomite danie. 

•  Bylo nám potěšením. Určitě přijďte zas. •  Cała przyjemność po naszej stronie. 

Zapraszamy Państwa ponownie. 

•  Můžete nám přinést další láhev vína? •  Mogę poprosić o następną butelkę wina? 

•  Samozřejmě. Červené Chardonay 2008? •  Oczywiście. Czerwone Chardonay 2008? 

•  Můžete nám přinést ještě pečivo, prosím? •  Można jeszcze poprosić o pieczywo? 

•  Hned jsem zpátky. •  Zaraz wracam. 

•  Přinesete nám menu, prosím? •  Poproszę menu. 



•  Tady máte •  Proszę bardzo. 

•  Můžete nám přinést dvě kávy, prosím? •  Poproszę dwie kawy. 

•  Dáte si ke kávě nějakou vodu? •  Czy podać jakąś wodę do kawy? 

•  Mohu si zarezervovat stůl na dnešní večer? •  Czy mogę sobie zarezerwować sobie stół na 

dzisiejszy wieczór. 

•  Kolik vás je? •  Ilu Was jest? 

•  Rád bych rezervoval stůl na dnešní večer na 

sedm hodin. 

•  Chciałbym zarezerwować stół na dzisiaj, na 

siódmą wieczorem. 

•  Je mi líto, jsme plně obsazeni. •  Bardzo mi przykro, ale nie mamy wolnych 

miejsc. 

•  Je nutné rezervovat si stůl? •  Czy trzeba rezerwować stół? 

•  Doporučil bych to. •  Poleciłbym to. 

•  Jsou tato místa volná? •  Czy te miejsca są wolne? 

•  Ano, jsou. •  Tak, są. 

•  Je toto místo volné? •  Czy to miejsce jest wolne? 

•  Ne, tohle místo je obsazeno. •  Nie, to miejsce jest zajęte. 

•  Jste připraveni si objednat? •  Czy mogę przyjąć zamówienie? 

•  Ještě minutku, prosím. •  Poproszę jeszcze minutę? 

•  Něco k pití? •  Coś do picia? 

•  Dám si sklenici vody. •  Poproszę szklankę wody. 

•  Co si dáte k pití? •  Czego się Państwo napiją? 



•  Rádi bychom láhev vody a já si dám pivo. •  Poprosimy butelkę wody a ja poproszę piwo. 

•  Co si dáte k jídlu? •  Co Państwo zamawiają do zjedzenia? 

•  Ještě jsme si nevybrali. •  Jeszcze sobie nie wybraliśmy. 

•  Co byste doporučil? •  Co nam Pan poleci? 

•  Dnešní menu je drůbeží polévka a lasagne. •  Dzisiejsze menu to rosół z kurczaka i lasagne. 

•  Dáte si nějaký předkrm? •  Zjedzą Państwo przekąskę? 

•  Dám si houbovou polévku. •  Poproszę zupę grzybową. 

•  Dáte si ještě něco? •  Coś jeszcze? 

•  Šálek kávy a účet, prosím. •  Filiżankę kawy i rachunek poproszę. 

•  Myslím, že na účtu je chyba. •  Myślę, że na rachunku jest błąd. 

•  Podívám se ještě jednou. •  Popatrzę na to jeszcze raz. 

•  Tohle jsme nedostali. •  Tego nie otrzymaliśmy. 

•  Opravdu se omlouvám. Budu hned zpátky s 

novým účtem. 

•  Naprawdę bardzo przepraszam. Zaraz wracam 

z nowym rachunkiem. 

•  Mohu dostat účet? •  Czy mogę otrzymać rachunek? 

•  Jeden účet pro všechny? •  Jeden rachunek dla wszystkich? 

•  Můžete přinést ještě nějakou omáčku? •  Czy może Pan przynieść jeszcze trochę sosu? 

•  Jaká dressing byste rádi? •  Jaki dresing podać? 

•  Dám si steak s hranolky a oblohou. •  Poproszę steka z frytkami i zestawem surówek. 

•  Jak si přejete steak - málo, středně nebo hodně 

propečený? 

•  Jak ma być przygotowany stek - krwisty, 

średnio lub bardzo przepieczony? 



•  Jaké je typické místní jídlo? •  Jaki jest typowy tutejszy pokarm? 

•  Prosím podívejte se na stranu čtyři. •  Popatrzcie, proszę, na stronę nr 4. 

 

  



Restaurace - karty 

Proszę pochwalić szefa 
kuchni. 

Dziękuję Panu. Jest Pan 
bardzo łaskaw. 

Dziękujemy za znakomite 
danie. 

Cała przyjemność po naszej 
stronie. Zapraszamy Państwa 

ponownie. 

Mogę poprosić o następną 
butelkę wina? 

Oczywiście. Czerwone 
Chardonay 2008? 

Można jeszcze poprosić o 
pieczywo? 

Zaraz wracam. Poproszę menu. 

Proszę bardzo. Poproszę dwie kawy. 
Czy podać jakąś wodę do 

kawy? 

Czy mogę sobie 
zarezerwować sobie stół na 

dzisiejszy wieczór. 
Ilu Was jest? 

Chciałbym zarezerwować 
stół na dzisiaj, na siódmą 

wieczorem. 

Bardzo mi przykro, ale nie 
mamy wolnych miejsc. 

Czy trzeba rezerwować stół? Poleciłbym to. 

1  



 

Děkujeme za výborné jídlo. 
Ano, pane. To je od vás 

velmi laskavé. 
Prosím pochvalte šéfkuchaře. 

Samozřejmě. Červené 
Chardonay 2008? 

Můžete nám přinést další 
láhev vína? 

Bylo nám potěšením. Určitě 
přijďte zas. 

Přinesete nám menu, prosím? Hned jsem zpátky. 
Můžete nám přinést ještě 

pečivo, prosím? 

Dáte si ke kávě nějakou 
vodu? 

Můžete nám přinést dvě 
kávy, prosím? 

Rádo se stalo. 

Rád bych rezervoval stůl na 
dnešní večer na sedm hodin. 

Kolik vás je? 
Mohu si zarezervovat stůl na 

dnešní večer? 

Doporučil bych to. Je nutné rezervovat si stůl? 
Je mi líto, jsme plně 

obsazeni. 

2  



 

Czy te miejsca są wolne? Tak, są. Czy to miejsce jest wolne? 

Nie, to miejsce jest zajęte. 
Czy mogę przyjąć 

zamówienie? 
Poproszę jeszcze minutę? 

Coś do picia? Poproszę szklankę wody. Czego się Państwo napiją? 

Poprosimy butelkę wody a ja 
poproszę piwo. 

Co Państwo zamawiają do 
zjedzenia? 

Jeszcze sobie nie 
wybraliśmy. 

Co nam Pan poleci? 
Dzisiejsze menu to rosół z 

kurczaka i lasagne. 
Zjedzą Państwo przekąskę? 

Poproszę zupę grzybową. Coś jeszcze? 
Filiżankę kawy i rachunek 

poproszę. 

3  



 

Je toto místo volné? Ano, jsou. Jsou tato místa volná? 

Ještě minutku, prosím. Jste připraveni si objednat? Ne, tohle místo je obsazeno. 

Co si dáte k pití? Dám si sklenici vody. Něco k pití? 

Ještě jsme si nevybrali. Co si dáte k jídlu? 
Rádi bychom láhev vody a já 

si dám pivo. 

Dáte si nějaký předkrm? 
Dnešní menu je drůbeží 

polévka a lasagne. 
Co byste doporučil? 

Šálek kávy a účet, prosím. Dáte si ještě něco? Dám si houbovou polévku. 

4  



 

Myślę, że na rachunku jest 
błąd. 

Popatrzę na to jeszcze raz. Tego nie otrzymaliśmy. 

Naprawdę bardzo 
przepraszam. Zaraz wracam z 

nowym rachunkiem. 

Czy mogę otrzymać 
rachunek? 

Jeden rachunek dla 
wszystkich? 

Czy może Pan przynieść 
jeszcze trochę sosu? 

Jaki dresing podać? 
Poproszę steka z frytkami i 

zestawem surówek. 

Jak ma być przygotowany 
stek - krwisty, średnio lub 

bardzo przepieczony? 

Jaki jest typowy tutejszy 
pokarm? 

Popatrzcie, proszę, na stronę 
nr 4. 

-  -  -  

-  -  -  
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Tohle jsme nedostali. Podívám se ještě jednou. Myslím, že na účtu je chyba. 

Jeden účet pro všechny? Mohu dostat účet? 
Opravdu se omlouvám. Budu 
hned zpátky s novým účtem. 

Dám si steak s hranolky a 
oblohou. 

Jaká dressing byste rádi? 
Můžete přinést ještě nějakou 

omáčku? 

Prosím podívejte se na stranu 
čtyři. 

Jaké je typické místní jídlo? 
Jak si přejete steak - málo, 

středně nebo hodně 
propečený? 

6  

 

  



Restaurace - test 

•  Jeden účet pro všechny? ................................................................. 

•  Dám si sklenici vody. ................................................................. 

•  Jste připraveni si objednat? ................................................................. 

•  Rád bych rezervoval stůl na dnešní večer na 

sedm hodin. 

................................................................. 

•  Ano, pane. To je od vás velmi laskavé. ................................................................. 

•  Tohle jsme nedostali. ................................................................. 

•  Doporučil bych to. ................................................................. 

•  Hned jsem zpátky. ................................................................. 

•  Podívám se ještě jednou. ................................................................. 

•  Přinesete nám menu, prosím? ................................................................. 

•  Ano, jsou. ................................................................. 

•  Ještě jsme si nevybrali. ................................................................. 

•  Dáte si ještě něco? ................................................................. 

•  Dáte si nějaký předkrm? ................................................................. 

•  Rádo se stalo. ................................................................. 

•  Děkujeme za výborné jídlo. ................................................................. 

•  Co byste doporučil? ................................................................. 

•  Mohu dostat účet? ................................................................. 

•  Můžete přinést ještě nějakou omáčku? ................................................................. 



•  Mohu si zarezervovat stůl na dnešní večer? ................................................................. 

•  Je nutné rezervovat si stůl? ................................................................. 

•  Jak si přejete steak - málo, středně nebo hodně 

propečený? 

................................................................. 

•  Můžete nám přinést dvě kávy, prosím? ................................................................. 

•  Dáte si ke kávě nějakou vodu? ................................................................. 

•  Můžete nám přinést další láhev vína? ................................................................. 

•  Bylo nám potěšením. Určitě přijďte zas. ................................................................. 

•  Ještě minutku, prosím. ................................................................. 

•  Dám si steak s hranolky a oblohou. ................................................................. 

•  Můžete nám přinést ještě pečivo, prosím? ................................................................. 

•  Něco k pití? ................................................................. 

•  Co si dáte k jídlu? ................................................................. 

•  Prosím podívejte se na stranu čtyři. ................................................................. 

•  Rádi bychom láhev vody a já si dám pivo. ................................................................. 

•  Myslím, že na účtu je chyba. ................................................................. 

•  Je mi líto, jsme plně obsazeni. ................................................................. 

•  Dnešní menu je drůbeží polévka a lasagne. ................................................................. 

•  Je toto místo volné? ................................................................. 

•  Prosím pochvalte šéfkuchaře. ................................................................. 



•  Opravdu se omlouvám. Budu hned zpátky s 

novým účtem. 

................................................................. 

•  Dám si houbovou polévku. ................................................................. 

•  Šálek kávy a účet, prosím. ................................................................. 

•  Ne, tohle místo je obsazeno. ................................................................. 

•  Kolik vás je? ................................................................. 

•  Co si dáte k pití? ................................................................. 

•  Jsou tato místa volná? ................................................................. 

•  Jaká dressing byste rádi? ................................................................. 

•  Samozřejmě. Červené Chardonay 2008? ................................................................. 

•  Jaké je typické místní jídlo? ................................................................. 

 

  



Restaurace - test-řešení 

•  Jeden účet pro všechny? •  Jeden rachunek dla wszystkich? 

•  Dám si sklenici vody. •  Poproszę szklankę wody. 

•  Jste připraveni si objednat? •  Czy mogę przyjąć zamówienie? 

•  Rád bych rezervoval stůl na dnešní večer na 

sedm hodin. 

•  Chciałbym zarezerwować stół na dzisiaj, na 

siódmą wieczorem. 

•  Ano, pane. To je od vás velmi laskavé. •  Dziękuję Panu. Jest Pan bardzo łaskaw. 

•  Tohle jsme nedostali. •  Tego nie otrzymaliśmy. 

•  Doporučil bych to. •  Poleciłbym to. 

•  Hned jsem zpátky. •  Zaraz wracam. 

•  Podívám se ještě jednou. •  Popatrzę na to jeszcze raz. 

•  Přinesete nám menu, prosím? •  Poproszę menu. 

•  Ano, jsou. •  Tak, są. 

•  Ještě jsme si nevybrali. •  Jeszcze sobie nie wybraliśmy. 

•  Dáte si ještě něco? •  Coś jeszcze? 

•  Dáte si nějaký předkrm? •  Zjedzą Państwo przekąskę? 

•  Rádo se stalo. •  Proszę bardzo. 

•  Děkujeme za výborné jídlo. •  Dziękujemy za znakomite danie. 

•  Co byste doporučil? •  Co nam Pan poleci? 

•  Mohu dostat účet? •  Czy mogę otrzymać rachunek? 

•  Můžete přinést ještě nějakou omáčku? •  Czy może Pan przynieść jeszcze trochę sosu? 



•  Mohu si zarezervovat stůl na dnešní večer? •  Czy mogę sobie zarezerwować sobie stół na 

dzisiejszy wieczór. 

•  Je nutné rezervovat si stůl? •  Czy trzeba rezerwować stół? 

•  Jak si přejete steak - málo, středně nebo hodně 

propečený? 

•  Jak ma być przygotowany stek - krwisty, 

średnio lub bardzo przepieczony? 

•  Můžete nám přinést dvě kávy, prosím? •  Poproszę dwie kawy. 

•  Dáte si ke kávě nějakou vodu? •  Czy podać jakąś wodę do kawy? 

•  Můžete nám přinést další láhev vína? •  Mogę poprosić o następną butelkę wina? 

•  Bylo nám potěšením. Určitě přijďte zas. •  Cała przyjemność po naszej stronie. 

Zapraszamy Państwa ponownie. 

•  Ještě minutku, prosím. •  Poproszę jeszcze minutę? 

•  Dám si steak s hranolky a oblohou. •  Poproszę steka z frytkami i zestawem surówek. 

•  Můžete nám přinést ještě pečivo, prosím? •  Można jeszcze poprosić o pieczywo? 

•  Něco k pití? •  Coś do picia? 

•  Co si dáte k jídlu? •  Co Państwo zamawiają do zjedzenia? 

•  Prosím podívejte se na stranu čtyři. •  Popatrzcie, proszę, na stronę nr 4. 

•  Rádi bychom láhev vody a já si dám pivo. •  Poprosimy butelkę wody a ja poproszę piwo. 

•  Myslím, že na účtu je chyba. •  Myślę, że na rachunku jest błąd. 

•  Je mi líto, jsme plně obsazeni. •  Bardzo mi przykro, ale nie mamy wolnych 

miejsc. 

•  Dnešní menu je drůbeží polévka a lasagne. •  Dzisiejsze menu to rosół z kurczaka i lasagne. 

•  Je toto místo volné? •  Czy to miejsce jest wolne? 



•  Prosím pochvalte šéfkuchaře. •  Proszę pochwalić szefa kuchni. 

•  Opravdu se omlouvám. Budu hned zpátky s 

novým účtem. 

•  Naprawdę bardzo przepraszam. Zaraz wracam 

z nowym rachunkiem. 

•  Dám si houbovou polévku. •  Poproszę zupę grzybową. 

•  Šálek kávy a účet, prosím. •  Filiżankę kawy i rachunek poproszę. 

•  Ne, tohle místo je obsazeno. •  Nie, to miejsce jest zajęte. 

•  Kolik vás je? •  Ilu Was jest? 

•  Co si dáte k pití? •  Czego się Państwo napiją? 

•  Jsou tato místa volná? •  Czy te miejsca są wolne? 

•  Jaká dressing byste rádi? •  Jaki dresing podać? 

•  Samozřejmě. Červené Chardonay 2008? •  Oczywiście. Czerwone Chardonay 2008? 

•  Jaké je typické místní jídlo? •  Jaki jest typowy tutejszy pokarm? 

 

  



Práce, lekce první, poslouchejte! 

•  Czy możemy dostać siedzenia koło przejścia? •  Můžeme dostat místa v uličce? 

•  Jak była podróż? •  Jaká byla cesta? 

•  W razie problemu proszę o informację. •  Jestli bude problém, dejte mi vědět. 

•  Co powiesz na piątek o trzeciej? •  Co takhle v pátek ve tři? 

•  Poszedłbyś ze mną jutro na kolację? •  Šel bys se mnou zítra na večeři? 

•  Dzięki za zaproszenie, ale już coś mam. •  Díky za pozvání, ale už něco mám. 

•  Czy możemy poprosić rachunek? •  Můžeme dostat účet, prosím? 

•  Czy można iść na zakupy? •  Je možné jít nakupovat? 

•  Linia jest zajęta. •  Linka je obsazena. 

•  Dla kogo Pan pracuje? •  Pro koho pracujete? 

•  Miło być tutaj. •  Jsem rád(a), že jsem opět tady. 

•  Piątek o trzeciej brzmi wspaniale. •  Pátek ve tři zní skvěle. 

•  Czy mogę przyjąć zamówienie? •  Jste připraveni si objednat? 

•  Mam nadzieję, że się wkrótce znów spotkamy. •  Doufám, že vás brzy opět uvidím. 

•  Mogę z Panem rozmawiać, czy mam zadzwonić 

później? 

•  Mohu s vámi mluvit teď nebo mám zavolat 

později? 

•  Czy mogę pozostawić wiadomość? •  Mohu nechat vzkaz? 

•  Jak mogę Panu pomóc? •  Jak Vám mohu pomoci? 

•  Czego się napijesz? •  Co si dáš k pití? 

•  Bardzo chętnie, ale jestem trochę zmęczony. •  Strašně rád, ale cítím se trochu unaven. 



•  Przekażę jej Pańską wiadomość. •  Předám jí vaši zprávu. 

•  Możemy zmienić termin naszego spotkania? •  Můžeme změnit čas naší schůzky? 

•  Możemy się spotkać w poniedziałek? •  Je možné setkat se v pondělí? 

•  Szczęśliwej drogi. •  Šťastnou cestu. 

•  Poproszę kurczaka z ziemniakami. •  Rád bych kuře s brambory. 

•  Czy mogłaby go Pani poprosić, niech do mnie 

zadzwoni? 

•  Mohla byste ho požádat, ať mi zavolá? 

•  Czy Pan dużo podróżuje w pracy? •  Cestujete v práci hodně? 

•  Zadzwoń, jak przyjedziesz. •  Zavolej mi, až přijdeš. 

•  Jestem poza biurem. •  Jsem mimo kancelář. 

•  Co zjesz? •  Co si dáš k jídlu? 

•  Miło być tutaj. •  Je pěkné být tady. 

•  Bardzo mi miło. •  Těší mě. 

•  Dzień dobry, Thomas, w czym mogę Panu 

pomóc? 

•  Dobrý den, Thomasi, co pro Vás mohu udělat? 

•  Żyje Pan w Pradze? •  Žijete v Praze? 

•  Chciałby Pan zobaczyć jakieś zabytki? •  Chtěl byste si prohlédnout nějaké památky? 

•  Jaki jest Pana hotel? •  Jaký je váš hotel? 

•  Czy to Pana pierwszy raz w Ostrawie? •  Je to vaše první návštěva v Ostravě? 

•  Chcesz coś do picia? •  Dáš si něco k pití? 

•  Czy mógłby Pan przeliterować swoje imię? •  Mohl byste vyhláskovat své jméno, prosím? 



•  Przy aparacie! •  U telefonu! 

•  Czy mogę poprosić o wysłanie do mnie umowy 

e-mailem do piątku? 

•  Můžete mi prosím poslat smlouvu mailem do 

pátku? 

•  Co Pan robi? •  Co děláte? 

•  Przykro mi, w piątek jestem zajęty. •  Je mi líto, v pátek jsem zaneprázdněn. 

•  Muszę zadzwonić. •  Potřebuji si zavolat. 

•  Zadzwonię jeszcze raz później. •  Zavolám znovu později. 

•  Dzwonię w sprawie jutrzejszego spotkania. •  Volám ohledně schůzky zítra. 

•  Mam nadzieję, że się wkrótce spotkamy. •  Doufám, že se brzy uvidíme. 

•  Nie chcę przeszkadzać. •  Nerad ruším. 

•  Poszłaby Pani na kolację? •  Co takhle jít na večeři? 

•  Czy mogłaby nam Pani przynieść jakąś wodę 

mineralną? 

•  Mohla byste nám přinést nějakou minerálku, 

prosím? 

•  Proszę zostawić swoje imię i adres. •  Prosím zanechte své jméno a adresu. 

•  Przepraszam, ale nie dosłyszałem Pana imienia. •  Lituji, ale nezaslechl jsem vaše jméno. 

•  Przepraszam, może Pan to powtórzyć? •  Promiňte, mohl byste to říci znovu? 

•  Dzień dobry, czy jest Piotr? •  Dobrý den, je tam Petr, prosím? 

•  Cieszę się, że Pana znów spotykam. •  Rád(a) vás znovu vidím. 

•  W razie jakichkolwiek problemów proszę o 

informację. 

•  Prosím, dejte mi vědět, jestli budou jakékoli 

problémy. 

•  Dzień dobry, czy mógłbym rozmawiań z 

Piotrem. 

•  Dobrý den, mohu mluvit s Petrem, prosím? 



•  Zobaczymy się w piątek. •  Uvidíme se v pátek. 

•  Gdzie się urodziłeś? •  Kde jste se narodil? 

•  Przepraszam, z kim rozmawiam? •  Kdo volá, prosím? 

•  Możemy się spotkać we wtorek? •  Bylo by možné se potkat v úterý? 

•  Czy chciałby Pan pójść do kina? •  Chtěl byste jít do kina? 

 

Práce,lekce druhá, přeložte! 

•  Můžeme dostat účet, prosím? •  Czy możemy poprosić rachunek? 

•  Prosím, dejte mi vědět, jestli budou jakékoli 

problémy. 

•  W razie jakichkolwiek problemów proszę o 

informację. 

•  Šťastnou cestu. •  Szczęśliwej drogi. 

•  Doufám, že se brzy uvidíme. •  Mam nadzieję, że się wkrótce spotkamy. 

•  Promiňte, mohl byste to říci znovu? •  Przepraszam, może Pan to powtórzyć? 

•  Dobrý den, je tam Petr, prosím? •  Dzień dobry, czy jest Piotr? 

•  Co si dáš k pití? •  Czego się napijesz? 

•  Co si dáš k jídlu? •  Co zjesz? 

•  Pro koho pracujete? •  Dla kogo Pan pracuje? 

•  Mohu nechat vzkaz? •  Czy mogę pozostawić wiadomość? 

•  Je možné jít nakupovat? •  Czy można iść na zakupy? 

•  Jaký je váš hotel? •  Jaki jest Pana hotel? 

•  Pátek ve tři zní skvěle. •  Piątek o trzeciej brzmi wspaniale. 



•  Zavolej mi, až přijdeš. •  Zadzwoń, jak przyjedziesz. 

•  Lituji, ale nezaslechl jsem vaše jméno. •  Przepraszam, ale nie dosłyszałem Pana imienia. 

•  Dobrý den, mohu mluvit s Petrem, prosím? •  Dzień dobry, czy mógłbym rozmawiań z 

Piotrem. 

•  Můžeme dostat místa v uličce? •  Czy możemy dostać siedzenia koło przejścia? 

•  Je mi líto, v pátek jsem zaneprázdněn. •  Przykro mi, w piątek jestem zajęty. 

•  Jste připraveni si objednat? •  Czy mogę przyjąć zamówienie? 

•  Jsem rád(a), že jsem opět tady. •  Miło być tutaj.. 

•  Mohla byste nám přinést nějakou minerálku, 

prosím? 

•  Czy mogłaby nam Pani przynieść jakąś wodę 

mineralną? 

•  Jak Vám mohu pomoci? •  Jak mogę Panu pomóc? 

•  Předám jí vaši zprávu. •  Przekażę jej Pańską wiadomość. 

•  Dobrý den, Thomasi, co pro Vás mohu udělat? •  Dzień dobry, Thomas, w czym mogę Panu 

pomóc? 

•  Díky za pozvání, ale už něco mám. •  Dzięki za zaproszenie, ale już coś mam. 

•  U telefonu! •  Przy aparacie! 

•  Uvidíme se v pátek. •  Zobaczymy się w piątek. 

•  Kde jste se narodil? •  Gdzie się urodziłeś? 

•  Prosím zanechte své jméno a adresu. •  Proszę zostawić swoje imię i adres. 

•  Jsem mimo kancelář. •  Jestem poza biurem. 

•  Kdo volá, prosím? •  Przepraszam, z kim rozmawiam? 



•  Těší mě. •  Bardzo mi miło. 

•  Co takhle v pátek ve tři? •  Co powiesz na piątek o trzeciej? 

•  Můžeme změnit čas naší schůzky? •  Możemy zmienić termin naszego spotkania? 

•  Strašně rád, ale cítím se trochu unaven. •  Bardzo chętnie, ale jestem trochę zmęczony. 

•  Šel bys se mnou zítra na večeři? •  Poszedłbyś ze mną jutro na kolację? 

•  Mohla byste ho požádat, ať mi zavolá? •  Czy mogłaby go Pani poprosić, niech do mnie 

zadzwoni? 

•  Mohu s vámi mluvit teď nebo mám zavolat 

později? 

•  Mogę z Panem rozmawiać, czy mam zadzwonić 

później? 

•  Jaká byla cesta? •  Jak była podróż? 

•  Co takhle jít na večeři? •  Poszłaby Pani na kolację? 

•  Potřebuji si zavolat. •  Muszę zadzwonić. 

•  Rád(a) vás znovu vidím. •  Cieszę się, że Pana znów spotykam. 

•  Zavolám znovu později. •  Zadzwonię jeszcze raz później. 

•  Cestujete v práci hodně? •  Czy Pan dużo podróżuje w pracy? 

•  Mohl byste vyhláskovat své jméno, prosím? •  Czy mógłby Pan przeliterować swoje imię? 

•  Je to vaše první návštěva v Ostravě? •  Czy to Pana pierwszy raz w Ostrawie? 

•  Je možné setkat se v pondělí? •  Możemy się spotkać w poniedziałek? 

•  Doufám, že vás brzy opět uvidím. •  Mam nadzieję, że się wkrótce znów spotkamy. 

•  Co děláte? •  Co Pan robi? 

•  Dáš si něco k pití? •  Chcesz coś do picia? 



•  Žijete v Praze? •  Żyje Pan w Pradze? 

•  Nerad ruším. •  Nie chcę przeszkadzać. 

•  Linka je obsazena. •  Linia jest zajęta. 

•  Můžete mi prosím poslat smlouvu mailem do 

pátku? 

•  Czy mogę poprosić o wysłanie do mnie umowy 

e-mailem do piątku? 

•  Chtěl byste si prohlédnout nějaké památky? •  Chciałby Pan zobaczyć jakieś zabytki? 

•  Bylo by možné se potkat v úterý? •  Możemy się spotkać we wtorek? 

•  Rád bych kuře s brambory. •  Poproszę kurczaka z ziemniakami. 

•  Je pěkné být tady. •  Miło być tutaj. 

•  Jestli bude problém, dejte mi vědět. •  W razie problemu proszę o informację. 

•  Volám ohledně schůzky zítra. •  Dzwonię w sprawie jutrzejszego spotkania. 

•  Chtěl byste jít do kina? •  Czy chciałby Pan pójść do kina? 

 

Práce, lekce třetí, poslouchejte! 

•  OK, kiedy jest Pan w biurze? •  OK, kdy jste v kanceláři? 

•  OK, coś jeszcze? •  OK, ještě něco? 

•  OK, myślę, że w Pradze będę gdzieś koło 

siódmej rano. 

•  OK, počítám, že budu v Praze okolo sedmé 

ráno. 

•  Nie ma problemu. To Tomas. •  Bez problému. Je to Tomas. 

•  Mam na imię Piotr a mój numer to 603541982. •  Jméno je Petr a číslo je 603541982. 

•  Dzięki, zadzwonię do was, jak tylko dotrę do 

biura. 

•  Díky, ozvu se vám, jakmile budu zpátky v 

kanceláři. 



•  Ja również, Arnoldzie, •  Já tebe také, Arnolde. 

•  OK, to nie jest problem, możemy tam pójść 

kiedykolwiek. 

•  OK, není problém, můžeme tam zajít kdykoli. 

•  Oczywiście, proszę. •  Samozřejmě, do toho. 

•  Nie, byłem już tutaj dwa razy. •  Ne, už jsem tady byl dvakrát. 

•  Witam Larry, próbuję załatwić tą reklamację, 

którą wysłaliście do nas. 

•  Zdravím Larry, pokouším se vyřizovat tu 

reklamaci, kterou jste zaslali. 

•  Na pewno po spotkaniu możemy zwiedzić 

jakieś zabytki. 

•  Určitě můžeme po meetingu navštívit nějaké 

památky. 

•  Ta miłe z Pana strony. Dziękuję. •  To je od vás milé. Děkuji. 

•  Przykro mi, ale w piątek nie jestem w biurze. •  Lituji, v pátek nejsem v kanceláři. 

•  O której godzinie ma Pan na myśli? •  V kolik máte na mysli? 

•  Wspaniale, zobaczymy się o trzeciej. Dzięki. •  Skvělé, uvidíme se v pátek ve tři. Díky. 

•  OK, Garry powinien być koło czternastej. •  OK, Garry by tady měl být okolo druhé. 

•  Tak, ale pochodzę z Polski. •  Ano, ale pocházím z Polska. 

•  Przy telefonie! •  U telefonu! 

•  Proszę. Niech Pan idzie. •  Prosím. Kupředu. 

•  Gazowaną czy niegazowaną? •  Přírodní nebo sycenou? 

•  Cieszę się, że podoba się Panu tutaj. •  Jsem rád, že se Vám tady líbí. 

•  W okolicy znajduje się kilka centrów 

handlowych. 

•  V okolí je několik nákupních center. 

•  Kiedy to Panu lepiej odpowiada? •  Kdy by vám to sedělo lépe? 



•  Może Pan odebrać wiadomość? •  Můžete vzít vzkaz? 

•  Myślę, że żadnych problemów nie będzie. •  Nemyslím, že budou nějaké problémy. 

•  To zależy od projektów. Momentalnie nie za 

bardzo. 

•  Záleží na projektech. V současnosti moc ne. 

•  Poproszę lampkę czerwonego wina. •  Dám si sklenici červeného vína. 

•  Oczywiście, to PIOTR PANN. On zna numer do 

mnie. 

•  Samozřejmě, je to PETR PANN. Zná moje číslo. 

•  Oczywiście, ale nie są koło siebie. •  Samozřejmě, ale nejsou vedle sebe. 

•  Cześć, tu Thomas z ABC. Dzwonię z powodu e-

maila, którego wysłałeś do mnie wczoraj. 

•  Ahoj, tady je Thomas z ABC. Volám ohledně 

emailu, který jsi mi včera poslal. 

•  Zawsze miło jest Pana spotkać. •  Také je vždy potěšením se s vámi potkat. 

•  Spotkamy się niebawem! •  Uvidíme se! 

•  To by było bardzo miłe z Pana strony. Proszę 

wstąpić po mnie o szóstej i potem zjemy kolację. 

•  To by od vás bylo moc milé. Vyzvedněte mě v 

šest a pak si dáme večeři. 

•  Trochę kawy by było wspaniale. •  Trochu kávy by bylo super. 

•  Urodziłem się w Pradze. •  Narodil jsem se v Praze. 

•  Wtorek mi nie odpowiada, a co na przykład po 

dwudziestym? 

•  Úterý je špatné, co takhle někdy po dvacátém? 

•  Cieszę się, że się wkrótce spotkamy. •  Těším se, že vás brzy uvidím. 

•  Był w porządku. Pokój był bardzo wygodny. •  Byl v pohodě. Pokoj byl velmi pohodlný. 

•  Przepraszam, ale teraz nie mam czasu. Proszę 

zadzwonić jutro rano. 

•  Lituji, ale nyní jsem zaneprázdněn. Zavolejte 

zítra ráno. 

•  Jestem technikiem sprzedaży. •  Pracuji jako technik prodeje. 



•  Tak, myślę, że tak. Na co masz ochotę Piotr? •  Ano, myslím že ano. Petře, co to bude? 

•  Nie przewidujemy żadnego problemu. •  Neočekáváme žádný problém. 

•  Pracuję dla IBM. •  Pracuji pro IBM. 

•  Czy mogłaby mnie Pani przełączyć na Gerry 

Fergussona? 

•  Můžete mě přepojit na Garryho Fergussona, 

prosím? 

•  Nie rozumiem, czego Pan chce. •  Nerozumím, co chcete. 

•  Poproszę zupę ziemniaczaną i burger z 

kurczaka z frytkami. 

•  Dáme si bramborovou polévku a kuřecí burger 

s hranolky. 

•  Nie przeszkadza Pan. W czym mogę Panu 

pomóc? 

•  Nerušíte. Jak vám mohu pomoci? 

•  OK, Pana imię Piotr, z jakiej spółki Pan dzwoni? •  OK, jmenujete se Petr,ze které společnosti? 

•  Oczywiście. Płacą Państwo kartą? •  Samozřejmě. Kartou? 

•  Czy dochodzi do zmian? •  Nějaké změny? 

•  Przykro mi, ale jutrzejszy wieczór mam już 

zajęty. 

•  Je mi líto, ale na zítřejší večer už mám program. 

•  Cześć, tu Thomas z ABC. Czy rozmawiam z 

Panem Fergussonem? 

•  Ahoj, tady je Thomas z ABC. Mluvím s panem 

Fergussonem? 

•  Nie wiem, czy zdążę do piątku, ale do 

poniedziałku na pewno. 

•  Nevím, jestli to stihnu do pátku, ale do 

pondělka určitě. 

•  Proszę poczekać, połączę Pana. •  Počkejte, přepojím vás. 

•  Oczywiście, to był trudny dzień. Odwiozę Pana 

do hotelu i jutro będę po Pana o dziewiątej. 

•  Samořejmě, byl to těžký den. Zavezu vás na 

hotel a vyzvednu vás zítra v devět. 

•  W piątek o czternastej. Cieszę się na spotkanie 

z Panem. 

•  V pátek ve dvě. Těším se na setkání s vámi. 



•  Podróż była dobra, samolot nie miał 

opóźnienia, nie narzekam. 

•  Cesta byla dobrá, letadlo letělo na čas, žádné 

stížnosti. 

•  A co w przyszły wtorek? •  A co takhle příští úterý? 

•  Mnie również bardzo miło poznać Pana. •  Také vás rád poznávám. 

•  Dziękuję, ale jestem trochę zmęczony i mam 

jeszcze jakąś pracę. 

•  Děkuji, ale jsem trochu unaven a mám ještě 

nějakou práci. 

 

Práce, lekce čtvrtá, přeložte! 

•  OK, kdy jste v kanceláři? •  OK, kiedy jest Pan w biurze? 

•  Určitě můžeme po meetingu navštívit nějaké 

památky. 

•  Na pewno po spotkaniu możemy zwiedzić 

jakieś zabytki. 

•  Ano, ale pocházím z Polska. •  Tak, ale pochodzę z Polski. 

•  A co takhle příští úterý? •  A co w przyszły wtorek? 

•  To by od vás bylo moc milé. Vyzvedněte mě v 

šest a pak si dáme večeři. 

•  To by było bardzo miłe z Pana strony. Proszę 

wstąpić po mnie o szóstej i potem zjemy kolację. 

•  Skvělé, uvidíme se v pátek ve tři. Díky. •  Wspaniale, zobaczymy się o trzeciej. Dzięki. 

•  Pracuji pro IBM. •  Pracuję dla IBM. 

•  Nějaké změny? •  Czy dochodzi do zmian? 

•  OK, není problém, můžeme tam zajít kdykoli. •  OK to nie jest problem, możemy tam pójść 

kiedykolwiek. 

•  Narodil jsem se v Praze. •  Urodziłem się w Pradze. 

•  OK, jmenujete se Petr,ze které společnosti? •  OK, Pana imię Piotr, z jakiej spółki Pan dzwoni? 

•  Prosím. Kupředu. •  Proszę. Niech Pan idzie. 



•  Také vás rád poznávám. •  Mnie również bardzo miło poznać Pana. 

•  V kolik máte na mysli? •  O której godzinie ma Pan na myśli? 

•  Samozřejmě, ale nejsou vedle sebe. •  Oczywiście, ale nie są koło siebie. 

•  To je od vás milé. Děkuji. •  Ta miłe z Pana strony. Dziękuję. 

•  Můžete mě přepojit na Garryho Fergussona, 

prosím? 

•  Czy mogłaby mnie Pani przełączyć na Gerry 

Fergussona? 

•  Já tebe také, Arnolde. •  Ja również, Arnoldzie, 

•  Můžete vzít vzkaz? •  Może Pan odebrać wiadomość? 

•  Záleží na projektech. V současnosti moc ne. •  To zależy od projektów. Momentalnie nie za 

bardzo. 

•  Je mi líto, ale na zítřejší večer už mám program. •  Przykro mi, ale jutrzejszy wieczór mam już 

zajęty. 

•  Nemyslím, že budou nějaké problémy. •  Myślę, że żadnych problemów nie będzie. 

•  V okolí je několik nákupních center. •  W okolicy znajduje się kilka centrów 

handlowych. 

•  Ano, myslím že ano. Petře, co to bude? •  Tak, myślę, że tak. Na co masz ochotę Piotr? 

•  Nerušíte. Jak vám mohu pomoci? •  Nie przeszkadza Pan. W czym mogę Panu 

pomóc? 

•  OK, Garry by tady měl být okolo druhé. •  OK, Garry powinien być koło czternastej. 

•  Samořejmě, byl to těžký den. Zavezu vás na 

hotel a vyzvednu vás zítra v devět. 

•  Oczywiście, to był trudny dzień. Odwiozę Pana 

do hotelu i jutro będę po Pana o dziewiątej. 

•  Jsem rád, že se Vám tady líbí. •  Cieszę się, że podoba się Panu tutaj. 

•  Přírodní nebo sycenou? •  Gazowaną czy niegazowaną? 



•  OK, ještě něco? •  OK coś jeszcze? 

•  Jméno je Petr a číslo je 603541982. •  Mam na imię Piotr a mój numer to 603541982. 

•  Trochu kávy by bylo super. •  Trochę kawy by było wspaniale. 

•  Lituji, ale nyní jsem zaneprázdněn. Zavolejte 

zítra ráno. 

•  Przepraszam, ale teraz nie mam czasu. Proszę 

zadzwonić jutro rano. 

•  Lituji, v pátek nejsem v kanceláři. •  Przykro mi, ale w piątek nie jestem w biurze. 

•  Počkejte, přepojím vás. •  Proszę poczekać, połączę Pana. 

•  Pracuji jako technik prodeje. •  Jestem technikiem sprzedaży. 

•  Bez problému. Je to Tomas. •  Nie ma problemu. To Tomas. 

•  Samozřejmě. Kartou? •  Oczywiście. Płacą Państwo kartą? 

•  Dám si sklenici červeného vína. •  Poproszę lampkę czerwonego wina. 

•  Byl v pohodě. Pokoj byl velmi pohodlný. •  Był w porządku. Pokój był bardzo wygodny. 

•  Ahoj, tady je Thomas z ABC. Volám ohledně 

emailu, který jsi mi včera poslal. 

•  Cześć, tu Thomas z ABC. Dzwonię z powodu e-

maila, którego wysłałeś do mnie wczoraj. 

•  Uvidíme se! •  Spotkamy się niebawem! 

•  V pátek ve dvě. Těším se na setkání s vámi. •  W piątek o czternastej. Cieszę się na spotkanie 

z Panem. 

•  OK, počítám, že budu v Praze okolo sedmé 

ráno. 

•  OK, myślę, że w Pradze będę gdzieś koło 

siódmej rano. 

•  Díky, ozvu se vám, jakmile budu zpátky v 

kanceláři. 

•  Dzięki, zadzwonię do was, jak tylko dotrę do 

biura. 

•  Samozřejmě, je to PETR PANN. Zná moje číslo. •  Oczywiście, to PIOTR PANN. On zna numer do 

mnie. 



•  Cesta byla dobrá, letadlo letělo na čas, žádné 

stížnosti. 

•  Podróż była dobra, samolot nie miał 

opóźnienia, nie narzekam, 

•  Kdy by vám to sedělo lépe? •  Kiedy to Panu lepiej odpowiada? 

•  Ne, už jsem tady byl dvakrát. •  Nie, byłem już tutaj dwa razy. 

•  Nevím, jestli to stihnu do pátku, ale do 

pondělka určitě. 

•  Nie wiem, czy zdążę do piątku, ale do 

poniedziałku na pewno. 

•  Dáme si bramborovou polévku a kuřecí burger 

s hranolky. 

•  Poproszę zupę ziemniaczaną i burger z 

kurczaka z frytkami. 

•  Úterý je špatné, co takhle někdy po dvacátém? •  Wtorek mi nie odpowiada, a co na przykład po 

dwudziestym? 

•  Nerozumím, co chcete. •  Nie rozumiem, czego Pan chce. 

•  Neočekáváme žádný problém. •  Nie przewidujemy żadnego problemu. 

•  Zdravím Larry, pokouším se vyřizovat tu 

reklamaci, kterou jste zaslali. 

•  Witam Larry, próbuję załatwić tą reklamację, 

którą wysłaliście do nas. 

•  Těším se, že vás brzy uvidím. •  Cieszę się, że się wkrótce spotkamy. 

•  Také je vždy potěšením se s vámi potkat. •  Zawsze miło jest Pana spotkać. 

•  Ahoj, tady je Thomas z ABC. Mluvím s panem 

Fergussonem? 

•  Cześć, tu Thomas z ABC. Czy rozmawiam z 

Panem Fergussonem? 

•  Samozřejmě, do toho. •  Oczywiście, proszę. 

•  U telefonu! •  Przy telefonie! 

•  Děkuji, ale jsem trochu unaven a mám ještě 

nějakou práci. 

•  Dziękuję, ale jestem trochę zmęczony i mam 

jeszcze jakąś pracę. 

 



Práce, lekce pátá, lekce šestá, poslouchejte, reagujte! 

•  Mohl byste vyhláskovat své jméno, prosím? •  Czy mógłby Pan przeliterować swoje imię? 

•  Samozřejmě, je to PETR PANN. Zná moje číslo. •  Oczywiście, to PIOTR PANN. On zna numer do 

mnie. 

•  Šťastnou cestu. •  Szczęśliwej drogi. 

•  Díky, ozvu se vám, jakmile budu zpátky v 

kanceláři. 

•  Dzięki, zadzwonię do was, jak tylko dotrę do 

biura. 

•  Uvidíme se v pátek. •  Zobaczymy się w piątek. 

•  V pátek ve dvě. Těším se na setkání s vámi. •  W piątek o czternastej. Cieszę się na spotkanie 

z Panem. 

•  Kde jste se narodil? •  Gdzie się urodziłeś? 

•  Narodil jsem se v Praze. •  Urodziłem się w Pradze. 

•  Rád(a) vás znovu vidím. •  Cieszę się, że Pana znów spotykam. 

•  Já tebe také, Arnolde. •  Ja również, Arnoldzie, 

•  Je pěkné být tady. •  Miło być tutaj. 

•  Jsem rád, že se Vám tady líbí. •  Cieszę się, że podoba się Panu tutaj. 

•  Těší mě. •  Bardzo mi miło. 

•  Také vás rád poznávám. •  Mnie również bardzo miło poznać Pana. 

•  Můžeme změnit čas naší schůzky? •  Możemy zmienić termin naszego spotkania? 

•  Kdy by vám to sedělo lépe? •  Kiedy to Panu lepiej odpowiada? 

•  Dobrý den, mohu mluvit s Petrem, prosím? •  Dzień dobry, czy mógłbym rozmawiań z 

Piotrem. 



•  U telefonu! •  Przy telefonie! 

•  Dobrý den, je tam Petr, prosím? •  Dzień dobry, czy jest Piotr? 

•  Počkejte, přepojím vás. •  Proszę poczekać, połączę Pana. 

•  Doufám, že vás brzy opět uvidím. •  Mam nadzieję, że się wkrótce znów spotkamy. 

•  Uvidíme se! •  Spotkamy się niebawem! 

•  Doufám, že se brzy uvidíme. •  Mam nadzieję, że się wkrótce spotkamy. 

•  Těším se, že vás brzy uvidím. •  Cieszę się, że się wkrótce spotkamy. 

•  Lituji, ale nezaslechl jsem vaše jméno. •  Przepraszam, ale nie dosłyszałem Pana imienia. 

•  Bez problému. Je to Tomas. •  Nie ma problemu. To Tomas. 

•  Jste připraveni si objednat? •  Czy mogę przyjąć zamówienie? 

•  Ano, myslím že ano. Petře, co to bude? •  Tak, myślę, że tak. Na co masz ochotę Piotr? 

•  Co si dáš k pití? •  Czego się napijesz? 

•  Dám si sklenici červeného vína. •  Poproszę lampkę czerwonego wina. 

•  Co si dáš k jídlu? •  Co zjesz? 

•  Dáme si bramborovou polévku a kuřecí burger 

s hranolky. 

•  Poproszę zupę ziemniaczaną i burger z 

kurczaka z frytkami. 

•  Dáš si něco k pití? •  Chcesz coś do picia? 

•  Trochu kávy by bylo super. •  Trochę kawy by było wspaniale. 

•  Co děláte? •  Co Pan robi? 

•  Pracuji jako technik prodeje. •  Jestem technikiem sprzedaży. 



•  Pro koho pracujete? •  Dla kogo Pan pracuje? 

•  Pracuji pro IBM. •  Pracuję dla IBM. 

•  Chtěl byste si prohlédnout nějaké památky? •  Chciałby Pan zobaczyć jakieś zabytki? 

•  Určitě můžeme po meetingu navštívit nějaké 

památky. 

•  Na pewno po spotkaniu możemy zwiedzić 

jakieś zabytki. 

•  Zavolej mi, až přijdeš. •  Zadzwoń, jak przyjedziesz. 

•  OK, počítám, že budu v Praze okolo sedmé 

ráno. 

•  OK, myślę, że w Pradze będę gdzieś koło 

siódmej rano. 

•  Mohu nechat vzkaz? •  Czy mogę pozostawić wiadomość? 

•  Samozřejmě, do toho. •  Oczywiście, proszę. 

•  Mohu s vámi mluvit teď nebo mám zavolat 

později? 

•  Mogę z Panem rozmawiać, czy mam zadzwonić 

później? 

•  Lituji, ale nyní jsem zaneprázdněn. Zavolejte 

zítra ráno. 

•  Przepraszam, ale teraz nie mam czasu. Proszę 

zadzwonić jutro rano. 

•  Můžeme dostat účet, prosím? •  Czy możemy poprosić rachunek? 

•  Samozřejmě. Kartou? •  Oczywiście. Płacą Państwo kartą? 

•  Můžeme dostat místa v uličce? •  Czy możemy dostać siedzenia koło przejścia? 

•  Samozřejmě, ale nejsou vedle sebe. •  Oczywiście, ale nie są koło siebie. 

•  Můžete mi prosím poslat smlouvu mailem do 

pátku? 

•  Czy mogę poprosić o wysłanie do mnie umowy 

e-mailem do piątku? 

•  Nevím, jestli to stihnu do pátku, ale do 

pondělka určitě. 

•  Nie wiem, czy zdążę do piątku, ale do 

poniedziałku na pewno. 

•  Mohla byste ho požádat, ať mi zavolá? •  Czy mogłaby go Pani poprosić, niech do mnie 



zadzwoni? 

•  OK, jmenujete se Petr,ze které společnosti? •  OK, Pana imię Piotr, z jakiej spółki Pan dzwoni? 

•  Mohla byste nám přinést nějakou minerálku, 

prosím? 

•  Czy mogłaby nam Pani przynieść jakąś wodę 

mineralną? 

•  Přírodní nebo sycenou? •  Gazowaną czy niegazowaną? 

•  Žijete v Praze? •  Żyje Pan w Pradze? 

•  Ano, ale pocházím z Polska. •  Tak, ale pochodzę z Polski. 

•  Cestujete v práci hodně? •  Czy Pan dużo podróżuje w pracy? 

•  Záleží na projektech. V současnosti moc ne. •  To zależy od projektów. Momentalnie nie za 

bardzo. 

•  Pátek ve tři zní skvěle. •  Piątek o trzeciej brzmi wspaniale. 

•  Skvělé, uvidíme se v pátek ve tři. Díky. •  Wspaniale, zobaczymy się o trzeciej. Dzięki. 

•  Dobrý den, Thomasi, co pro Vás mohu udělat? •  Dzień dobry, Thomas, w czym mogę Panu 

pomóc? 

•  Zdravím Larry, pokouším se vyřizovat tu 

reklamaci, kterou jste zaslali. 

•  Witam Larry, próbuję załatwić tą reklamację, 

którą wysłaliście do nas. 

•  Co takhle v pátek ve tři? •  Co powiesz na piątek o trzeciej? 

•  Lituji, v pátek nejsem v kanceláři. •  Przykro mi, ale w piątek nie jestem w biurze. 

•  Co takhle jít na večeři? •  Poszłaby Pani na kolację? 

•  To by od vás bylo moc milé. Vyzvedněte mě v 

šest a pak si dáme večeři. 

•  To by było bardzo miłe z Pana strony. Proszę 

wstąpić po mnie o szóstej i potem zjemy kolację. 

•  Jak Vám mohu pomoci? •  Jak mogę Panu pomóc? 

•  Můžete mě přepojit na Garryho Fergussona, •  Czy mogłaby mnie Pani przełączyć na Gerry 



prosím? Fergussona? 

•  Jaká byla cesta? •  Jak była podróż? 

•  Cesta byla dobrá, letadlo letělo na čas, žádné 

stížnosti. 

•  Podróż była dobra, samolot nie miał 

opóźnienia, nie narzekam, 

•  Jsem mimo kancelář. •  Jestem poza biurem. 

•  OK, kdy jste v kanceláři? •  OK, kiedy jest Pan w biurze? 

•  Volám ohledně schůzky zítra. •  Dzwonię w sprawie jutrzejszego spotkania. 

•  Nějaké změny? •  Czy dochodzi do zmian? 

•  Nerad ruším. •  Nie chcę przeszkadzać. 

•  Nerušíte. Jak vám mohu pomoci? •  Nie przeszkadza Pan. W czym mogę Panu 

pomóc? 

•  Je mi líto, v pátek jsem zaneprázdněn. •  Przykro mi, w piątek jestem zajęty. 

•  A co takhle příští úterý? •  A co w przyszły wtorek? 

•  Potřebuji si zavolat. •  Muszę zadzwonić. 

•  Prosím. Kupředu. •  Proszę. Niech Pan idzie. 

•  Strašně rád, ale cítím se trochu unaven. •  Bardzo chętnie, ale jestem trochę zmęczony. 

•  Samořejmě, byl to těžký den. Zavezu vás na 

hotel a vyzvednu vás zítra v devět. 

•  Oczywiście, to był trudny dzień. Odwiozę Pana 

do hotelu i jutro będę po Pana o dziewiątej. 

•  Rád bych kuře s brambory. •  Poproszę kurczaka z ziemniakami. 

•  OK, ještě něco? •  OK coś jeszcze? 

•  Zavolám znovu později. •  Zadzwonię jeszcze raz później. 



•  OK, Garry by tady měl být okolo druhé. •  OK, Garry powinien być koło czternastej. 

•  Předám jí vaši zprávu. •  Przekażę jej Pańską wiadomość. 

•  To je od vás milé. Děkuji. •  Ta miłe z Pana strony. Dziękuję. 

•  Jestli bude problém, dejte mi vědět. •  W razie problemu proszę o informację. 

•  Neočekáváme žádný problém. •  Nie przewidujemy żadnego problemu. 

•  Je možné jít nakupovat? •  Czy można iść na zakupy? 

•  V okolí je několik nákupních center. •  W okolicy znajduje się kilka centrów 

handlowych. 

•  Je možné setkat se v pondělí? •  Możemy się spotkać w poniedziałek? 

•  V kolik máte na mysli? •  O której godzinie ma Pan na myśli? 

•  Je to vaše první návštěva v Ostravě? •  Czy to Pana pierwszy raz w Ostrawie? 

•  Ne, už jsem tady byl dvakrát. •  Nie, byłem już tutaj dwa razy. 

•  Prosím zanechte své jméno a adresu. •  Proszę zostawić swoje imię i adres. 

•  Jméno je Petr a číslo je 603541982. •  Mam na imię Piotr a mój numer to 603541982. 

•  Prosím, dejte mi vědět, jestli budou jakékoli 

problémy. 

•  W razie jakichkolwiek problemów proszę o 

informację. 

•  Nemyslím, že budou nějaké problémy. •  Myślę, że żadnych problemów nie będzie. 

•  Promiňte, mohl byste to říci znovu? •  Przepraszam, może Pan to powtórzyć? 

•  Nerozumím, co chcete. •  Nie rozumiem, czego Pan chce. 

•  U telefonu! •  Przy aparacie! 

•  Ahoj, tady je Thomas z ABC. Volám ohledně •  Cześć, tu Thomas z ABC. Dzwonię z powodu e-



emailu, který jsi mi včera poslal. maila, którego wysłałeś do mnie wczoraj. 

•  Díky za pozvání, ale už něco mám. •  Dzięki za zaproszenie, ale już coś mam. 

•  OK, není problém, můžeme tam zajít kdykoli. •  OK to nie jest problem, możemy tam pójść 

kiedykolwiek. 

•  Linka je obsazena. •  Linia jest zajęta. 

•  Můžete vzít vzkaz? •  Może Pan odebrać wiadomość? 

•  Jaký je váš hotel? •  Jaki jest Pana hotel? 

•  Byl v pohodě. Pokoj byl velmi pohodlný. •  Był w porządku. Pokój był bardzo wygodny. 

•  Kdo volá, prosím? •  Przepraszam, z kim rozmawiam? 

•  Ahoj, tady je Thomas z ABC. Mluvím s panem 

Fergussonem? 

•  Cześć, tu Thomas z ABC. Czy rozmawiam z 

Panem Fergussonem? 

•  Bylo by možné se potkat v úterý? •  Możemy się spotkać we wtorek? 

•  Úterý je špatné, co takhle někdy po dvacátém? •  Wtorek mi nie odpowiada, a co na przykład po 

dwudziestym? 

•  Šel bys se mnou zítra na večeři? •  Poszedłbyś ze mną jutro na kolację? 

•  Je mi líto, ale na zítřejší večer už mám program. •  Przykro mi, ale jutrzejszy wieczór mam już 

zajęty. 

•  Chtěl byste jít do kina? •  Czy chciałby Pan pójść do kina? 

•  Děkuji, ale jsem trochu unaven a mám ještě 

nějakou práci. 

•  Dziękuję, ale jestem trochę zmęczony i mam 

jeszcze jakąś pracę. 

 

  



Práce - karty 

Czy mógłby Pan 
przeliterować swoje imię? 

Oczywiście, to PIOTR 
PANN. On zna numer do 

mnie. 
Szczęśliwej drogi. 

Dzięki, zadzwonię do was, 
jak tylko dotrę do biura. 

Zobaczymy się w piątek. 
W piątek o czternastej. 

Cieszę się na spotkanie z 
Panem. 

Gdzie się urodziłeś? Urodziłem się w Pradze. 
Chciałbym się z Panem znów 

spotkać. 

Zawsze miło jest Pana 
spotkać. 

Cieszę się, że Pana znów 
spotykam. 

Ja również, Arnoldzie, 

Cieszę się, że Pan jest znów 
tutaj. 

Cieszymy się, że Pan jest 
tutaj. 

Miło być tutaj. 

Cieszę się, że podoba się 
Panu tutaj. 

Bardzo mi miło. 
Mnie również bardzo miło 

poznać Pana. 
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Šťastnou cestu. 
Samozřejmě, je to PETR 
PANN. Zná moje číslo. 

Mohl byste vyhláskovat své 
jméno, prosím? 

V pátek ve dvě. Těším se na 
setkání s vámi. 

Uvidíme se v pátek. 
Díky, ozvu se vám, jakmile 

budu zpátky v kanceláři. 

Rád jsem se s vámi opět 
setkal. 

Narodil jsem se v Praze. Kde jste se narodil? 

Já tebe také, Arnolde. Rád(a) vás znovu vidím. 
Také je vždy potěšením se s 

vámi potkat. 

Je pěkné být tady. Jsme rádi, že jste tady. 
Jsem rád(a), že jsem opět 

tady. 

Také vás rád poznávám. Těší mě. Jsem rád, že se Vám tady líbí. 
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Możemy zmienić termin 
naszego spotkania? 

Kiedy to Panu lepiej 
odpowiada? 

Dzień dobry, czy mógłbym 
rozmawiań z Piotrem. 

Przy telefonie! Dzień dobry, czy jest Piotr? 
Proszę poczekać, połączę 

Pana. 

Mam nadzieję, że się wkrótce 
znów spotkamy. 

Spotkamy się niebawem! 
Mam nadzieję, że się wkrótce 

spotkamy. 

Cieszę się, że się wkrótce 
spotkamy. 

Przepraszam, ale nie 
dosłyszałem Pana imienia. 

Nie ma problemu. To Tomas. 

Czy mogę przyjąć 
zamówienie? 

Tak, myślę, że tak. Na co 
masz ochotę Piotr? 

Czego się napijesz? 

Poproszę lampkę czerwonego 
wina. 

Co zjesz? 
Poproszę zupę ziemniaczaną 

i burger z kurczaka z 
frytkami. 
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Dobrý den, mohu mluvit s 
Petrem, prosím? 

Kdy by vám to sedělo lépe? 
Můžeme změnit čas naší 

schůzky? 

Počkejte, přepojím vás. 
Dobrý den, je tam Petr, 

prosím? 
U telefonu! 

Doufám, že se brzy uvidíme. Uvidíme se! 
Doufám, že vás brzy opět 

uvidím. 

Bez problému. Je to Tomas. 
Lituji, ale nezaslechl jsem 

vaše jméno. 
Těším se, že vás brzy uvidím. 

Co si dáš k pití? 
Ano, myslím že ano. Petře, 

co to bude? 
Jste připraveni si objednat? 

Dáme si bramborovou 
polévku a kuřecí burger s 

hranolky. 
Co si dáš k jídlu? 

Dám si sklenici červeného 
vína. 
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Chcesz coś do picia? 
Trochę kawy by było 

wspaniale. 
Co Pan robi? 

Jestem technikiem sprzedaży. Dla kogo Pan pracuje? Pracuję dla IBM. 

Chciałby Pan zobaczyć jakieś 
zabytki? 

Na pewno po spotkaniu 
możemy zwiedzić jakieś 

zabytki. 
Zadzwoń, jak przyjedziesz. 

OK, myślę, że w Pradze będę 
gdzieś koło siódmej rano. 

Czy mogę pozostawić 
wiadomość? 

Oczywiście, proszę. 

Mogę z Panem rozmawiać, 
czy mam zadzwonić później? 

Przepraszam, ale teraz nie 
mam czasu. Proszę 

zadzwonić jutro rano. 

Czy możemy poprosić 
rachunek? 

Oczywiście. Płacą Państwo 
kartą? 

Czy możemy dostać 
siedzenia koło przejścia? 

Oczywiście, ale nie są koło 
siebie. 

5  



 

Co děláte? Trochu kávy by bylo super. Dáš si něco k pití? 

Pracuji pro IBM. Pro koho pracujete? Pracuji jako technik prodeje. 

Zavolej mi, až přijdeš. 
Určitě můžeme po meetingu 
navštívit nějaké památky. 

Chtěl byste si prohlédnout 
nějaké památky? 

Samozřejmě, do toho. Mohu nechat vzkaz? 
OK, počítám, že budu v 
Praze okolo sedmé ráno. 

Můžeme dostat účet, prosím? 
Lituji, ale nyní jsem 

zaneprázdněn. Zavolejte zítra 
ráno. 

Mohu s vámi mluvit teď nebo 
mám zavolat později? 

Samozřejmě, ale nejsou vedle 
sebe. 

Můžeme dostat místa v 
uličce? 

Samozřejmě. Kartou? 
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Czy mogę poprosić o 
wysłanie do mnie umowy e-

mailem do piątku? 

Nie wiem, czy zdążę do 
piątku, ale do poniedziałku 

na pewno. 

Czy mogłaby go Pani 
poprosić, niech do mnie 

zadzwoni? 

OK, Pana imię Piotr, z jakiej 
spółki Pan dzwoni? 

Czy mogłaby nam Pani 
przynieść jakąś wodę 

mineralną? 
Gazowaną czy niegazowaną? 

Żyje Pan w Pradze? Tak, ale pochodzę z Polski. 
Czy Pan dużo podróżuje w 

pracy? 

To zależy od projektów. 
Momentalnie nie za bardzo. 

Piątek o trzeciej brzmi 
wspaniale. 

Wspaniale, zobaczymy się o 
trzeciej. Dzięki. 

Dzień dobry, Thomas, w 
czym mogę Panu pomóc? 

Witam Larry, próbuję 
załatwić tą reklamację, którą 

wysłaliście do nas. 

Co powiesz na piątek o 
trzeciej? 

Przykro mi, ale w piątek nie 
jestem w biurze. 

Poszłaby Pani na kolację? 

To by było bardzo miłe z 
Pana strony. Proszę wstąpić 
po mnie o szóstej i potem 

zjemy kolację. 
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Mohla byste ho požádat, ať 
mi zavolá? 

Nevím, jestli to stihnu do 
pátku, ale do pondělka určitě. 

Můžete mi prosím poslat 
smlouvu mailem do pátku? 

Přírodní nebo sycenou? 
Mohla byste nám přinést 

nějakou minerálku, prosím? 
OK, jmenujete se Petr,ze 

které společnosti? 

Cestujete v práci hodně? Ano, ale pocházím z Polska. Žijete v Praze? 

Skvělé, uvidíme se v pátek ve 
tři. Díky. 

Pátek ve tři zní skvěle. 
Záleží na projektech. V 

současnosti moc ne. 

Co takhle v pátek ve tři? 
Zdravím Larry, pokouším se 

vyřizovat tu reklamaci, 
kterou jste zaslali. 

Dobrý den, Thomasi, co pro 
Vás mohu udělat? 

To by od vás bylo moc milé. 
Vyzvedněte mě v šest a pak 

si dáme večeři. 
Co takhle jít na večeři? 

Lituji, v pátek nejsem v 
kanceláři. 
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Jak mogę Panu pomóc? 
Czy mogłaby mnie Pani 

przełączyć na Gerry 
Fergussona? 

Jak była podróż? 

Podróż była dobra, samolot 
nie miał opóźnienia, nie 

narzekam, 
Jestem poza biurem. OK, kiedy jest Pan w biurze? 

Dzwonię w sprawie 
jutrzejszego spotkania. 

Czy dochodzi do zmian? Nie chcę przeszkadzać. 

Nie przeszkadza Pan. W 
czym mogę Panu pomóc? 

Przykro mi, w piątek jestem 
zajęty. 

A co w przyszły wtorek? 

Muszę zadzwonić. Proszę. Niech Pan idzie. 
Bardzo chętnie, ale jestem 

trochę zmęczony. 

Oczywiście, to był trudny 
dzień. Odwiozę Pana do 

hotelu i jutro będę po Pana o 
dziewiątej. 

Poproszę kurczaka z 
ziemniakami. 

OK coś jeszcze? 

9  



 

Jaká byla cesta? 
Můžete mě přepojit na 

Garryho Fergussona, prosím? 
Jak Vám mohu pomoci? 

OK, kdy jste v kanceláři? Jsem mimo kancelář. 
Cesta byla dobrá, letadlo 

letělo na čas, žádné stížnosti. 

Nerad ruším. Nějaké změny? Volám ohledně schůzky zítra. 

A co takhle příští úterý? 
Je mi líto, v pátek jsem 

zaneprázdněn. 
Nerušíte. Jak vám mohu 

pomoci? 

Strašně rád, ale cítím se 
trochu unaven. 

Prosím. Kupředu. Potřebuji si zavolat. 

OK, ještě něco? Rád bych kuře s brambory. 
Samořejmě, byl to těžký den. 

Zavezu vás na hotel a 
vyzvednu vás zítra v devět. 
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Zadzwonię jeszcze raz 
później. 

OK, Garry powinien być koło 
czternastej. 

Przekażę jej Pańską 
wiadomość. 

Ta miłe z Pana strony. 
Dziękuję. 

W razie problemu proszę o 
informację. 

Nie przewidujemy żadnego 
problemu. 

Czy można iść na zakupy? 
W okolicy znajduje się kilka 

centrów handlowych. 
Możemy się spotkać w 

poniedziałek? 

O której godzinie ma Pan na 
myśli? 

Czy to Pana pierwszy raz w 
Ostrawie? 

Nie, byłem już tutaj dwa 
razy. 

Proszę zostawić swoje imię i 
adres. 

Mam na imię Piotr a mój 
numer to 603541982. 

W razie jakichkolwiek 
problemów proszę o 

informację. 

Myślę, że żadnych 
problemów nie będzie. 

Przepraszam, może Pan to 
powtórzyć? 

Nie rozumiem, czego Pan 
chce. 
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Předám jí vaši zprávu. 
OK, Garry by tady měl být 

okolo druhé. 
Zavolám znovu později. 

Neočekáváme žádný 
problém. 

Jestli bude problém, dejte mi 
vědět. 

To je od vás milé. Děkuji. 

Je možné setkat se v pondělí? 
V okolí je několik nákupních 

center. 
Je možné jít nakupovat? 

Ne, už jsem tady byl dvakrát. 
Je to vaše první návštěva v 

Ostravě? 
V kolik máte na mysli? 

Prosím, dejte mi vědět, jestli 
budou jakékoli problémy. 

Jméno je Petr a číslo je 
603541982. 

Prosím zanechte své jméno a 
adresu. 

Nerozumím, co chcete. 
Promiňte, mohl byste to říci 

znovu? 
Nemyslím, že budou nějaké 

problémy. 
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Przy aparacie! 

Cześć, tu Thomas z ABC. 
Dzwonię z powodu e-maila, 
którego wysłałeś do mnie 

wczoraj. 

Dzięki za zaproszenie, ale już 
coś mam. 

OK to nie jest problem, 
możemy tam pójść 

kiedykolwiek. 
Linia jest zajęta. 

Może Pan odebrać 
wiadomość? 

Jaki jest Pana hotel? 
Był w porządku. Pokój był 

bardzo wygodny. 
Przepraszam, z kim 

rozmawiam? 

Cześć, tu Thomas z ABC. 
Czy rozmawiam z Panem 

Fergussonem? 

Możemy się spotkać we 
wtorek? 

Wtorek mi nie odpowiada, a 
co na przykład po 

dwudziestym? 

Poszedłbyś ze mną jutro na 
kolację? 

Przykro mi, ale jutrzejszy 
wieczór mam już zajęty. 

Czy chciałby Pan pójść do 
kina? 

Dziękuję, ale jestem trochę 
zmęczony i mam jeszcze 

jakąś pracę. 
-  -  
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Díky za pozvání, ale už něco 
mám. 

Ahoj, tady je Thomas z ABC. 
Volám ohledně emailu, který 

jsi mi včera poslal. 
U telefonu! 

Můžete vzít vzkaz? Linka je obsazena. 
OK, není problém, můžeme 

tam zajít kdykoli. 

Kdo volá, prosím? 
Byl v pohodě. Pokoj byl 

velmi pohodlný. 
Jaký je váš hotel? 

Úterý je špatné, co takhle 
někdy po dvacátém? 

Bylo by možné se potkat v 
úterý? 

Ahoj, tady je Thomas z ABC. 
Mluvím s panem 
Fergussonem? 

Chtěl byste jít do kina? 
Je mi líto, ale na zítřejší večer 

už mám program. 
Šel bys se mnou zítra na 

večeři? 

-  -  
Děkuji, ale jsem trochu 

unaven a mám ještě nějakou 
práci. 
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Práce - test 

 

•  Kdo volá, prosím? ................................................................. 

•  Úterý je špatné, co takhle někdy po dvacátém? ................................................................. 

•  To by od vás bylo moc milé. Vyzvedněte mě v 

šest a pak si dáme večeři. 

................................................................. 

•  Prosím. Kupředu. ................................................................. 

•  Dobrý den, je tam Petr, prosím? ................................................................. 

•  Pro koho pracujete? ................................................................. 

•  Potřebuji si zavolat. ................................................................. 

•  Můžete vzít vzkaz? ................................................................. 

•  Bylo by možné se potkat v úterý? ................................................................. 

•  V kolik máte na mysli? ................................................................. 

•  OK, jmenujete se Petr,ze které společnosti? ................................................................. 

•  Chtěl byste jít do kina? ................................................................. 

•  Je mi líto, ale na zítřejší večer už mám program. ................................................................. 

•  Dobrý den, Thomasi, co pro Vás mohu udělat? ................................................................. 

•  Ano, ale pocházím z Polska. ................................................................. 

•  OK, kdy jste v kanceláři? ................................................................. 

•  Lituji, ale nezaslechl jsem vaše jméno. ................................................................. 

•  U telefonu! ................................................................. 



•  Předám jí vaši zprávu. ................................................................. 

•  Můžete mě přepojit na Garryho Fergussona, 

prosím? 

................................................................. 

•  Rád jsem se s vámi opět setkal. ................................................................. 

•  Ne, už jsem tady byl dvakrát. ................................................................. 

•  Rád(a) vás znovu vidím. ................................................................. 

•  Také vás rád poznávám. ................................................................. 

•  Neočekáváme žádný problém. ................................................................. 

•  Jste připraveni si objednat? ................................................................. 

•  V okolí je několik nákupních center. ................................................................. 

•  Nevím, jestli to stihnu do pátku, ale do 

pondělka určitě. 

................................................................. 

•  Jsem rád(a), že jsem opět tady. ................................................................. 

•  Ahoj, tady je Thomas z ABC. Volám ohledně 

emailu, který jsi mi včera poslal. 

................................................................. 

•  Pracuji pro IBM. ................................................................. 

•  V pátek ve dvě. Těším se na setkání s vámi. ................................................................. 

•  Samořejmě, byl to těžký den. Zavezu vás na 

hotel a vyzvednu vás zítra v devět. 

................................................................. 

•  Šťastnou cestu. ................................................................. 

•  Promiňte, mohl byste to říci znovu? ................................................................. 

•  Můžeme dostat místa v uličce? ................................................................. 



•  Chtěl byste si prohlédnout nějaké památky? ................................................................. 

•  Ahoj, tady je Thomas z ABC. Mluvím s panem 

Fergussonem? 

................................................................. 

•  Cesta byla dobrá, letadlo letělo na čas, žádné 

stížnosti. 

................................................................. 

•  OK, Garry by tady měl být okolo druhé. ................................................................. 

•  Kdy by vám to sedělo lépe? ................................................................. 

•  Lituji, ale nyní jsem zaneprázdněn. Zavolejte 

zítra ráno. 

................................................................. 

•  Je možné setkat se v pondělí? ................................................................. 

•  Těší mě. ................................................................. 

•  Žijete v Praze? ................................................................. 

•  Dám si sklenici červeného vína. ................................................................. 

•  Přírodní nebo sycenou? ................................................................. 

•  Doufám, že se brzy uvidíme. ................................................................. 

•  Mohu nechat vzkaz? ................................................................. 

•  Byl v pohodě. Pokoj byl velmi pohodlný. ................................................................. 

•  Prosím zanechte své jméno a adresu. ................................................................. 

•  Mohla byste nám přinést nějakou minerálku, 

prosím? 

................................................................. 

•  Je pěkné být tady. ................................................................. 

•  Jestli bude problém, dejte mi vědět. ................................................................. 



•  Uvidíme se v pátek. ................................................................. 

•  Já tebe také, Arnolde. ................................................................. 

•  Nemyslím, že budou nějaké problémy. ................................................................. 

•  Můžeme dostat účet, prosím? ................................................................. 

•  U telefonu! ................................................................. 

•  OK, není problém, můžeme tam zajít kdykoli. ................................................................. 

•  Záleží na projektech. V současnosti moc ne. ................................................................. 

•  Uvidíme se! ................................................................. 

•  Zavolám znovu později. ................................................................. 

•  Díky, ozvu se vám, jakmile budu zpátky v 

kanceláři. 

................................................................. 

•  Mohla byste ho požádat, ať mi zavolá? ................................................................. 

•  Mohu s vámi mluvit teď nebo mám zavolat 

později? 

................................................................. 

•  Co si dáš k jídlu? ................................................................. 

•  Šel bys se mnou zítra na večeři? ................................................................. 

•  Nějaké změny? ................................................................. 

•  Narodil jsem se v Praze. ................................................................. 

•  Trochu kávy by bylo super. ................................................................. 

•  Dáme si bramborovou polévku a kuřecí burger 

s hranolky. 

................................................................. 



•  Co takhle v pátek ve tři? ................................................................. 

•  Jaký je váš hotel? ................................................................. 

•  Můžete mi prosím poslat smlouvu mailem do 

pátku? 

................................................................. 

•  Volám ohledně schůzky zítra. ................................................................. 

•  Mohl byste vyhláskovat své jméno, prosím? ................................................................. 

•  Linka je obsazena. ................................................................. 

•  Jak Vám mohu pomoci? ................................................................. 

•  Pátek ve tři zní skvěle. ................................................................. 

•  A co takhle příští úterý? ................................................................. 

•  Co takhle jít na večeři? ................................................................. 

•  Jsme rádi, že jste tady. ................................................................. 

•  Dobrý den, mohu mluvit s Petrem, prosím? ................................................................. 

•  Také je vždy potěšením se s vámi potkat. ................................................................. 

•  Je možné jít nakupovat? ................................................................. 

•  Nerozumím, co chcete. ................................................................. 

•  Prosím, dejte mi vědět, jestli budou jakékoli 

problémy. 

................................................................. 

•  Děkuji, ale jsem trochu unaven a mám ještě 

nějakou práci. 

................................................................. 

•  Je mi líto, v pátek jsem zaneprázdněn. ................................................................. 



•  Cestujete v práci hodně? ................................................................. 

•  Je to vaše první návštěva v Ostravě? ................................................................. 

•  Jsem rád, že se Vám tady líbí. ................................................................. 

•  Jsem mimo kancelář. ................................................................. 

•  Co si dáš k pití? ................................................................. 

•  Jméno je Petr a číslo je 603541982. ................................................................. 

•  Samozřejmě, ale nejsou vedle sebe. ................................................................. 

•  Nerušíte. Jak vám mohu pomoci? ................................................................. 

•  Skvělé, uvidíme se v pátek ve tři. Díky. ................................................................. 

•  Můžeme změnit čas naší schůzky? ................................................................. 

•  Samozřejmě, je to PETR PANN. Zná moje číslo. ................................................................. 

•  Samozřejmě, do toho. ................................................................. 

•  OK, počítám, že budu v Praze okolo sedmé 

ráno. 

................................................................. 

•  Dáš si něco k pití? ................................................................. 

•  Jaká byla cesta? ................................................................. 

•  Samozřejmě. Kartou? ................................................................. 

•  Díky za pozvání, ale už něco mám. ................................................................. 

•  Doufám, že vás brzy opět uvidím. ................................................................. 

•  Co děláte? ................................................................. 



•  Pracuji jako technik prodeje. ................................................................. 

•  Počkejte, přepojím vás. ................................................................. 

•  OK, ještě něco? ................................................................. 

•  Strašně rád, ale cítím se trochu unaven. ................................................................. 

•  Určitě můžeme po meetingu navštívit nějaké 

památky. 

................................................................. 

•  Těším se, že vás brzy uvidím. ................................................................. 

•  To je od vás milé. Děkuji. ................................................................. 

•  Kde jste se narodil? ................................................................. 

•  Lituji, v pátek nejsem v kanceláři. ................................................................. 

•  Rád bych kuře s brambory. ................................................................. 

•  Zdravím Larry, pokouším se vyřizovat tu 

reklamaci, kterou jste zaslali. 

................................................................. 

•  Ano, myslím že ano. Petře, co to bude? ................................................................. 

•  Zavolej mi, až přijdeš. ................................................................. 

•  Nerad ruším. ................................................................. 

•  Bez problému. Je to Tomas. ................................................................. 

 

  



Práce - test-řešení 

•  Kdo volá, prosím? •  Przepraszam, z kim rozmawiam? 

•  Úterý je špatné, co takhle někdy po dvacátém? •  Wtorek mi nie odpowiada, a co na przykład po 

dwudziestym? 

•  To by od vás bylo moc milé. Vyzvedněte mě v 

šest a pak si dáme večeři. 

•  To by było bardzo miłe z Pana strony. Proszę 

wstąpić po mnie o szóstej i potem zjemy kolację. 

•  Prosím. Kupředu. •  Proszę. Niech Pan idzie. 

•  Dobrý den, je tam Petr, prosím? •  Dzień dobry, czy jest Piotr? 

•  Pro koho pracujete? •  Dla kogo Pan pracuje? 

•  Potřebuji si zavolat. •  Muszę zadzwonić. 

•  Můžete vzít vzkaz? •  Może Pan odebrać wiadomość? 

•  Bylo by možné se potkat v úterý? •  Możemy się spotkać we wtorek? 

•  V kolik máte na mysli? •  O której godzinie ma Pan na myśli? 

•  OK, jmenujete se Petr,ze které společnosti? •  OK, Pana imię Piotr, z jakiej spółki Pan dzwoni? 

•  Chtěl byste jít do kina? •  Czy chciałby Pan pójść do kina? 

•  Je mi líto, ale na zítřejší večer už mám program. •  Przykro mi, ale jutrzejszy wieczór mam już 

zajęty. 

•  Dobrý den, Thomasi, co pro Vás mohu udělat? •  Dzień dobry, Thomas, w czym mogę Panu 

pomóc? 

•  Ano, ale pocházím z Polska. •  Tak, ale pochodzę z Polski. 

•  OK, kdy jste v kanceláři? •  OK, kiedy jest Pan w biurze? 

•  Lituji, ale nezaslechl jsem vaše jméno. •  Przepraszam, ale nie dosłyszałem Pana imienia. 



•  U telefonu! •  Przy telefonie! 

•  Předám jí vaši zprávu. •  Przekażę jej Pańską wiadomość. 

•  Můžete mě přepojit na Garryho Fergussona, 

prosím? 

•  Czy mogłaby mnie Pani przełączyć na Gerry 

Fergussona? 

•  Rád jsem se s vámi opět setkal. •  Chciałbym się z Panem znów spotkać. 

•  Ne, už jsem tady byl dvakrát. •  Nie, byłem już tutaj dwa razy. 

•  Rád(a) vás znovu vidím. •  Cieszę się, że Pana znów spotykam. 

•  Také vás rád poznávám. •  Mnie również bardzo miło poznać Pana. 

•  Neočekáváme žádný problém. •  Nie przewidujemy żadnego problemu. 

•  Jste připraveni si objednat? •  Czy mogę przyjąć zamówienie? 

•  V okolí je několik nákupních center. •  W okolicy znajduje się kilka centrów 

handlowych. 

•  Nevím, jestli to stihnu do pátku, ale do 

pondělka určitě. 

•  Nie wiem, czy zdążę do piątku, ale do 

poniedziałku na pewno. 

•  Jsem rád(a), že jsem opět tady. •  Cieszę się, że Pan jest znów tutaj. 

•  Ahoj, tady je Thomas z ABC. Volám ohledně 

emailu, který jsi mi včera poslal. 

•  Cześć, tu Thomas z ABC. Dzwonię z powodu e-

maila, którego wysłałeś do mnie wczoraj. 

•  Pracuji pro IBM. •  Pracuję dla IBM. 

•  V pátek ve dvě. Těším se na setkání s vámi. •  W piątek o czternastej. Cieszę się na spotkanie 

z Panem. 

•  Samořejmě, byl to těžký den. Zavezu vás na 

hotel a vyzvednu vás zítra v devět. 

•  Oczywiście, to był trudny dzień. Odwiozę Pana 

do hotelu i jutro będę po Pana o dziewiątej. 

•  Šťastnou cestu. •  Szczęśliwej drogi. 



•  Promiňte, mohl byste to říci znovu? •  Przepraszam, może Pan to powtórzyć? 

•  Můžeme dostat místa v uličce? •  Czy możemy dostać siedzenia koło przejścia? 

•  Chtěl byste si prohlédnout nějaké památky? •  Chciałby Pan zobaczyć jakieś zabytki? 

•  Ahoj, tady je Thomas z ABC. Mluvím s panem 

Fergussonem? 

•  Cześć, tu Thomas z ABC. Czy rozmawiam z 

Panem Fergussonem? 

•  Cesta byla dobrá, letadlo letělo na čas, žádné 

stížnosti. 

•  Podróż była dobra, samolot nie miał 

opóźnienia, nie narzekam, 

•  OK, Garry by tady měl být okolo druhé. •  OK, Garry powinien być koło czternastej. 

•  Kdy by vám to sedělo lépe? •  Kiedy to Panu lepiej odpowiada? 

•  Lituji, ale nyní jsem zaneprázdněn. Zavolejte 

zítra ráno. 

•  Przepraszam, ale teraz nie mam czasu. Proszę 

zadzwonić jutro rano. 

•  Je možné setkat se v pondělí? •  Możemy się spotkać w poniedziałek? 

•  Těší mě. •  Bardzo mi miło. 

•  Žijete v Praze? •  Żyje Pan w Pradze? 

•  Dám si sklenici červeného vína. •  Poproszę lampkę czerwonego wina. 

•  Přírodní nebo sycenou? •  Gazowaną czy niegazowaną? 

•  Doufám, že se brzy uvidíme. •  Mam nadzieję, że się wkrótce spotkamy. 

•  Mohu nechat vzkaz? •  Czy mogę pozostawić wiadomość? 

•  Byl v pohodě. Pokoj byl velmi pohodlný. •  Był w porządku. Pokój był bardzo wygodny. 

•  Prosím zanechte své jméno a adresu. •  Proszę zostawić swoje imię i adres. 

•  Mohla byste nám přinést nějakou minerálku, 

prosím? 

•  Czy mogłaby nam Pani przynieść jakąś wodę 

mineralną? 



•  Je pěkné být tady. •  Miło być tutaj. 

•  Jestli bude problém, dejte mi vědět. •  W razie problemu proszę o informację. 

•  Uvidíme se v pátek. •  Zobaczymy się w piątek. 

•  Já tebe také, Arnolde. •  Ja również, Arnoldzie, 

•  Nemyslím, že budou nějaké problémy. •  Myślę, że żadnych problemów nie będzie. 

•  Můžeme dostat účet, prosím? •  Czy możemy poprosić rachunek? 

•  U telefonu! •  Przy aparacie! 

•  OK, není problém, můžeme tam zajít kdykoli. •  OK to nie jest problem, możemy tam pójść 

kiedykolwiek. 

•  Záleží na projektech. V současnosti moc ne. •  To zależy od projektów. Momentalnie nie za 

bardzo. 

•  Uvidíme se! •  Spotkamy się niebawem! 

•  Zavolám znovu později. •  Zadzwonię jeszcze raz później. 

•  Díky, ozvu se vám, jakmile budu zpátky v 

kanceláři. 

•  Dzięki, zadzwonię do was, jak tylko dotrę do 

biura. 

•  Mohla byste ho požádat, ať mi zavolá? •  Czy mogłaby go Pani poprosić, niech do mnie 

zadzwoni? 

•  Mohu s vámi mluvit teď nebo mám zavolat 

později? 

•  Mogę z Panem rozmawiać, czy mam zadzwonić 

później? 

•  Co si dáš k jídlu? •  Co zjesz? 

•  Šel bys se mnou zítra na večeři? •  Poszedłbyś ze mną jutro na kolację? 

•  Nějaké změny? •  Czy dochodzi do zmian? 



•  Narodil jsem se v Praze. •  Urodziłem się w Pradze. 

•  Trochu kávy by bylo super. •  Trochę kawy by było wspaniale. 

•  Dáme si bramborovou polévku a kuřecí burger 

s hranolky. 

•  Poproszę zupę ziemniaczaną i burger z 

kurczaka z frytkami. 

•  Co takhle v pátek ve tři? •  Co powiesz na piątek o trzeciej? 

•  Jaký je váš hotel? •  Jaki jest Pana hotel? 

•  Můžete mi prosím poslat smlouvu mailem do 

pátku? 

•  Czy mogę poprosić o wysłanie do mnie umowy 

e-mailem do piątku? 

•  Volám ohledně schůzky zítra. •  Dzwonię w sprawie jutrzejszego spotkania. 

•  Mohl byste vyhláskovat své jméno, prosím? •  Czy mógłby Pan przeliterować swoje imię? 

•  Linka je obsazena. •  Linia jest zajęta. 

•  Jak Vám mohu pomoci? •  Jak mogę Panu pomóc? 

•  Pátek ve tři zní skvěle. •  Piątek o trzeciej brzmi wspaniale. 

•  A co takhle příští úterý? •  A co w przyszły wtorek? 

•  Co takhle jít na večeři? •  Poszłaby Pani na kolację? 

•  Jsme rádi, že jste tady. •  Cieszymy się, że Pan jest tutaj. 

•  Dobrý den, mohu mluvit s Petrem, prosím? •  Dzień dobry, czy mógłbym rozmawiań z 

Piotrem. 

•  Také je vždy potěšením se s vámi potkat. •  Zawsze miło jest Pana spotkać. 

•  Je možné jít nakupovat? •  Czy można iść na zakupy? 

•  Nerozumím, co chcete. •  Nie rozumiem, czego Pan chce. 



•  Prosím, dejte mi vědět, jestli budou jakékoli 

problémy. 

•  W razie jakichkolwiek problemów proszę o 

informację. 

•  Děkuji, ale jsem trochu unaven a mám ještě 

nějakou práci. 

•  Dziękuję, ale jestem trochę zmęczony i mam 

jeszcze jakąś pracę. 

•  Je mi líto, v pátek jsem zaneprázdněn. •  Przykro mi, w piątek jestem zajęty. 

•  Cestujete v práci hodně? •  Czy Pan dużo podróżuje w pracy? 

•  Je to vaše první návštěva v Ostravě? •  Czy to Pana pierwszy raz w Ostrawie? 

•  Jsem rád, že se Vám tady líbí. •  Cieszę się, że podoba się Panu tutaj. 

•  Jsem mimo kancelář. •  Jestem poza biurem. 

•  Co si dáš k pití? •  Czego się napijesz? 

•  Jméno je Petr a číslo je 603541982. •  Mam na imię Piotr a mój numer to 603541982. 

•  Samozřejmě, ale nejsou vedle sebe. •  Oczywiście, ale nie są koło siebie. 

•  Nerušíte. Jak vám mohu pomoci? •  Nie przeszkadza Pan. W czym mogę Panu 

pomóc? 

•  Skvělé, uvidíme se v pátek ve tři. Díky. •  Wspaniale, zobaczymy się o trzeciej. Dzięki. 

•  Můžeme změnit čas naší schůzky? •  Możemy zmienić termin naszego spotkania? 

•  Samozřejmě, je to PETR PANN. Zná moje číslo. •  Oczywiście, to PIOTR PANN. On zna numer do 

mnie. 

•  Samozřejmě, do toho. •  Oczywiście, proszę. 

•  OK, počítám, že budu v Praze okolo sedmé 

ráno. 

•  OK, myślę, że w Pradze będę gdzieś koło 

siódmej rano. 

•  Dáš si něco k pití? •  Chcesz coś do picia? 



•  Jaká byla cesta? •  Jak była podróż? 

•  Samozřejmě. Kartou? •  Oczywiście. Płacą Państwo kartą? 

•  Díky za pozvání, ale už něco mám. •  Dzięki za zaproszenie, ale już coś mam. 

•  Doufám, že vás brzy opět uvidím. •  Mam nadzieję, że się wkrótce znów spotkamy. 

•  Co děláte? •  Co Pan robi? 

•  Pracuji jako technik prodeje. •  Jestem technikiem sprzedaży. 

•  Počkejte, přepojím vás. •  Proszę poczekać, połączę Pana. 

•  OK, ještě něco? •  OK coś jeszcze? 

•  Strašně rád, ale cítím se trochu unaven. •  Bardzo chętnie, ale jestem trochę zmęczony. 

•  Určitě můžeme po meetingu navštívit nějaké 

památky. 

•  Na pewno po spotkaniu możemy zwiedzić 

jakieś zabytki. 

•  Těším se, že vás brzy uvidím. •  Cieszę się, że się wkrótce spotkamy. 

•  To je od vás milé. Děkuji. •  Ta miłe z Pana strony. Dziękuję. 

•  Kde jste se narodil? •  Gdzie się urodziłeś? 

•  Lituji, v pátek nejsem v kanceláři. •  Przykro mi, ale w piątek nie jestem w biurze. 

•  Rád bych kuře s brambory. •  Poproszę kurczaka z ziemniakami. 

•  Zdravím Larry, pokouším se vyřizovat tu 

reklamaci, kterou jste zaslali. 

•  Witam Larry, próbuję załatwić tą reklamację, 

którą wysłaliście do nas. 

•  Ano, myslím že ano. Petře, co to bude? •  Tak, myślę, że tak. Na co masz ochotę Piotr? 

•  Zavolej mi, až přijdeš. •  Zadzwoń, jak przyjedziesz. 

•  Nerad ruším. •  Nie chcę przeszkadzać. 



•  Bez problému. Je to Tomas. •  Nie ma problemu. To Tomas. 

 

  



U lékaře, lekce první, poslouchejte! 

•  Mam krwotok. •  Krvácím. 

•  Nie mogę ruszyć nogą. •  Nemohu pohnout nohou. 

•  Nie czuję się dobrze. •  Není mi dobře. 

•  Potrzebuję coś na zapchany nos. •  Potřebuji něco proti ucpanému nosu. 

•  Boli mnie gardło. •  Bolí mě v krku. 

•  Zemdlałem. •  Omdlel jsem. 

•  Nie mogę ruszyć ręką. •  Nemohu pohnout rukou. 

•  Skręciłem nogę w kostce. •  Vymkl jsem si kotník. 

•  Wszystko w porządku? •  Jste v pořádku? 

•  Używa Pan jakichś lekarstw? •  Berete nějaké léky? 

•  Czy ma Pan jakiś dokument ubezpieczenia? •  Máte nějaký doklad o pojištění? 

•  Raz wymiotowałem. •  Jednou jsem zvracel. 

•  Przez chwilę byłem nieprzytomny. •  Chvíli jsem byl v bezvědomí. 

•  Czy Pan się dobrze czuje? •  Není Vám dobře? 

•  Potrzebuję coś na zapchany nos. •  Potřebuji něco proti ucpanému nosu. 

•  Co Panu dolega? •  Co vás trápí? 

•  Czy to boli? •  Bolí to? 

•  Gdzie jest najbliższy szpital? •  Kde je nejbližší nemocnice? 

•  Potrzebny jest mi plaster. •  Potřebuji náplast. 



•  Tutaj jest moja karta ubezpieczenia. •  Zde je moje kartička pojištění. 

•  Co sią Panu stało? •  Co se vám stalo? 

•  Kręci mi się w głowie. •  Točí se mi hlava. 

•  Proszę usiąść. •  Posaďte se. 

•  Gdzie jest apteka? •  Kde je lékárna? 

•  Co się stało? •  Co se děje? 

•  Boli mnie głowa. •  Bolí mě hlava 

•  Potrzebuję coś na ból głowy. •  Potřebuji něco proti bolení hlavy. 

•  Upadłem podczas jazdy na nartach. •  Upadl jsem při lyžování. 

•  Nie mogę oddychać. •  Nemohu dýchat. 

•  Czy może Pan zadzwonić po karetkę? •  Můžete prosím zavolat ambulanci? 

•  Proszę się położyć na łóżku. •  Lehněte si na lehátko. 

•  Jaki jest numer na pogotowie ratunkowe? •  Jaké je telefonní číslo na pohotovost? 

•  Proszę wypełnić formularz. •  Vyplňte tento formulář. 

•  Upadłem. •  Upadl jsem. 

•  To bardzo boli. •  Strašně to bolí. 

•  Zjadłem coś złego. •  Snědl jsem něco špatného. 

•  Gdzie jest najbliższy gabinet dentystyczny? •  Kde je nejbližší zubní ambulance? 

 



U lékaře , lekce druhá, přeložte! 

•  Snědl jsem něco špatného. •  Zjadłem coś złego. 

•  Potřebuji náplast. •  Potrzeby jest mi plaster. 

•  Vymkl jsem si kotník. •  Skręciłem nogę w kostce. 

•  Kde je lékárna? •  Gdzie jest apteka? 

•  Potřebuji něco proti bolení hlavy. •  Potrzebuję coś na ból głowy. 

•  Jaké je telefonní číslo na pohotovost? •  Jaki jest numer na pogotowie ratunkowe? 

•  Jednou jsem zvracel. •  Raz wymiotowałem. 

•  Co se vám stalo? •  Co sią Panu stało? 

•  Omdlel jsem. •  Zemdlałem. 

•  Zde je moje kartička pojištění. •  Tutaj jest moja karta ubezpieczenia. 

•  Nemohu pohnout nohou. •  Nie mogę ruszyć nogą. 

•  Bolí to? •  Czy to boli? 

•  Vyplňte tento formulář. •  Proszę wypełnić formularz. 

•  Máte nějaký doklad o pojištění? •  Czy ma Pan jakiś dokument ubezpieczenia? 

•  Kde je nejbližší nemocnice? •  Gdzie jest najbliższy szpital? 

•  Berete nějaké léky? •  Używa Pan jakichś lekarstw? 

•  Nemohu pohnout rukou. •  Nie mogę ruszyć ręką. 

•  Bolí mě hlava •  Boli mnie głowa. 

•  Můžete prosím zavolat ambulanci? •  Czy może Pan zadzwonić po karetkę? 



•  Co vás trápí? •  Co Panu dolega? 

•  Upadl jsem při lyžování. •  Upadłem podczas jazdy na nartach. 

•  Točí se mi hlava. •  Kręci mi się w głowie. 

•  Chvíli jsem byl v bezvědomí. •  Przez chwilę byłem nieprzytomny. 

•  Krvácím. •  Mam krwotok. 

•  Strašně to bolí. •  To bardzo boli. 

•  Jste v pořádku? •  Wszystko w porządku? 

•  Bolí mě v krku. •  Boli mnie gardło. 

•  Upadl jsem. •  Upadłem. 

•  Lehněte si na lehátko. •  Proszę się położyć na łóżku. 

•  Co se děje? •  Co się stało? 

•  Není Vám dobře? •  Czy Pan się dobrze czuje? 

•  Posaďte se. •  Proszę usiąść. 

•  Není mi dobře. •  Nie czuję się dobrze. 

•  Nemohu dýchat. •  Nie mogę oddychać. 

•  Potřebuji něco proti ucpanému nosu. •  Potrzebuję coś na zapchany nos. 

•  Kde je nejbližší zubní ambulance. •  Gdzie jest najbliższy gabinet dentystyczny? 

 

 



U lékaře ,lekce třetí, poslouchejte! 

•  Woli Pan pigułki, czy proszek? •  Chcete raději pilulky nebo prášek? 

• Chce Pan spray czy krople? • Chcete spray nebo kapky? 

•  Przepiszę Panu jakieś lekarstwo 

przeciwbólowe. 

•  Dám vám nějaké léky proti bolesti. 

•  Boli. Bardzo. •  Bolí. Strašně. 

•  Jeżeli Panu to nie przeszkadza, będę stał. •  Raději budu stát, jestli vám to nevadí. 

•  W porządku, potrzebuję tylko usiąść na chwilę. •  Jsem ok, jen si potřebuji na chvíli sednout. 

•  Jak długo ma Pan ból głowy? •  Jak dlouho vás bolí hlava? 

•  Myślę, że nie. Czuję się dość źle. •  Myslím, že ne. Je mi docela špatně. 

•  Nie sprzedajemy plastrów, powinny być w 

drogerii. 

•  Neprodáváme náplasti, ty můžete dostat v 

drogerii. 

•  Co Pan jadł? •  Co jste jedl? 

•  Czasami przeciw bólu głowy, nic regularnego. •  Někdy proti bolesti hlavy, nic pravidelného. 

•  Boli mnie gardło i mam katar. •  Bolí mě v krku a mám rýmu. 

•  Co Pan robił? •  Co jste dělal? 

•  Nie dziwne. Musiał Pan mieć wstrząs mózgu. •  Není divu. Musel jste mít otřes mozku. 

•  Złamał Pan coś? •  Zlomil jste si něco? 

•  Czy ten formularz jest do dyspozycji w języku 

angielskim? 

• Je ten formulář k dispozici v angličtině? 

•  Miał Pan wstrząs mózgu. •  Měl jste otřes mozku. 

•  Prawą czy lewą? •  Pravou, nebo levou? 



•  Oczywiście. Czy ktoś zna numer? •  Samozřejmě. Zná někdo číslo? 

•  Najbliższy szpital jest w mieście, o dziesięć 

minut stąd. 

•  Nejbližší nemocnice je ve městě, cca 10 minut. 

•  Nie wiem. Znajdź go sobie w Internecie. •  Nevím. Najdi si ho na internetu. 

•  Powinien Pan usiąść lub się położyć. •  Raději byste si měl sednout nebo lehnout. 

•  To powinno pomóc. To jest przeciw objawom 

grypy. 

•  To by mělo pomoci. Je to proti příznakům 

chřipky. 

•  Nie wiem. Upadłem i to wszystko. •  Nevím. Spadl jsem a potom nic. 

•  Może Pan przełknąć? •  Můžete polykat? 

•  Tak, jestem obywatelem UE i mam także 

ubezpieczenie komercyjne. 

•  Ano, jsem občanem EU a mám také komerční 

pojištění. 

•  Zerknę na to a potem zatrzymamy ten 

krwotok. 

•  Podívám se na to a pak to krvácení zastavíme. 

•  Będziemy musieli dać ją do gipsu. •  Budeme to muset dát do sádry. 

•  Na brzuchu, czy na plecach? •  Na záda nebo na břicho? 

•  Niech Pan usiądzie i spróbuje powoli oddychać. •  Sedněte si a zkuste dýchat pomalu. 

•  Co się Panu stało? •  Co se vám stalo? 

•  Odczuwa Pan jakiś ból? Wymiotował Pan? •  Cítíte nějakou bolest? Zvracel jste? 

•  W budynku głównym, o tam, drugie piętro. •  V hlavní budově, tamhle, druhé patro. 

•  Obudziłem się i nie czuję się dobrze. •  Probudil jsem se a necítím se dobře. 

•  OK, Pan pozwoli, że ją skseruję. •  OK, dovolte, ať si ji ofotím. 

•  Uderzył się Pan w głowę? •  Uhodil jste se do hlavy? 



•  Musi Pan poczekać do poniedziałku, jeżeli nie 

może Pan czekać, to w mieście jest dentysta, 

który ma dyżur. 

•  Musíte počkat do pondělka, pokud nemůžete, 

ve městě je zubař, který má službu. 

 

U lékaře , lekce čtvrtá, přeložte! 

•  Probudil jsem se a necítím se dobře. •  Obudziłem się i nie czuję się dobrze. 

•  Na záda nebo na břicho? •  Na brzuchu, czy na plecach? 

•  Nevím. Spadl jsem a potom nic. •  Nie wiem. Upadłem i to wszystko. 

•  Nejbližší nemocnice je ve městě, cca 10 minut. •  Najbliższy szpital jest w mieście, o dziesięć 

minut stąd. 

•  Měl jste otřes mozku. •  Miał Pan wstrząs mózgu. 

•  Jak dlouho vás bolí hlava? •  Jak długo ma Pan ból głowy? 

•  Co se vám stalo? •  Co się Panu stało? 

•  To by mělo pomoci. Je to proti příznakům 

chřipky. 

•  To powinno pomóc. To jest przeciw objawom 

grypy. 

•  Myslím, že ne. Je mi docela špatně. •  Myślę, że nie. Czuję się dość źle. 

•  Chcete spray nebo kapky? •  Chce Pan spray czy krople? 

•  OK, dovolte, ať si ji ofotím. •  OK, Pan pozwoli, że ją skseruję. 

•  Podívám se na to a pak to krvácení zastavíme. •  Zerknę na to a potem zatrzymamy ten 

krwotok. 

•  Co jste jedl? •  Co Pan jadł? 

•  Bolí mě v krku a mám rýmu. •  Boli mnie gardło i mam katar. 

•  Neprodáváme náplasti, ty můžete dostat v 

drogerii. 

•  Nie sprzedajemy plastrów, powinny być w 

drogerii. 



•  Zlomil jste si něco? •  Złamał Pan coś? 

•  Dám vám nějaké léky proti bolesti. •  Przepiszę Panu jakieś lekarstwo 

przeciwbólowe. 

•  Není divu. Musel jste mít otřes mozku. •  Nie dziwne. Musiał Pan mieć wstrząs mózgu. 

•  Sedněte si a zkuste dýchat pomalu. •  Niech Pan usiądzie i spróbuje powoli oddychać. 

•  Samozřejmě. Zná někdo číslo? •  Oczywiście. Czy ktoś zna numer? 

•  Jsem ok, jen si potřebuji na chvíli sednout. •  W porządku, potrzebuję tylko usiąść na chwilę. 

•  Je ten formulář k dispozici v angličtině? •  Czy ten formularz jest do dyspozycji w języku 

angielskim? 

•  Nevím. Najdi si ho na internetu. •  Nie wiem. Znajdź go sobie w Internecie. 

•  Co jste dělal? •  Co Pan robił? 

•  Můžete polykat? •  Może Pan przełknąć? 

•  Raději byste si měl sednout nebo lehnout. •  Powinien Pan usiąść lub się położyć. 

•  Uhodil jste se do hlavy? •  Uderzył się Pan w głowę? 

•  Ano, jsem občanem EU a mám také komerční 

pojištění. 

•  Tak, jestem obywatelem UE i mam także 

ubezpieczenie komercyjne. 

•  Bolí. Strašně. •  Boli. Bardzo. 

•  Raději budu stát, jestli vám to nevadí. •  Jeżeli Panu to nie przeszkadza, będę stał. 

•  Budeme to muset dát do sádry. •  Będziemy musieli dać ją do gipsu. 

•  Někdy proti bolesti hlavy, nic pravidelného. •  Czasami przeciw bólu głowy, nic regularnego. 

•  Cítíte nějakou bolest? Zvracel jste? •  Odczuwa Pan jakiś ból? Wymiotował Pan? 



•  V hlavní budově, tamhle, druhé patro. •  W budynku głównym, o tam, drugie piętro. 

•  Chcete raději pilulky nebo prášek? •  Woli Pan pigułki, czy proszek? 

•  Pravou, nebo levou? •  Prawą czy lewą? 

•  Musíte počkat do pondělka, pokud nemůžete, 

ve městě je zubař, který má službu. 

•  Musi Pan poczekać do poniedziałku, jeżeli nie 

może Pan czekać, to w mieście jest dentysta, 

który ma dyżur. 

 

U lékaře , lekce pátá, lekce šestá, poslouchejte, reagujte! 

•  Co se vám stalo? •  Co sią Panu stało? 

•  Probudil jsem se a necítím se dobře. •  Obudziłem się i nie czuję się dobrze. 

•  Co vás trápí? •  Co Panu dolega? 

•  Bolí mě v krku a mám rýmu. •  Boli mnie gardło i mam katar. 

•  Není Vám dobře? •  Czy Pan się dobrze czuje? 

•  Jsem ok, jen si potřebuji na chvíli sednout. •  W porządku, potrzebuję tylko usiąść na chwilę. 

•  Jste v pořádku? •  Wszystko w porządku? 

•  Myslím, že ne. Je mi docela špatně. •  Myślę, że nie. Czuję się dość źle. 

•  Kde je nejbližší nemocnice? •  Gdzie jest najbliższy szpital? 

•  Nejbližší nemocnice je ve městě, cca 10 minut. •  Najbliższy szpital jest w mieście, o dziesięć 

minut stąd. 

•  Kde je lékárna? •  Gdzie jest apteka? 

•  V hlavní budově, tamhle, druhé patro. •  W budynku głównym, o tam, drugie piętro. 

•  Můžete prosím zavolat ambulanci? •  Czy może Pan zadzwonić po karetkę? 



•  Samozřejmě. Zná někdo číslo? •  Oczywiście. Czy ktoś zna numer? 

•  Nemohu pohnout rukou. •  Nie mogę ruszyć ręką. 

•  Budeme to muset dát do sádry. •  Będziemy musieli dać ją do gipsu. 

•  Nemohu pohnout nohou. •  Nie mogę ruszyć nogą. 

•  Pravou, nebo levou? •  Prawą czy lewą? 

•  Není mi dobře. •  Nie czuję się dobrze. 

•  Co se vám stalo? •  Co się Panu stało? 

•  Upadl jsem. •  Upadłem. 

•  Zlomil jste si něco? •  Złamał Pan coś? 

•  Omdlel jsem. •  Zemdlałem. 

•  Není divu. Musel jste mít otřes mozku. •  Nie dziwne. Musiał Pan mieć wstrząs mózgu. 

•  Upadl jsem při lyžování. •  Upadłem podczas jazdy na nartach. 

•  Uhodil jste se do hlavy? •  Uderzył się Pan w głowę? 

•  Vymkl jsem si kotník. •  Skręciłem nogę w kostce. 

•  Co jste dělal? •  Co Pan robił? 

•  Snědl jsem něco špatného. •  Zjadłem coś złego. 

•  Cítíte nějakou bolest? Zvracel jste? •  Odczuwa Pan jakiś ból? Wymiotował Pan? 

•  Chvíli jsem byl v bezvědomí. •  Przez chwilę byłem nieprzytomny. 

•  Měl jste otřes mozku. •  Miał Pan wstrząs mózgu. 



•  Točí se mi hlava. •  Kręci mi się w głowie. 

•  Raději byste si měl sednout nebo lehnout. •  Powinien Pan usiąść lub się położyć. 

•  Máte nějaký doklad o pojištění? •  Czy ma Pan jakiś dokument ubezpieczenia? 

•  Ano, jsem občanem EU a mám také komerční 

pojištění. 

•  Tak, jestem obywatelem UE i mam także 

ubezpieczenie komercyjne. 

•  Berete nějaké léky? •  Używa Pan jakichś lekarstw? 

•  Někdy proti bolesti hlavy, nic pravidelného. •  Czasami przeciw bólu głowy, nic regularnego. 

•  Bolí to? •  Czy to boli? 

•  Bolí. Strašně. •  Boli. Bardzo. 

•  Vyplňte tento formulář. •  Proszę wypełnić formularz. 

•  Je ten formulář k dispozici v angličtině? •  Czy ten formularz jest do dyspozycji w języku 

angielskim? 

•  Zde je moje kartička pojištění. •  Tutaj jest moja karta ubezpieczenia. 

•  OK, dovolte, ať si ji ofotím. •  OK, Pan pozwoli, że ją skseruję. 

•  Nemohu dýchat. •  Nie mogę oddychać. 

•  Sedněte si a zkuste dýchat pomalu. •  Niech Pan usiądzie i spróbuje powoli oddychać. 

•  Bolí mě hlava •  Boli mnie głowa. 

•  Jak dlouho vás bolí hlava? •  Jak długo ma Pan ból głowy? 

•  Bolí mě v krku. •  Boli mnie gardło. 

•  Můžete polykat? •  Może Pan przełknąć? 

•  Jednou jsem zvracel. •  Raz wymiotowałem. 



•  Co jste jedl? •  Co Pan jadł? 

•  Potřebuji náplast. •  Potrzeby jest mi plaster. 

•  Neprodáváme náplasti, ty můžete dostat v 

drogerii. 

•  Nie sprzedajemy plastrów, powinny być w 

drogerii. 

•  Potřebuji něco proti ucpanému nosu. •  Potrzebuję coś na zapchany nos. 

•  Chcete spray nebo kapky? •  Chce Pan spray czy krople? 

•  Potřebuji něco proti bolení hlavy. •  Potrzebuję coś na ból głowy. 

•  Chcete raději pilulky nebo prášek? •  Woli Pan pigułki, czy proszek? 

•  Krvácím. •  Mam krwotok. 

•  Podívám se na to a pak to krvácení zastavíme. •  Zerknę na to a potem zatrzymamy ten 

krwotok. 

•  Strašně to bolí. •  To bardzo boli. 

•  Dám vám nějaké léky proti bolesti. •  Przepiszę Panu jakieś lekarstwo 

przeciwbólowe. 

•  Lehněte si na lehátko. •  Proszę się położyć na łóżku. 

•  Na záda nebo na břicho? •  Na brzuchu, czy na plecach? 

•  Posaďte se. •  Proszę usiąść. 

•  Raději budu stát, jestli vám to nevadí. •  Jeżeli Panu to nie przeszkadza, będę stał. 

•  Co se děje? •  Co się stało? 

•  Nevím. Spadl jsem a potom nic. •  Nie wiem. Upadłem i to wszystko. 

•  Jaké je telefonní číslo na pohotovost? •  Jaki jest numer na pogotowie ratunkowe? 



•  Nevím. Najdi si ho na internetu. •  Nie wiem. Znajdź go sobie w Internecie. 

•  Kde je nejbližší zubní ambulance. •  Gdzie jest najbliższy gabinet dentystyczny? 

•  Musíte počkat do pondělka, pokud nemůžete, 

ve městě je zubař, který má službu. 

•  Musi Pan poczekać do poniedziałku, jeżeli nie 

może Pan czekać, to w mieście jest dentysta, 

który ma dyżur. 

 

  



U lékaře  - karty 

Co sią Panu stało? 
Obudziłem się i nie czuję się 

dobrze. 
Co Panu dolega? 

Boli mnie gardło i mam 
katar. 

Czy Pan się dobrze czuje? 
W porządku, potrzebuję tylko 

usiąść na chwilę. 

Wszystko w porządku? 
Myślę, że nie. Czuję się dość 

źle. 
Gdzie jest najbliższy szpital? 

Najbliższy szpital jest w 
mieście, o dziesięć minut 

stąd. 
Gdzie jest apteka? 

W budynku głównym, o tam, 
drugie piętro. 

Czy może Pan zadzwonić po 
karetkę? 

Oczywiście. Czy ktoś zna 
numer? 

Nie mogę ruszyć ręką. 

Będziemy musieli dać ją do 
gipsu. 

Nie mogę ruszyć nogą. Prawą czy lewą? 
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Co vás trápí? 
Probudil jsem se a necítím se 

dobře. 
Co se vám stalo? 

Jsem ok, jen si potřebuji na 
chvíli sednout. 

Není Vám dobře? Bolí mě v krku a mám rýmu. 

Kde je nejbližší nemocnice? 
Myslím, že ne. Je mi docela 

špatně. 
Jste v pořádku? 

V hlavní budově, tamhle, 
druhé patro. 

Kde je lékárna? 
Nejbližší nemocnice je ve 

městě, cca 10 minut. 

Nemohu pohnout rukou. 
Samozřejmě. Zná někdo 

číslo? 
Můžete prosím zavolat 

ambulanci? 

Pravou, nebo levou? Nemohu pohnout nohou. 
Budeme to muset dát do 

sádry. 
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Nie czuję się dobrze. Co się Panu stało? Upadłem. 

Złamał Pan coś? Zemdlałem. 
Nie dziwne. Musiał Pan mieć 

wstrząs mózgu. 

Upadłem podczas jazdy na 
nartach. 

Uderzył się Pan w głowę? Skręciłem nogę w kostce. 

Co Pan robił? Zjadłem coś złego. 
Odczuwa Pan jakiś ból? 

Wymiotował Pan? 

Przez chwilę byłem 
nieprzytomny. 

Miał Pan wstrząs mózgu. Kręci mi się w głowie. 

Powinien Pan usiąść lub się 
położyć. 

Czy ma Pan jakiś dokument 
ubezpieczenia? 

Tak, jestem obywatelem UE i 
mam także ubezpieczenie 

komercyjne. 
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Upadl jsem. Co se vám stalo? Není mi dobře. 

Není divu. Musel jste mít 
otřes mozku. 

Omdlel jsem. Zlomil jste si něco? 

Vymkl jsem si kotník. Uhodil jste se do hlavy? Upadl jsem při lyžování. 

Cítíte nějakou bolest? 
Zvracel jste? 

Snědl jsem něco špatného. Co jste dělal? 

Točí se mi hlava. Měl jste otřes mozku. Chvíli jsem byl v bezvědomí. 

Ano, jsem občanem EU a 
mám také komerční pojištění. 

Máte nějaký doklad o 
pojištění? 

Raději byste si měl sednout 
nebo lehnout. 
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Używa Pan jakichś lekarstw? 
Czasami przeciw bólu głowy, 

nic regularnego. 
Czy to boli? 

Boli. Bardzo. Proszę wypełnić formularz. 
Czy ten formularz jest do 

dyspozycji w języku 
angielskim? 

Tutaj jest moja karta 
ubezpieczenia. 

OK, Pan pozwoli, że ją 
skseruję. 

Nie mogę oddychać. 

Niech Pan usiądzie i spróbuje 
powoli oddychać. 

Boli mnie głowa. Jak długo ma Pan ból głowy? 

Boli mnie gardło. Może Pan przełknąć? Raz wymiotowałem. 

Co Pan jadł? Potrzeby jest mi plaster. 
Nie sprzedajemy plastrów, 
powinny być w drogerii. 
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Bolí to? 
Někdy proti bolesti hlavy, nic 

pravidelného. 
Berete nějaké léky? 

Je ten formulář k dispozici v 
angličtině? 

Vyplňte tento formulář. Bolí. Strašně. 

Nemohu dýchat. OK, dovolte, ať si ji ofotím. 
Zde je moje kartička 

pojištění. 

Jak dlouho vás bolí hlava? Bolí mě hlava 
Sedněte si a zkuste dýchat 

pomalu. 

Jednou jsem zvracel. Můžete polykat? Bolí mě v krku. 

Neprodáváme náplasti, ty 
můžete dostat v drogerii. 

Potřebuji náplast. Co jste jedl? 
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Potrzebuję coś na zapchany 
nos. 

Chce Pan spray czy krople? 
Potrzebuję coś na zapchany 

nos. 

To powinno pomóc. To jest 
przeciw objawom grypy. 

Potrzebuję coś na ból głowy. 
Woli Pan pigułki, czy 

proszek? 

Mam krwotok. 
Zerknę na to a potem 

zatrzymamy ten krwotok. 
To bardzo boli. 

Przepiszę Panu jakieś 
lekarstwo przeciwbólowe. 

Proszę się położyć na łóżku. Na brzuchu, czy na plecach? 

Proszę usiąść. 
Jeżeli Panu to nie 

przeszkadza, będę stał. 
Co się stało? 

Nie wiem. Upadłem i to 
wszystko. 

Jaki jest numer na pogotowie 
ratunkowe? 

Nie wiem. Znajdź go sobie w 
Internecie. 
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Potřebuji něco proti 
ucpanému nosu. 

Chcete spray nebo kapky? 
Potřebuji něco na ucpaný 

nos. 

Chcete raději pilulky nebo 
prášek? 

Potřebuji něco proti bolení 
hlavy. 

To by mělo pomoci. Je to 
proti příznakům chřipky. 

Strašně to bolí. 
Podívám se na to a pak to 

krvácení zastavíme. 
Krvácím. 

Na záda nebo na břicho? Lehněte si na lehátko. 
Dám vám nějaké léky proti 

bolesti. 

Co se děje? 
Raději budu stát, jestli vám to 

nevadí. 
Posaďte se. 

Nevím. Najdi si ho na 
internetu. 

Jaké je telefonní číslo na 
pohotovost? 

Nevím. Spadl jsem a potom 
nic. 
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Gdzie jest najbliższy gabinet 
dentystyczny? 

Musi Pan poczekać do 
poniedziałku, jeżeli nie może 
Pan czekać, to w mieście jest 

dentysta, który ma dyżur. 

-  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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-  
Musíte počkat do pondělka, 
pokud nemůžete, ve městě je 

zubař, který má službu. 

Kde je nejbližší zubní 
ambulance. 
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U lékaře  - test 

•  Raději budu stát, jestli vám to nevadí. ................................................................. 

•  Krvácím. ................................................................. 

•  Je ten formulář k dispozici v angličtině? ................................................................. 

•  Jednou jsem zvracel. ................................................................. 

•  Co jste jedl? ................................................................. 

•  Podívám se na to a pak to krvácení zastavíme. ................................................................. 

•  Zlomil jste si něco? ................................................................. 

•  Co se děje? ................................................................. 

•  Sedněte si a zkuste dýchat pomalu. ................................................................. 

•  Posaďte se. ................................................................. 

•  Neprodáváme náplasti, ty můžete dostat v 

drogerii. 

................................................................. 

•  Chcete raději pilulky nebo prášek? ................................................................. 

•  Kde je nejbližší zubní ambulance. ................................................................. 

•  Není Vám dobře? ................................................................. 

•  Nemohu dýchat. ................................................................. 

•  Potřebuji náplast. ................................................................. 

•  Máte nějaký doklad o pojištění? ................................................................. 

•  Raději byste si měl sednout nebo lehnout. ................................................................. 

•  Upadl jsem při lyžování. ................................................................. 



•  Vymkl jsem si kotník. ................................................................. 

•  Co se vám stalo? ................................................................. 

•  Lehněte si na lehátko. ................................................................. 

•  Měl jste otřes mozku. ................................................................. 

•  Potřebuji něco proti bolení hlavy. ................................................................. 

•  Potřebuji něco proti ucpanému nosu. ................................................................. 

•  Budeme to muset dát do sádry. ................................................................. 

•  Nemohu pohnout rukou. ................................................................. 

•  Potřebuji něco proti ucpanému nosu. ................................................................. 

•  Chvíli jsem byl v bezvědomí. ................................................................. 

•  Musíte počkat do pondělka, pokud nemůžete, 

ve městě je zubař, který má službu. 

................................................................. 

•  Probudil jsem se a necítím se dobře. ................................................................. 

•  Dám vám nějaké léky proti bolesti. ................................................................. 

•  Zde je moje kartička pojištění. ................................................................. 

•  Můžete polykat? ................................................................. 

•  Co vás trápí? ................................................................. 

•  Jste v pořádku? ................................................................. 

•  Nejbližší nemocnice je ve městě, cca 10 minut. ................................................................. 

•  V hlavní budově, tamhle, druhé patro. ................................................................. 



•  Bolí mě hlava ................................................................. 

•  To by mělo pomoci. Je to proti příznakům 

chřipky. 

................................................................. 

•  Můžete prosím zavolat ambulanci? ................................................................. 

•  Bolí. Strašně. ................................................................. 

•  Na záda nebo na břicho? ................................................................. 

•  Bolí mě v krku a mám rýmu. ................................................................. 

•  Vyplňte tento formulář. ................................................................. 

•  Jak dlouho vás bolí hlava? ................................................................. 

•  Uhodil jste se do hlavy? ................................................................. 

•  Nevím. Spadl jsem a potom nic. ................................................................. 

•  Točí se mi hlava. ................................................................. 

•  Myslím, že ne. Je mi docela špatně. ................................................................. 

•  Není mi dobře. ................................................................. 

•  Strašně to bolí. ................................................................. 

•  Cítíte nějakou bolest? Zvracel jste? ................................................................. 

•  Jaké je telefonní číslo na pohotovost? ................................................................. 

•  Samozřejmě. Zná někdo číslo? ................................................................. 

•  Jsem ok, jen si potřebuji na chvíli sednout. ................................................................. 

•  Upadl jsem. ................................................................. 



•  Bolí to? ................................................................. 

•  Bolí mě v krku. ................................................................. 

•  Není divu. Musel jste mít otřes mozku. ................................................................. 

•  Snědl jsem něco špatného. ................................................................. 

•  Co jste dělal? ................................................................. 

•  Co se vám stalo? ................................................................. 

•  Někdy proti bolesti hlavy, nic pravidelného. ................................................................. 

•  Nevím. Najdi si ho na internetu. ................................................................. 

•  OK, dovolte, ať si ji ofotím. ................................................................. 

•  Kde je lékárna? ................................................................. 

•  Nemohu pohnout nohou. ................................................................. 

•  Kde je nejbližší nemocnice? ................................................................. 

•  Berete nějaké léky? ................................................................. 

•  Ano, jsem občanem EU a mám také komerční 

pojištění. 

................................................................. 

•  Omdlel jsem. ................................................................. 

•  Chcete spray nebo kapky? ................................................................. 

•  Pravou, nebo levou? ................................................................. 

 

  



U lékaře  - test-řešení 

•  Raději budu stát, jestli vám to nevadí. •  Jeżeli Panu to nie przeszkadza, będę stał. 

•  Krvácím. •  Mam krwotok. 

•  Je ten formulář k dispozici v angličtině? •  Czy ten formularz jest do dyspozycji w języku 

angielskim? 

•  Jednou jsem zvracel. •  Raz wymiotowałem. 

•  Co jste jedl? •  Co Pan jadł? 

•  Podívám se na to a pak to krvácení zastavíme. •  Zerknę na to a potem zatrzymamy ten 

krwotok. 

•  Zlomil jste si něco? •  Złamał Pan coś? 

•  Co se děje? •  Co się stało? 

•  Sedněte si a zkuste dýchat pomalu. •  Niech Pan usiądzie i spróbuje powoli oddychać. 

•  Posaďte se. •  Proszę usiąść. 

•  Neprodáváme náplasti, ty můžete dostat v 

drogerii. 

•  Nie sprzedajemy plastrów, powinny być w 

drogerii. 

•  Chcete raději pilulky nebo prášek? •  Woli Pan pigułki, czy proszek? 

•  Kde je nejbližší zubní ambulance. •  Gdzie jest najbliższy gabinet dentystyczny? 

•  Není Vám dobře? •  Czy Pan się dobrze czuje? 

•  Nemohu dýchat. •  Nie mogę oddychać. 

•  Potřebuji náplast. •  Potrzeby jest mi plaster. 

•  Máte nějaký doklad o pojištění? •  Czy ma Pan jakiś dokument ubezpieczenia? 

•  Raději byste si měl sednout nebo lehnout. •  Powinien Pan usiąść lub się położyć. 



•  Upadl jsem při lyžování. •  Upadłem podczas jazdy na nartach. 

•  Vymkl jsem si kotník. •  Skręciłem nogę w kostce. 

•  Co se vám stalo? •  Co sią Panu stało? 

•  Lehněte si na lehátko. •  Proszę się położyć na łóżku. 

•  Měl jste otřes mozku. •  Miał Pan wstrząs mózgu. 

•  Potřebuji něco proti bolení hlavy. •  Potrzebuję coś na ból głowy. 

•  Potřebuji něco proti ucpanému nosu. •  Potrzebuję coś na zapchany nos. 

•  Budeme to muset dát do sádry. •  Będziemy musieli dać ją do gipsu. 

•  Nemohu pohnout rukou. •  Nie mogę ruszyć ręką. 

•  Potřebuji něco proti ucpanému nosu. •  Potrzebuję coś na zapchany nos. 

•  Chvíli jsem byl v bezvědomí. •  Przez chwilę byłem nieprzytomny. 

•  Musíte počkat do pondělka, pokud nemůžete, 

ve městě je zubař, který má službu. 

•  Musi Pan poczekać do poniedziałku, jeżeli nie 

może Pan czekać, to w mieście jest dentysta, 

który ma dyżur. 

•  Probudil jsem se a necítím se dobře. •  Obudziłem się i nie czuję się dobrze. 

•  Dám vám nějaké léky proti bolesti. •  Przepiszę Panu jakieś lekarstwo 

przeciwbólowe. 

•  Zde je moje kartička pojištění. •  Tutaj jest moja karta ubezpieczenia. 

•  Můžete polykat? •  Może Pan przełknąć? 

•  Co vás trápí? •  Co Panu dolega? 

•  Jste v pořádku? •  Wszystko w porządku? 



•  Nejbližší nemocnice je ve městě, cca 10 minut. •  Najbliższy szpital jest w mieście, o dziesięć 

minut stąd. 

•  V hlavní budově, tamhle, druhé patro. •  W budynku głównym, o tam, drugie piętro. 

•  Bolí mě hlava •  Boli mnie głowa. 

•  To by mělo pomoci. Je to proti příznakům 

chřipky. 

•  To powinno pomóc. To jest przeciw objawom 

grypy. 

•  Můžete prosím zavolat ambulanci? •  Czy może Pan zadzwonić po karetkę? 

•  Bolí. Strašně. •  Boli. Bardzo. 

•  Na záda nebo na břicho? •  Na brzuchu, czy na plecach? 

•  Bolí mě v krku a mám rýmu. •  Boli mnie gardło i mam katar. 

•  Vyplňte tento formulář. •  Proszę wypełnić formularz. 

•  Jak dlouho vás bolí hlava? •  Jak długo ma Pan ból głowy? 

•  Uhodil jste se do hlavy? •  Uderzył się Pan w głowę? 

•  Nevím. Spadl jsem a potom nic. •  Nie wiem. Upadłem i to wszystko. 

•  Točí se mi hlava. •  Kręci mi się w głowie. 

•  Myslím, že ne. Je mi docela špatně. •  Myślę, że nie. Czuję się dość źle. 

•  Není mi dobře. •  Nie czuję się dobrze. 

•  Strašně to bolí. •  To bardzo boli. 

•  Cítíte nějakou bolest? Zvracel jste? •  Odczuwa Pan jakiś ból? Wymiotował Pan? 

•  Jaké je telefonní číslo na pohotovost? •  Jaki jest numer na pogotowie ratunkowe? 

•  Samozřejmě. Zná někdo číslo? •  Oczywiście. Czy ktoś zna numer? 



•  Jsem ok, jen si potřebuji na chvíli sednout. •  W porządku, potrzebuję tylko usiąść na chwilę. 

•  Upadl jsem. •  Upadłem. 

•  Bolí to? •  Czy to boli? 

•  Bolí mě v krku. •  Boli mnie gardło. 

•  Není divu. Musel jste mít otřes mozku. •  Nie dziwne. Musiał Pan mieć wstrząs mózgu. 

•  Snědl jsem něco špatného. •  Zjadłem coś złego. 

•  Co jste dělal? •  Co Pan robił? 

•  Co se vám stalo? •  Co się Panu stało? 

•  Někdy proti bolesti hlavy, nic pravidelného. •  Czasami przeciw bólu głowy, nic regularnego. 

•  Nevím. Najdi si ho na internetu. •  Nie wiem. Znajdź go sobie w Internecie. 

•  OK, dovolte, ať si ji ofotím. •  OK, Pan pozwoli, że ją skseruję. 

•  Kde je lékárna? •  Gdzie jest apteka? 

•  Nemohu pohnout nohou. •  Nie mogę ruszyć nogą. 

•  Kde je nejbližší nemocnice? •  Gdzie jest najbliższy szpital? 

•  Berete nějaké léky? •  Używa Pan jakichś lekarstw? 

•  Ano, jsem občanem EU a mám také komerční 

pojištění. 

•  Tak, jestem obywatelem UE i mam także 

ubezpieczenie komercyjne. 

•  Omdlel jsem. •  Zemdlałem. 

•  Chcete spray nebo kapky? •  Chce Pan spray czy krople? 

•  Pravou, nebo levou? •  Prawą czy lewą? 

 



Památky, lekce první, poslouchejte! 
 

•  Chcielibyśmy zamówić wycieczkę na jeden 

dzień. 

•  Rádi bychom si zamluvili jednodenní výlet. 

•  Gdzie jest wejście do muzeum? •  Kde je vstup do muzea? 

•  Czy mogę otrzymać plan muzeum? •  Mohu dostat plánek muzea? 

•  O której rozpoczyna się następne zwiedzanie? •  V kolik hodin začíná další prohlídka? 

•  Poproszę dwa bilety dziecięce. •  Dva lístky pro děti, prosím. 

•  Dwa bilety dla dorosłych poproszę. •  Dva lístky pro dospělé, prosím. 

•  Chcielibyśmy zamówić jazdę widokową. •  Rádi bychom si zamluvili okružní jízdu. 

•  Czy można robić zdjęcia? •  Je dovoleno fotografovat? 

•  Czy na terenie jest jakaś restauracja? •  Je v areálu nějaká restaurace? 

•  Jak długo trwa zwiedzanie? •  Jak dlouho trvá prohlídka? 

•  O której rozpoczyna się ostatnie zwiedzanie? •  V kolik hodin začíná poslední prohlídka? 

•  Jak dojdziemy do zamku? •  Jak se dostaneme k hradu? 

•  Czy jest jakaś zniżka dla seniorów? •  Je nějaká sleva pro seniory? 

•  Jaka jest opłata za robienie zdjęć? •  Jaký je příplatek za fotografování? 

•  Do której otwarte jest muzeum? •  V kolik hodin zavírá muzeum? 

•  Czy można otrzymać audio-przewodnik? •  Je možno získat audio-průvodce? 

•  Chcielibyśmy zamówić wycieczkę na statku. •  Rádi bychom si zamluvili výlet lodí. 

•  Czy można otrzymać przewodnik? •  Je možno dostat průvodce? 



•  Poproszę o bilet rodzinny. •  Rád bych rodinný lístek, prosím. 

•  Gdzie jest oddział z pamiątkami? •  Kde je oddělení suvenýrů? 

 

Památky, lekce druhá, přeložte! 

•  Rádi bychom si zamluvili okružní jízdu. •  Chcielibyśmy zamówić jazdę widokową. 

•  Je dovoleno fotografovat? •  Czy można robić zdjęcia? 

•  V kolik hodin začíná další prohlídka? •  O której rozpoczyna się następne zwiedzanie? 

•  Je nějaká sleva pro seniory? •  Czy jest jakaś zniżka dla seniorów? 

•  Je v areálu nějaká restaurace? •  Czy na terenie jest jakaś restauracja? 

•  V kolik hodin začíná poslední prohlídka? •  O której rozpoczyna się ostatnie zwiedzanie? 

•  Dva lístky pro dospělé, prosím. •  Dwa bilety dla dorosłych poproszę. 

•  Jak se dostaneme k hradu? •  Jak dojdziemy do zamku? 

•  Je možno získat audio-průvodce? •  Czy można otrzymać audio-przewodnik? 

•  Rádi bychom si zamluvili jednodenní výlet. •  Chcielibyśmy zamówić wycieczkę na jeden 

dzień. 

•  V kolik hodin zavírá muzeum? •  Do której otwarte jest muzeum? 

•  Dva lístky pro děti, prosím. •  Poproszę dwa bilety dziecięce. 

•  Jaký je příplatek za fotografování? •  Jaka jest opłata za robienie zdjęć? 

•  Kde je vstup do muzea? •  Gdzie jest wejście do muzeum? 

•  Je možno dostat průvodce? •  Czy można otrzymać przewodnik? 

•  Jak dlouho trvá prohlídka? •  Jak długo trwa zwiedzanie? 



•  Mohu dostat plánek muzea? •  Czy mogę otrzymać plan muzeum? 

•  Rádi bychom si zamluvili výlet lodí. •  Chcielibyśmy zamówić wycieczkę na statku. 

•  Rád bych rodinný lístek, prosím. •  Poproszę o bilet rodzinny. 

•  Kde je oddělení suvenýrů? •  Gdzie jest oddział z pamiątkami? 

 

Památky, lekce třetí, poslouchejte! 

•  Ostatnie zwiedzanie rozpoczyna się o 

siedemnastej. 

•  Poslední prohlídka začíná v pět. 

•  Jaki język Pan woli? •  Jaký jazyk preferujete? 

•  Przepraszam, ale nie mamy zniżek dla dzieci. •  Promiňte, nemáme dětské slevy. 

•  Trzeba iść tą drogą. Po dziesięciu minutach 

zobaczycie mury obronne. 

•  Jen běžte po této cestě. Uvidíte hradby za 

deset minut. 

•  Audio-przewodnik może Pan odebrać tam. •  Můžete si vyzvednout audioprůvodce tamhle. 

•  Wprost przez podwórze a potem w lewo. •  Přímo přes dvůr a potom doleva. 

•  Są dwie - Bistro znajduje się w ogródku a 

restauracja w budynku głównym. 

•  Jsou tady vlastně dvě - Bistro je v zahradě a 

restaurace je v hlavní budově. 

•  Zwiedzanie trwa niespełna dwie godziny. •  Prohlídka trvá méně než dvě hodiny. 

•  Bilet rodzinny na popołudnie, czy na całą 

dobę? 

•  Rodinný lístek na odpoledne nebo na celý den? 

•  Ona ma piętnaście przystanków i trwa około 

czterech do pięciu godzin. 

•  Na projížďce je patnáct zastávek a trvá od 

čtyřech do pěti hodin. 

•  Tylko w pierwszej części zwiedzania. •  Pouze v první třetině prohlídky. 

•  Nie ma dodatkowej opłaty, niemniej proszę nie 

fotografować symboli państwowych. 

•  Nevyžaduje se žádný další poplatek, nicméně 

nefotografujte státní symboly. 



•  Tak, ale tylko dla seniorów powyżej 

sześćdziesięciu pięciu lat. 

•  Ano, ale pouze pro seniory starší šedesáti pěti. 

•  Dwa dla dorosłych - to będzie siedem funtów. •  Dva dospělí - to bude sedm liber. 

•  Następne zwiedzanie rozpocznie się za dziesięć 

minut. 

•  Další prohlídka začíná za deset minut. 

•  Może Pan wziąć jeden stamtąd. •  Můžete si vzít jednu tamhle. 

•  Ilu was jest? •  Kolik vás je? 

•  Muzeum otwarte jest do osiemnastej. •  Muzeum zavírá v šest odpoledne. 

•  Chcielibyście Państwo przejażdżkę z kolacją? •  Rádi byste projížďku s večeří? 

•  Będziecie przechodzić przez niego na końcu 

zwiedzania. 

•  Na konci prohlídky jím budete procházet. 

 

Památky, lekce čtvrtá, přeložte! 

•  Poslední prohlídka začíná v pět. •  Ostatnie zwiedzanie rozpoczyna się o 

siedemnastej. 

•  Jaký jazyk preferujete? •  Jaki język Pan woli? 

•  Kolik vás je? •  Ilu was jest? 

•  Na projížďce je patnáct zastávek a trvá od 

čtyřech do pěti hodin. 

•  Ona ma piętnaście przystanków i trwa około 

czterech do pięciu godzin. 

•  Jsou tady vlastně dvě - Bistro je v zahradě a 

restaurace je v hlavní budově. 

•  Są dwie - Bistro znajduje się w ogródku a 

restauracja w budynku głównym. 

•  Muzeum zavírá v šest odpoledne. •  Muzeum otwarte jest do osiemnastej. 

•  Přímo přes dvůr a potom doleva. •  Wprost przez podwórze a potem w lewo. 

•  Rádi byste projížďku s večeří? •  Chcielibyście Państwo przejażdżkę z kolacją? 



•  Dva dospělí - to bude sedm liber. •  Dwa dla dorosłych - to będzie siedem funtów. 

•  Další prohlídka začíná za deset minut. •  Następne zwiedzanie rozpocznie się za dziesięć 

minut. 

•  Můžete si vzít jednu tamhle. •  Może Pan wziąć jeden stamtąd. 

•  Promiňte, nemáme dětské slevy. •  Przepraszam, ale nie mamy zniżek dla dzieci. 

•  Rodinný lístek na odpoledne nebo na celý den? •  Bilet rodzinny na popołudnie, czy na całą 

dobę? 

•  Pouze v první třetině prohlídky. •  Tylko w pierwszej części zwiedzania. 

•  Můžete si vyzvednout audioprůvodce tamhle. •  Audio-przewodnik może Pan odebrać tam. 

•  Jen běžte po této cestě. Uvidíte hradby za 

deset minut. 

•  Trzeba iść tą drogą. Po dziesięciu minutach 

zobaczycie mury obronne. 

•  Prohlídka trvá méně než dvě hodiny. •  Zwiedzanie trwa niespełna dwie godziny. 

•  Nevyžaduje se žádný další poplatek, nicméně 

nefotografujte státní symboly. 

•  Nie ma dodatkowej opłaty, niemniej proszę nie 

fotografować symboli państwowych. 

•  Ano, ale pouze pro seniory starší šedesáti pěti. •  Tak, ale tylko dla seniorów powyżej 

sześćdziesięciu pięciu lat. 

•  Na konci prohlídky jím budete procházet. •  Będziecie przechodzić przez niego na końcu 

zwiedzania. 

 

Památky, lekce pátá, lekce šestá, poslouchejte, reagujte! 

•  Mohu dostat plánek muzea? •  Czy mogę otrzymać plan muzeum? 

•  Můžete si vzít jednu tamhle. •  Może Pan wziąć jeden stamtąd. 

•  Je možno získat audio-průvodce? •  Czy można otrzymać audio-przewodnik? 

•  Můžete si vyzvednout audioprůvodce tamhle. •  Audio-przewodnik może Pan odebrać tam. 



•  Dva lístky pro dospělé, prosím. •  Dwa bilety dla dorosłych poproszę. 

•  Dva dospělí - to bude sedm liber. •  Dwa dla dorosłych - to będzie siedem funtów. 

•  Jak se dostaneme k hradu? •  Jak dojdziemy do zamku? 

•  Jen běžte po této cestě. Uvidíte hradby za 

deset minut. 

•  Trzeba iść tą drogą. Po dziesięciu minutach 

zobaczycie mury obronne. 

•  Jak dlouho trvá prohlídka? •  Jak długo trwa zwiedzanie? 

•  Prohlídka trvá méně než dvě hodiny. •  Zwiedzanie trwa niespełna dwie godziny. 

•  Rád bych rodinný lístek, prosím. •  Poproszę o bilet rodzinny. 

•  Rodinný lístek na odpoledne nebo na celý den? •  Bilet rodzinny na popołudnie, czy na całą 

dobę? 

•  Je dovoleno fotografovat? •  Czy można robić zdjęcia? 

•  Pouze v první třetině prohlídky. •  Tylko w pierwszej części zwiedzania. 

•  Je možno dostat průvodce? •  Czy można otrzymać przewodnik? 

•  Jaký jazyk preferujete? •  Jaki język Pan woli? 

•  Je nějaká sleva pro seniory? •  Czy jest jakaś zniżka dla seniorów? 

•  Ano, ale pouze pro seniory starší šedesáti pěti. •  Tak, ale tylko dla seniorów powyżej 

sześćdziesięciu pięciu lat. 

•  Je v areálu nějaká restaurace? •  Czy na terenie jest jakaś restauracja? 

•  Jsou tady vlastně dvě - Bistro je v zahradě a 

restaurace je v hlavní budově. 

•  Są dwie - Bistro znajduje się w ogródku a 

restauracja w budynku głównym. 

•  Jaký je příplatek za fotografování? •  Jaka jest opłata za robienie zdjęć? 

•  Nevyžaduje se žádný další poplatek, nicméně •  Nie ma dodatkowej opłaty, niemniej proszę nie 



nefotografujte státní symboly. fotografować symboli państwowych. 

•  Dva lístky pro děti, prosím. •  Poproszę dwa bilety dziecięce. 

•  Promiňte, nemáme dětské slevy. •  Przepraszam, ale nie mamy zniżek dla dzieci. 

•  Rádi bychom si zamluvili výlet lodí. •  Chcielibyśmy zamówić wycieczkę na statku. 

•  Rádi byste projížďku s večeří? •  Chcielibyście Państwo przejażdżkę z kolacją? 

•  Rádi bychom si zamluvili jednodenní výlet. •  Chcielibyśmy zamówić wycieczkę na jeden 

dzień. 

•  Kolik vás je? •  Ilu was jest? 

•  Rádi bychom si zamluvili okružní jízdu. •  Chcielibyśmy zamówić jazdę widokową. 

•  Na projížďce je patnáct zastávek a trvá od 

čtyřech do pěti hodin. 

•  Ona ma piętnaście przystanków i trwa około 

czterech do pięciu godzin. 

•  V kolik hodin začíná poslední prohlídka? •  O której rozpoczyna się ostatnie zwiedzanie? 

•  Poslední prohlídka začíná v pět. •  Ostatnie zwiedzanie rozpoczyna się o 

siedemnastej. 

•  V kolik hodin zavírá muzeum? •  Do której otwarte jest muzeum? 

•  Muzeum zavírá v šest odpoledne. •  Muzeum otwarte jest do osiemnastej. 

•  V kolik hodin začíná další prohlídka? •  O której rozpoczyna się następne zwiedzanie? 

•  Další prohlídka začíná za deset minut. •  Następne zwiedzanie rozpocznie się za dziesięć 

minut. 

•  Kde je vstup do muzea? •  Gdzie jest wejście do muzeum? 

•  Přímo přes dvůr a potom doleva. •  Wprost przez podwórze a potem w lewo. 

•  Kde je oddělení suvenýrů? •  Gdzie jest oddział z pamiątkami? 



•  Na konci prohlídky jím budete procházet. •  Będziecie przechodzić przez niego na końcu 

zwiedzania. 

 

  



Památky,  - karty 

Czy mogę otrzymać plan 
muzeum? 

Może Pan wziąć jeden 
stamtąd. 

Czy można otrzymać audio-
przewodnik? 

Audio-przewodnik może Pan 
odebrać tam. 

Dwa bilety dla dorosłych 
poproszę. 

Dwa dla dorosłych - to 
będzie siedem funtów. 

Jak dojdziemy do zamku? 
Trzeba iść tą drogą. Po 

dziesięciu minutach 
zobaczycie mury obronne. 

Jak długo trwa zwiedzanie? 

Zwiedzanie trwa niespełna 
dwie godziny. 

Poproszę o bilet rodzinny. 
Bilet rodzinny na popołudnie, 

czy na całą dobę? 

Czy można robić zdjęcia? 
Tylko w pierwszej części 

zwiedzania. 
Czy monża otrzymać 

przewodnik? 

Jaki język Pan woli? 
Czy jest jakaś zniżka dla 

seniorów? 

Tak, ale tylko dla seniorów 
powyżej sześćdziesięciu 

pięciu lat. 
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Je možno získat audio-
průvodce? 

Můžete si vzít jednu tamhle. Mohu dostat plánek muzea? 

Dva dospělí - to bude sedm 
liber. 

Dva lístky pro dospělé, 
prosím. 

Můžete si vyzvednout 
audioprůvodce tamhle. 

Jak dlouho trvá prohlídka? 
Jen běžte po této cestě. 
Uvidíte hradby za deset 

minut. 
Jak se dostaneme k hradu? 

Rodinný lístek na odpoledne 
nebo na celý den? 

Rád bych rodinný lístek, 
prosím. 

Prohlídka trvá méně než dvě 
hodiny. 

Je možno dostat průvodce? 
Pouze v první třetině 

prohlídky. 
Je dovoleno fotografovat? 

Ano, ale pouze pro seniory 
starší šedesáti pěti. 

Je nějaká sleva pro seniory? Jaký jazyk preferujete? 
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Czy na terenie jest jakaś 
restauracja? 

Są dwie - Bistro znajduje się 
w ogródku a restauracja w 

budynku głównym. 

Jaka jest opłata za robienie 
zdjęć? 

Nie ma dodatkowej opłaty, 
niemniej proszę nie 

fotografować symboli 
państwowych. 

Poproszę dwa bilety 
dziecięce. 

Przepraszam, ale nie mamy 
zniżek dla dzieci. 

Chcielibyśmy zamówić 
wycieczkę na statku. 

Chcielibyście Państwo 
przejażdżkę z kolacją? 

Chcielibyśmy zamówić 
wycieczkę na jeden dzień. 

Ilu was jest? 
Chcielibyśmy zamówić jazdę 

widokową. 

Ona ma piętnaście 
przystanków i trwa około 
czterech do pięciu godzin. 

O której rozpoczyna się 
ostatnie zwiedzanie? 

Ostatnie zwiedzanie 
rozpoczyna się o 

siedemnastej. 

Do której otwarte jest 
muzeum? 

Muzeum otwarte jest do 
osiemnastej. 

O której rozpoczyna się 
następne zwiedzanie? 

Następne zwiedzanie 
rozpocznie się za dziesięć 

minut. 
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Jaký je příplatek za 
fotografování? 

Jsou tady vlastně dvě - Bistro 
je v zahradě a restaurace je v 

hlavní budově. 
Je v areálu nějaká restaurace? 

Promiňte, nemáme dětské 
slevy. 

Dva lístky pro děti, prosím. 

Nevyžaduje se žádný další 
poplatek, nicméně 

nefotografujte státní 
symboly. 

Rádi bychom si zamluvili 
jednodenní výlet. 

Rádi byste projížďku s 
večeří? 

Rádi bychom si zamluvili 
výlet lodí. 

Na projížďce je patnáct 
zastávek a trvá od čtyřech do 

pěti hodin. 

Rádi bychom si zamluvili 
okružní jízdu. 

Kolik vás je? 

V kolik hodin zavírá 
muzeum? 

Poslední prohlídka začíná v 
pět. 

V kolik hodin začíná poslední 
prohlídka? 

Další prohlídka začíná za 
deset minut. 

V kolik hodin začíná další 
prohlídka? 

Muzeum zavírá v šest 
odpoledne. 
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Gdzie jest wejście do 
muzeum? 

Wprost przez podwórze a 
potem w lewo. 

Gdzie jest oddział z 
pamiątkami? 

Będziecie przechodzić przez 
niego na końcu zwiedzania. 

-  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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Kde je oddělení suvenýrů? 
Přímo přes dvůr a potom 

doleva. 
Kde je vstup do muzea? 

-  -  
Na konci prohlídky jím 

budete procházet. 
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Památky,  - test 

•  Rodinný lístek na odpoledne nebo na celý den? ................................................................. 

•  Jak dlouho trvá prohlídka? ................................................................. 

•  Můžete si vzít jednu tamhle. ................................................................. 

•  Jsou tady vlastně dvě - Bistro je v zahradě a 

restaurace je v hlavní budově. 

................................................................. 

•  Muzeum zavírá v šest odpoledne. ................................................................. 

•  Ano, ale pouze pro seniory starší šedesáti pěti. ................................................................. 

•  Přímo přes dvůr a potom doleva. ................................................................. 

•  Je možno získat audio-průvodce? ................................................................. 

•  Dva lístky pro dospělé, prosím. ................................................................. 

•  Rádi bychom si zamluvili jednodenní výlet. ................................................................. 

•  Rádi bychom si zamluvili okružní jízdu. ................................................................. 

•  Dva lístky pro děti, prosím. ................................................................. 

•  V kolik hodin zavírá muzeum? ................................................................. 

•  Je možno dostat průvodce? ................................................................. 

•  Je v areálu nějaká restaurace? ................................................................. 

•  Další prohlídka začíná za deset minut. ................................................................. 

•  Rád bych rodinný lístek, prosím. ................................................................. 

•  Poslední prohlídka začíná v pět. ................................................................. 

•  Jak se dostaneme k hradu? ................................................................. 



•  Na konci prohlídky jím budete procházet. ................................................................. 

•  Dva dospělí - to bude sedm liber. ................................................................. 

•  Jaký jazyk preferujete? ................................................................. 

•  V kolik hodin začíná poslední prohlídka? ................................................................. 

•  Rádi bychom si zamluvili výlet lodí. ................................................................. 

•  Rádi byste projížďku s večeří? ................................................................. 

•  Kde je vstup do muzea? ................................................................. 

•  Je nějaká sleva pro seniory? ................................................................. 

•  Nevyžaduje se žádný další poplatek, nicméně 

nefotografujte státní symboly. 

................................................................. 

•  Můžete si vyzvednout audioprůvodce tamhle. ................................................................. 

•  Kde je oddělení suvenýrů? ................................................................. 

•  Pouze v první třetině prohlídky. ................................................................. 

•  Mohu dostat plánek muzea? ................................................................. 

•  Kolik vás je? ................................................................. 

•  Na projížďce je patnáct zastávek a trvá od 

čtyřech do pěti hodin. 

................................................................. 

•  Jaký je příplatek za fotografování? ................................................................. 

•  V kolik hodin začíná další prohlídka? ................................................................. 

•  Jen běžte po této cestě. Uvidíte hradby za 

deset minut. 

................................................................. 



•  Je dovoleno fotografovat? ................................................................. 

•  Promiňte, nemáme dětské slevy. ................................................................. 

•  Prohlídka trvá méně než dvě hodiny. ................................................................. 

 

  



Památky -test-řešení 

•  Rodinný lístek na odpoledne nebo na celý den? •  Bilet rodzinny na popołudnie, czy na całą 

dobę? 

•  Jak dlouho trvá prohlídka? •  Jak długo trwa zwiedzanie? 

•  Můžete si vzít jednu tamhle. •  Może Pan wziąć jeden stamtąd. 

•  Jsou tady vlastně dvě - Bistro je v zahradě a 

restaurace je v hlavní budově. 

•  Są dwie - Bistro znajduje się w ogródku a 

restauracja w budynku głównym. 

•  Muzeum zavírá v šest odpoledne. •  Muzeum otwarte jest do osiemnastej. 

•  Ano, ale pouze pro seniory starší šedesáti pěti. •  Tak, ale tylko dla seniorów powyżej 

sześćdziesięciu pięciu lat. 

•  Přímo přes dvůr a potom doleva. •  Wprost przez podwórze a potem w lewo. 

•  Je možno získat audio-průvodce? •  Czy można otrzymać audio-przewodnik? 

•  Dva lístky pro dospělé, prosím. •  Dwa bilety dla dorosłych poproszę. 

•  Rádi bychom si zamluvili jednodenní výlet. •  Chcielibyśmy zamówić wycieczkę na jeden 

dzień. 

•  Rádi bychom si zamluvili okružní jízdu. •  Chcielibyśmy zamówić jazdę widokową. 

•  Dva lístky pro děti, prosím. •  Poproszę dwa bilety dziecięce. 

•  V kolik hodin zavírá muzeum? •  Do której otwarte jest muzeum? 

•  Je možno dostat průvodce? •  Czy można otrzymać przewodnik? 

•  Je v areálu nějaká restaurace? •  Czy na terenie jest jakaś restauracja? 

•  Další prohlídka začíná za deset minut. •  Następne zwiedzanie rozpocznie się za dziesięć 

minut. 

•  Rád bych rodinný lístek, prosím. •  Poproszę o bilet rodzinny. 



•  Poslední prohlídka začíná v pět. •  Ostatnie zwiedzanie rozpoczyna się o 

siedemnastej. 

•  Jak se dostaneme k hradu? •  Jak dojdziemy do zamku? 

•  Na konci prohlídky jím budete procházet. •  Będziecie przechodzić przez niego na końcu 

zwiedzania. 

•  Dva dospělí - to bude sedm liber. •  Dwa dla dorosłych - to będzie siedem funtów. 

•  Jaký jazyk preferujete? •  Jaki język Pan woli? 

•  V kolik hodin začíná poslední prohlídka? •  O której rozpoczyna się ostatnie zwiedzanie? 

•  Rádi bychom si zamluvili výlet lodí. •  Chcielibyśmy zamówić wycieczkę na statku. 

•  Rádi byste projížďku s večeří? •  Chcielibyście Państwo przejażdżkę z kolacją? 

•  Kde je vstup do muzea? •  Gdzie jest wejście do muzeum? 

•  Je nějaká sleva pro seniory? •  Czy jest jakaś zniżka dla seniorów? 

•  Nevyžaduje se žádný další poplatek, nicméně 

nefotografujte státní symboly. 

•  Nie ma dodatkowej opłaty, niemniej proszę nie 

fotografować symboli państwowych. 

•  Můžete si vyzvednout audioprůvodce tamhle. •  Audio-przewodnik może Pan odebrać tam. 

•  Kde je oddělení suvenýrů? •  Gdzie jest oddział z pamiątkami? 

•  Pouze v první třetině prohlídky. •  Tylko w pierwszej części zwiedzania. 

•  Mohu dostat plánek muzea? •  Czy mogę otrzymać plan muzeum? 

•  Kolik vás je? •  Ilu was jest? 

•  Na projížďce je patnáct zastávek a trvá od 

čtyřech do pěti hodin. 

•  Ona ma piętnaście przystanków i trwa około 

czterech do pięciu godzin. 

•  Jaký je příplatek za fotografování? •  Jaka jest opłata za robienie zdjęć? 



•  V kolik hodin začíná další prohlídka? •  O której rozpoczyna się następne zwiedzanie? 

•  Jen běžte po této cestě. Uvidíte hradby za 

deset minut. 

•  Trzeba iść tą drogą. Po dziesięciu minutach 

zobaczycie mury obronne. 

•  Je dovoleno fotografovat? •  Czy można robić zdjęcia? 

•  Promiňte, nemáme dětské slevy. •  Przepraszam, ale nie mamy zniżek dla dzieci. 

•  Prohlídka trvá méně než dvě hodiny. •  Zwiedzanie trwa niespełna dwie godziny. 

 

  



Letiště, lekce první, poslouchejte! 

•  Jaki ma Pan adres e-mail? •  Jaká je Vaše e-mailová adresa? 

•  Czy to lot z przesiadką? •  Je to s přestupem? 

•  Gdzie jest stanowisko taksówek? •  Kde je stanoviště taxi? 

•  Gdzie można odebrać bagaż? •  Kde je vyzvedávání zavazadel? 

•  Gdzie jest hala odlotów? •  Kde je odletová hala? 

•  O której przylatuje samolot? •  V kolik hodin letadlo přilétá? 

•  Do którego gate mamy iść? •  Ke kterému gatu máme jít? 

•  Coś do picia? •  Dáte si něco k pití? 

•  O której leci następny samolot? •  V kolik hodin letí další letadlo? 

•  Przykro mi, ale lot jest w pełni zajęty. •  Lituji, let je plně obsazen. 

•  Jaki jest cel Waszej podróży? •  Jaké je Vaše cílové místo? 

•  Przepraszam, jak się dostanę na lotnisko? •  Jak se dostanu na letiště, prosím? 

•  Czy to jest lot bezpośredni? •  Je to přímý let? 

•  Jaki to gate? •  Jaký gate to je? 

•  Gdzie jest stanowisko odpraw? •  Kde je přihlašovací přepážka? 

•  Czy może Pan potwierdzić moją rezerwację? •  Můžete potvrdit moji rezervaci? 

•  Przepraszam, myślę, że siedzi Pan na moim 

miejscu. 

•  Promiňte, myslím, že jste na mém místě. 

•  Przepraszam, pomogę Pani. •  Dovolte, pomohu Vám. 

•  Czy potrzebne są mi jakieś dokumenty do •  Potřebuji nějaké dokumenty pro vstup do 



wejścia do kraju? země? 

•  Gdzie jest moje siedzenie? •  Kde je moje sedadlo? 

•  Jaki jest do Pana numer telefonu? •  Jaké je Vaše telefonní číslo? 

•  Przepraszam, gdzie jest punkt informacyjny? •  Kde jsou informace, prosím? 

•  Jak się dostanę do hotelu Avion? •  Jak se dostanu k hotelu Avion? 

•  Czy na lotnisku jest hotel? •  Je na letišti hotel? 

•  Gdzie jest wejście do metra? •  Kde je vstup do metra? 

•  Gdzie jest przystanek autobusów 

tranzytowych? 

•  Kde stojí tranzitní autobusy? 

•  Czy tutaj jest odprawa do Miami? •  Je tady odbavení letu do Miami? 

•  Czy mogę dostać filiżankę kawy? •  Mohu dostat šálek kávy? 

•  Ma Pan laptopa, tablet lub komórkę? •  Máte notebook, tablet nebo mobil? 

•  Czy mogę dostać szklankę wody? •  Mohu dostat sklenici vody? 

•  Pański bagaż waży dziesięć kilogramów ponad 

limit. 

•  Máte deset kilo přesváhu. 

 

Letiště, lekce druhá, přeložte! 

•  Kde je odletová hala? •  Gdzie jest hala odlotów? 

•  Jaké je Vaše cílové místo? •  Jaki jest cel Waszej podróży? 

•  Kde je přihlašovací přepážka? •  Gdzie jest stanowisko odpraw? 

•  Kde je vyzvedávání zavazadel? •  Gdzie można odebrać bagaż? 



•  Je to přímý let? •  Czy to jest lot bezpośredni? 

•  V kolik hodin letí další letadlo? •  O której leci następny samolot? 

•  Kde stojí tranzitní autobusy? •  Gdzie jest przystanek autobusów 

tranzytowych? 

•  Jak se dostanu na letiště, prosím? •  Przepraszam, jak się dostanę na lotnisko? 

•  Dáte si něco k pití? •  Coś do picia? 

•  Máte notebook, tablet nebo mobil? •  Ma Pan laptopa, tablet lub komórkę? 

•  Promiňte, myslím, že jste na mém místě. •  Przepraszam, myślę, że siedzi Pan na moim 

miejscu. 

•  Lituji, let je plně obsazen. •  Przykro mi, ale lot jest w pełni zajęty. 

•  Mohu dostat šálek kávy? •  Czy mogę dostać filiżankę kawy? 

•  V kolik hodin letadlo přilétá? •  O której przylatuje samolot? 

•  Kde je vstup do metra? •  Gdzie jest wejście do metra? 

•  Je tady odbavení letu do Miami? •  Czy tutaj jest odprawa do Miami? 

•  Je na letišti hotel? •  Czy na lotnisku jest hotel? 

•  Dovolte, pomohu Vám. •  Przepraszam, pomogę Pani. 

•  Jaké je Vaše telefonní číslo? •  Jaki jest do Pana numer telefonu? 

•  Jak se dostanu k hotelu Avion? •  Jak się dostanę do hotelu Avion? 

•  Ke kterému gatu máme jít? •  Do którego gate mamy iść? 

•  Mohu dostat sklenici vody? •  Czy mogę dostać szklankę wody? 

•  Kde je moje sedadlo? •  Gdzie jest moje siedzenie? 



•  Je to s přestupem? •  Czy to lot z przesiadką? 

•  Potřebuji nějaké dokumenty pro vstup do 

země? 

•  Czy potrzebne są mi jakieś dokumenty do 

wejścia do kraju? 

•  Můžete potvrdit moji rezervaci? •  Czy może Pan potwierdzić moją rezerwację? 

•  Jaká je Vaše e-mailová adresa? •  Jaki ma Pan adres e-mail? 

•  Kde jsou informace, prosím? •  Przepraszam, gdzie jest punkt informacyjny? 

•  Jaký gate to je? •  Jaki to gate? 

•  Kde je stanoviště taxi? •  Gdzie jest stanowisko taksówek? 

•  Máte deset kilo přesváhu. •  Pański bagaż waży dziesięć kilogramów ponad 

limit. 

 

Letiště, lekce třetí, poslouchejte! 

•  Samolot przylatuje o siódmej rano. •  Letadlo přilétá v sedm ráno. 

•  Jeździ tam specjalna linia autobusowa. Bilet 

kosztuje pięć euro. 

•  Je tam specální autobusová linka. Lístek stojí 

pět euro. 

•  Tak, jest ich kilka. •  Ano, je jich několik. 

•  Zaraz przed terminalem numer trzy. •  Hned před terminálem tři. 

•  Musi Pan podejść na terminal numer dwa. •  Musíte jít na terminál dvě. 

•  Oczywiście, zaraz ją przyniosę. •  Samozřejmě, hned Vám ji přinesu. 

•  Kiedy jest następny lot? •  Kdy je další let? 

•  To marty@google.cz •  Je to marty@google.cz 

•  Jedziemy do Manchester. •  Jedeme do Manchesteru. 



•  Nie, to jest lot bezpośredni. •  Ne, je to přímý let. 

•  Przed terminalem numer jeden. •  Před terminálem jedna. 

•  Którego terminalu? •  Kterého terminálu? 

•  Dokładnie o siódmej. •  Přesně v sedm. 

•  Musicie podejść do terminalu numer jeden. •  Musíte jít na terminál jedna. 

•  Oto Pana bilet pokładowy - gate 31, czas 

odlotu 7:30. 

•  Zde je váš palubní lístek - gate 31, datum 

odletu 7.30. 

•  Mam laptopa i komórkę. •  Mám notebook a mobil. 

•  Niech Pan idzie dalej i czyta numery na 

siedziskach. 

•  Běžte dál a čtěte čísla sedadel. 

•  Niech Pan idzie wg strzałek nad Panem. •  Běžte podle ukazatelů nad vámi. 

•  Przepraszam, to moja pomyłka. •  Promiňte, moje chyba. 

•  Tak, po skończeniu rezerwacji otrzyma Pan 

wiadomość e-mail. 

•  Ano, po dokončení rezervace dostanete email. 

•  Nie, w Dubaju jest przesiadka. •  Ne, v Dubaji se přestupuje. 

•  Z mlekiem, czy z cukrem? •  S mlékem nebo cukrem? 

•  Nie, Miami to trzecie stanowisko po lewej. •  Ne, Miami je třetí pult nalevo. 

•  Dokąd Państwo lecą? •  Kam letíte? 

•  Tak, będzie Pan musiał wypełnić formularz. •  Ano, budete muset vyplnit formulář. 

•  Gate 32, godzina 7:30. •  Brána 32 v 7.30. 

•  To 00420596623170. •  Je to 00420596623170 



•  Niech Pan weźmie taksówkę, to jakieś pięć 

minut. 

•  Vezměte si taxi. Je to pět minut. 

•  Tak, poproszę sok pomidorowy i pieprz. •  Ano, dám si rajčatový džus a pepř. 

•  Dobra, spróbuję to przepakować. •  Dobrá, zkusím to přebalit. 

 

Letiště, lekce čtvrtá, přeložte! 

•  Promiňte, moje chyba. •  Przepraszam, to moja pomyłka. 

•  Ne, je to přímý let. •  Nie, to jest lot bezpośredni. 

•  Ne, Miami je třetí pult nalevo. •  Nie, Miami to trzecie stanowisko po lewej. 

•  Ano, je jich několik. •  Tak, jest ich kilka. 

•  Musíte jít na terminál dvě. •  Musi Pan podejść na terminal numer dwa. 

•  Samozřejmě, hned Vám ji přinesu. •  Oczywiście, zaraz ją przyniosę. 

•  Zde je váš palubní lístek - gate 31, datum 

odletu 7.30. 

•  Oto Pana bilet pokładowy - gate 31, czas 

odlotu 7:30. 

•  Přesně v sedm. •  Dokładnie o siódmej. 

•  Kam letíte? •  Dokąd Państwo lecą? 

•  Je to marty@google.cz •  To marty@google.cz 

•  Ano, po dokončení rezervace dostanete email. •  Tak, po skończeniu rezerwacji otrzyma Pan 

wiadomość e-mail. 

•  Běžte dál a čtěte čísla sedadel. •  Niech Pan idzie dalej i czyta numery na 

siedziskach. 

•  Jedeme do Manchesteru. •  Jedziemy do Manchester. 



•  Vezměte si taxi. Je to pět minut. •  Niech Pan weźmie taksówkę, to jakieś pięć 

minut. 

•  Kterého terminálu? •  Którego terminalu? 

•  Je to 00420596623170 •  To 00420596623170. 

•  Brána 32 v 7.30. •  Gate 32, godzina 7:30. 

•  Letadlo přilétá v sedm ráno. •  Samolot przylatuje o siódmej rano. 

•  Kdy je další let? •  Kiedy jest następny lot? 

•  Před terminálem jedna. •  Przed terminalem numer jeden. 

•  Musíte jít na terminál jedna. •  Musicie podejść do terminalu numer jeden. 

•  Mám notebook a mobil. •  Mam laptopa i komórkę. 

•  Ne, v Dubaji se přestupuje. •  Nie, w Dubaju jest przesiadka. 

•  Ano, dám si rajčatový džus a pepř. •  Tak, poproszę sok pomidorowy i pieprz. 

•  S mlékem nebo cukrem? •  Z mlekiem, czy z cukrem? 

•  Běžte podle ukazatelů nad vámi. •  Niech Pan idzie wg strzałek nad Panem. 

•  Je tam specální autobusová linka. Lístek stojí 

pět euro. 

•  Jeździ tam specjalna linia autobusowa. Bilet 

kosztuje pięć euro. 

•  Ano, budete muset vyplnit formulář. •  Tak, będzie Pan musiał wypełnić formularz. 

•  Hned před terminálem tři. •  Zaraz przed terminalem numer trzy. 

•  Dobrá, zkusím to přebalit. •  Dobra, spróbuję to przepakować. 

 



lekce pátá, lekce šestá, poslouchejte, reagujte! 

•  Jaké je Vaše cílové místo? •  Jaki jest cel Waszej podróży? 

•  Jedeme do Manchesteru. •  Jedziemy do Manchester. 

•  Kde stojí tranzitní autobusy? •  Gdzie jest przystanek autobusów 

tranzytowych? 

•  Před terminálem jedna. •  Przed terminalem numer jeden. 

•  Kde je vstup do metra? •  Gdzie jest wejście do metra? 

•  Musíte jít na terminál jedna. •  Musicie podejść do terminalu numer jeden. 

•  Kde jsou informace, prosím? •  Przepraszam, gdzie jest punkt informacyjny? 

•  Musíte jít na terminál dvě. •  Musi Pan podejść na terminal numer dwa. 

•  Kde je stanoviště taxi? •  Gdzie jest stanowisko taksówek? 

•  Hned před terminálem tři. •  Zaraz przed terminalem numer trzy. 

•  Jak se dostanu na letiště, prosím? •  Przepraszam, jak się dostanę na lotnisko? 

•  Je tam specální autobusová linka. Lístek stojí 

pět euro. 

•  Jeździ tam specjalna linia autobusowa. Bilet 

kosztuje pięć euro. 

•  Jak se dostanu k hotelu Avion? •  Jak się dostanę do hotelu Avion? 

•  Vezměte si taxi. Je to pět minut. •  Niech Pan weźmie taksówkę, to jakieś pięć 

minut. 

•  Dáte si něco k pití? •  Coś do picia? 

•  Ano, dám si rajčatový džus a pepř. •  Tak, poproszę sok pomidorowy i pieprz. 

•  Mohu dostat šálek kávy? •  Czy mogę dostać filiżankę kawy? 

•  S mlékem nebo cukrem? •  Z mlekiem, czy z cukrem? 



•  Mohu dostat sklenici vody? •  Czy mogę dostać szklankę wody? 

•  Samozřejmě, hned Vám ji přinesu. •  Oczywiście, zaraz ją przyniosę. 

•  Můžete potvrdit moji rezervaci? •  Czy może Pan potwierdzić moją rezerwację? 

•  Ano, po dokončení rezervace dostanete email. •  Tak, po skończeniu rezerwacji otrzyma Pan 

wiadomość e-mail. 

•  Potřebuji nějaké dokumenty pro vstup do 

země? 

•  Czy potrzebne są mi jakieś dokumenty do 

wejścia do kraju? 

•  Ano, budete muset vyplnit formulář. •  Tak, będzie Pan musiał wypełnić formularz. 

•  Máte notebook, tablet nebo mobil? •  Ma Pan laptopa, tablet lub komórkę? 

•  Mám notebook a mobil. •  Mam laptopa i komórkę. 

•  Lituji, let je plně obsazen. •  Przykro mi, ale lot jest w pełni zajęty. 

•  Kdy je další let? •  Kiedy jest następny lot? 

•  Je tady odbavení letu do Miami? •  Czy tutaj jest odprawa do Miami? 

•  Ne, Miami je třetí pult nalevo. •  Nie, Miami to trzecie stanowisko po lewej. 

•  Je to s přestupem? •  Czy to lot z przesiadką? 

•  Ne, je to přímý let. •  Nie, to jest lot bezpośredni. 

•  Je na letišti hotel? •  Czy na lotnisku jest hotel? 

•  Ano, je jich několik. •  Tak, jest ich kilka. 

•  Je to přímý let? •  Czy to jest lot bezpośredni? 

•  Ne, v Dubaji se přestupuje. •  Nie, w Dubaju jest przesiadka. 

•  Promiňte, myslím, že jste na mém místě. •  Przepraszam, myślę, że siedzi Pan na moim 



miejscu. 

•  Promiňte, moje chyba. •  Przepraszam, to moja pomyłka. 

•  Jaký gate to je? •  Jaki to gate? 

•  Zde je váš palubní lístek - gate 31, datum 

odletu 7.30. 

•  Oto Pana bilet pokładowy - gate 31, czas 

odlotu 7:30. 

•  V kolik hodin letadlo přilétá? •  O której przylatuje samolot? 

•  Letadlo přilétá v sedm ráno. •  Samolot przylatuje o siódmej rano. 

•  V kolik hodin letí další letadlo? •  O której leci następny samolot? 

•  Přesně v sedm. •  Dokładnie o siódmej. 

•  Jaká je Vaše e-mailová adresa? •  Jaki ma Pan adres e-mail? 

•  Je to marty@google.cz •  To marty@google.cz 

•  Jaké je Vaše telefonní číslo? •  Jaki jest do Pana numer telefonu? 

•  Je to 00420596623170 •  To 00420596623170. 

•  Kde je vyzvedávání zavazadel? •  Gdzie można odebrać bagaż? 

•  Běžte podle ukazatelů nad vámi. •  Niech Pan idzie wg strzałek nad Panem. 

•  Kde je moje sedadlo? •  Gdzie jest moje siedzenie? 

•  Běžte dál a čtěte čísla sedadel. •  Niech Pan idzie dalej i czyta numery na 

siedziskach. 

•  Kde je odletová hala? •  Gdzie jest hala odlotów? 

•  Kterého terminálu? •  Którego terminalu? 

•  Kde je přihlašovací přepážka? •  Gdzie jest stanowisko odpraw? 



•  Kam letíte? •  Dokąd Państwo lecą? 

•  Ke kterému gatu máme jít? •  Do którego gate mamy iść? 

•  Brána 32 v 7.30. •  Gate 32, godzina 7:30. 

•  Máte deset kilo přesváhu. •  Pański bagaż waży dziesięć kilogramów ponad 

limit. 

•  Dobrá, zkusím to přebalit. •  Dobra, spróbuję to przepakować. 

 

  



Letiště  - karty 

Jaki jest cel Waszej podróży? Jedziemy do Manchester. 
Gdzie jest przystanek 

autobusów tranzytowych? 

Przed terminalem numer 
jeden. 

Gdzie jest wejście do metra? 
Musicie podejść do terminalu 

numer jeden. 

Przepraszam, gdzie jest punkt 
informacyjny? 

Musi Pan podejść na terminal 
numer dwa. 

Gdzie jest stanowisko 
taksówek? 

Zaraz przed terminalem 
numer trzy. 

Przepraszam, jak się dostanę 
na lotnisko? 

Jeździ tam specjalna linia 
autobusowa. Bilet kosztuje 

pięć euro. 

Jak się dostanę do hotelu 
Avion? 

Niech Pan weźmie taksówkę, 
to jakieś pięć minut. 

Coś do picia? 

Tak, poproszę sok 
pomidorowy i pieprz. 

Czy mogę dostać fili żankę 
kawy? 

Z mlekiem, czy z cukrem? 

1  



 

Kde stojí tranzitní autobusy? Jedeme do Manchesteru. Jaké je Vaše cílové místo? 

Musíte jít na terminál jedna. Kde je vstup do metra? Před terminálem jedna. 

Kde je stanoviště taxi? Musíte jít na terminál dvě. Kde jsou informace, prosím? 

Je tam specální autobusová 
linka. Lístek stojí pět euro. 

Jak se dostanu na letiště, 
prosím? 

Hned před terminálem tři. 

Dáte si něco k pití? 
Vezměte si taxi. Je to pět 

minut. 
Jak se dostanu k hotelu 

Avion? 

S mlékem nebo cukrem? Mohu dostat šálek kávy? 
Ano, dám si rajčatový džus a 

pepř. 

2  



 

Czy mogę dostać szklankę 
wody? 

Oczywiście, zaraz ją 
przyniosę. 

Czy może Pan potwierdzić 
moją rezerwację? 

Tak, po skończeniu 
rezerwacji otrzyma Pan 

wiadomość e-mail. 

Czy potrzebne są mi jakieś 
dokumenty do wejścia do 

kraju? 

Tak, będzie Pan musiał 
wypełnić formularz. 

Ma Pan laptopa, tablet lub 
komórkę? 

Mam laptopa i komórkę. 
Przykro mi, ale lot jest w 

pełni zajęty. 

Kiedy jest następny lot? 
Czy tutaj jest odprawa do 

Miami? 
Nie, Miami to trzecie 
stanowisko po lewej. 

Czy to lot z przesiadką? Nie, to jest lot bezpośredni. Czy na lotnisku jest hotel? 

Tak, jest ich kilka. Czy to jest lot bezpośredni? 
Nie, w Dubaju jest 

przesiadka. 

3  



 

Můžete potvrdit moji 
rezervaci? 

Samozřejmě, hned Vám ji 
přinesu. 

Mohu dostat sklenici vody? 

Ano, budete muset vyplnit 
formulář. 

Potřebuji nějaké dokumenty 
pro vstup do země? 

Ano, po dokončení rezervace 
dostanete email. 

Lituji, let je plně obsazen. Mám notebook a mobil. 
Máte notebook, tablet nebo 

mobil? 

Ne, Miami je třetí pult 
nalevo. 

Je tady odbavení letu do 
Miami? 

Kdy je další let? 

Je na letišti hotel? Ne, je to přímý let. Je to s přestupem? 

Ne, v Dubaji se přestupuje. Je to přímý let? Ano, je jich několik. 

4  



 

Przepraszam, pomogę Pani. 
Dziękuję, mam nadzieję, że 

będzie miły. 
Przepraszam, myślę, że siedzi 

Pan na moim miejscu. 

Przepraszam, to moja 
pomyłka. 

Jaki to gate? 
Oto Pana bilet pokładowy - 
gate 31, czas odlotu 7:30. 

O której przylatuje samolot? 
Samolot przylatuje o siódmej 

rano. 
O której leci następny 

samolot? 

Dokładnie o siódmej. Jaki ma Pan adres e-mail? To marty@google.cz 

Jaki jest do Pana numer 
telefonu? 

To 00420596623170. Gdzie można odebrać bagaż? 

Niech Pan idzie wg strzałek 
nad Panem. 

Gdzie jest moje siedzenie? 
Niech Pan idzie dalej i czyta 

numery na siedziskach. 

5  



 

Promiňte, myslím, že jste na 
mém místě. 

Děkuji, doufám, že budu. Dovolte, pomohu Vám. 

Zde je váš palubní lístek - 
gate 31, datum odletu 7.30. 

Jaký gate to je? Promiňte, moje chyba. 

V kolik hodin letí další 
letadlo? 

Letadlo přilétá v sedm ráno. V kolik hodin letadlo přilétá? 

Je to marty@google.cz 
Jaká je Vaše e-mailová 

adresa? 
Přesně v sedm. 

Kde je vyzvedávání 
zavazadel? 

Je to 00420596623170 Jaké je Vaše telefonní číslo? 

Běžte dál a čtěte čísla 
sedadel. 

Kde je moje sedadlo? 
Běžte podle ukazatelů nad 

vámi. 

6  



 

Gdzie jest hala odlotów? Którego terminalu? 
Gdzie jest stanowisko 

odpraw? 

Dokąd Państwo lecą? Do którego gate mamy iść? Gate 32, godzina 7:30. 

Pański bagaż waży dziesięć 
kilogramów ponad limit. 

Dobra, spróbuję to 
przepakować. 

-  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

7  



 

Kde je přihlašovací 
přepážka? 

Kterého terminálu? Kde je odletová hala? 

Brána 32 v 7.30. Ke kterému gatu máme jít? Kam letíte? 

-  Dobrá, zkusím to přebalit. Máte deset kilo přesváhu. 

8  

 

  



Letiště  - test 

•  Ano, dám si rajčatový džus a pepř. ................................................................. 

•  Před terminálem jedna. ................................................................. 

•  Ano, je jich několik. ................................................................. 

•  Můžete potvrdit moji rezervaci? ................................................................. 

•  Dobrá, zkusím to přebalit. ................................................................. 

•  Jaké je Vaše cílové místo? ................................................................. 

•  Kde stojí tranzitní autobusy? ................................................................. 

•  Ne, v Dubaji se přestupuje. ................................................................. 

•  Promiňte, myslím, že jste na mém místě. ................................................................. 

•  Kde jsou informace, prosím? ................................................................. 

•  Mám notebook a mobil. ................................................................. 

•  Dáte si něco k pití? ................................................................. 

•  Kde je stanoviště taxi? ................................................................. 

•  Ne, Miami je třetí pult nalevo. ................................................................. 

•  Kde je vstup do metra? ................................................................. 

•  V kolik hodin letí další letadlo? ................................................................. 

•  Ke kterému gatu máme jít? ................................................................. 

•  Ne, je to přímý let. ................................................................. 

•  Musíte jít na terminál dvě. ................................................................. 



•  Kde je moje sedadlo? ................................................................. 

•  Jedeme do Manchesteru. ................................................................. 

•  Běžte podle ukazatelů nad vámi. ................................................................. 

•  Potřebuji nějaké dokumenty pro vstup do 

země? 

................................................................. 

•  Vezměte si taxi. Je to pět minut. ................................................................. 

•  Ano, budete muset vyplnit formulář. ................................................................. 

•  Kam letíte? ................................................................. 

•  Je tam specální autobusová linka. Lístek stojí 

pět euro. 

................................................................. 

•  Jak se dostanu na letiště, prosím? ................................................................. 

•  Promiňte, moje chyba. ................................................................. 

•  Kde je přihlašovací přepážka? ................................................................. 

•  Je to marty@google.cz ................................................................. 

•  Kde je odletová hala? ................................................................. 

•  Kterého terminálu? ................................................................. 

•  Kde je vyzvedávání zavazadel? ................................................................. 

•  Hned před terminálem tři. ................................................................. 

•  Mohu dostat šálek kávy? ................................................................. 

•  Jak se dostanu k hotelu Avion? ................................................................. 

•  Ano, po dokončení rezervace dostanete email. ................................................................. 



•  Přesně v sedm. ................................................................. 

•  Máte deset kilo přesváhu. ................................................................. 

•  Jaká je Vaše e-mailová adresa? ................................................................. 

•  V kolik hodin letadlo přilétá? ................................................................. 

•  Samozřejmě, hned Vám ji přinesu. ................................................................. 

•  Dovolte, pomohu Vám. ................................................................. 

•  Musíte jít na terminál jedna. ................................................................. 

•  Letadlo přilétá v sedm ráno. ................................................................. 

•  Kdy je další let? ................................................................. 

•  S mlékem nebo cukrem? ................................................................. 

•  Je to 00420596623170 ................................................................. 

•  Je to s přestupem? ................................................................. 

•  Je to přímý let? ................................................................. 

•  Jaké je Vaše telefonní číslo? ................................................................. 

•  Zde je váš palubní lístek - gate 31, datum 

odletu 7.30. 

................................................................. 

•  Je tady odbavení letu do Miami? ................................................................. 

•  Lituji, let je plně obsazen. ................................................................. 

•  Je na letišti hotel? ................................................................. 

•  Běžte dál a čtěte čísla sedadel. ................................................................. 



•  Máte notebook, tablet nebo mobil? ................................................................. 

•  Mohu dostat sklenici vody? ................................................................. 

•  Brána 32 v 7.30. ................................................................. 

•  Jaký gate to je? ................................................................. 

 

  



Letiště -test-řešení 

•  Ano, dám si rajčatový džus a pepř. •  Tak, poproszę sok pomidorowy i pieprz. 

•  Před terminálem jedna. •  Przed terminalem numer jeden. 

•  Ano, je jich několik. •  Tak, jest ich kilka. 

•  Můžete potvrdit moji rezervaci? •  Czy może Pan potwierdzić moją rezerwację? 

•  Dobrá, zkusím to přebalit. •  Dobra, spróbuję to przepakować. 

•  Jaké je Vaše cílové místo? •  Jaki jest cel Waszej podróży? 

•  Kde stojí tranzitní autobusy? •  Gdzie jest przystanek autobusów 

tranzytowych? 

•  Ne, v Dubaji se přestupuje. •  Nie, w Dubaju jest przesiadka. 

•  Promiňte, myslím, že jste na mém místě. •  Przepraszam, myślę, że siedzi Pan na moim 

miejscu. 

•  Kde jsou informace, prosím? •  Przepraszam, gdzie jest punkt informacyjny? 

•  Mám notebook a mobil. •  Mam laptopa i komórkę. 

•  Dáte si něco k pití? •  Coś do picia? 

•  Kde je stanoviště taxi? •  Gdzie jest stanowisko taksówek? 

•  Ne, Miami je třetí pult nalevo. •  Nie, Miami to trzecie stanowisko po lewej. 

•  Kde je vstup do metra? •  Gdzie jest wejście do metra? 

•  V kolik hodin letí další letadlo? •  O której leci następny samolot? 

•  Ke kterému gatu máme jít? •  Do którego gate mamy iść? 

•  Ne, je to přímý let. •  Nie, to jest lot bezpośredni. 



•  Musíte jít na terminál dvě. •  Musi Pan podejść na terminal numer dwa. 

•  Kde je moje sedadlo? •  Gdzie jest moje siedzenie? 

•  Jedeme do Manchesteru. •  Jedziemy do Manchester. 

•  Běžte podle ukazatelů nad vámi. •  Niech Pan idzie wg strzałek nad Panem. 

•  Potřebuji nějaké dokumenty pro vstup do 

země? 

•  Czy potrzebne są mi jakieś dokumenty do 

wejścia do kraju? 

•  Vezměte si taxi. Je to pět minut. •  Niech Pan weźmie taksówkę, to jakieś pięć 

minut. 

•  Ano, budete muset vyplnit formulář. •  Tak, będzie Pan musiał wypełnić formularz. 

•  Kam letíte? •  Dokąd Państwo lecą? 

•  Je tam specální autobusová linka. Lístek stojí 

pět euro. 

•  Jeździ tam specjalna linia autobusowa. Bilet 

kosztuje pięć euro. 

•  Jak se dostanu na letiště, prosím? •  Przepraszam, jak się dostanę na lotnisko? 

•  Promiňte, moje chyba. •  Przepraszam, to moja pomyłka. 

•  Kde je přihlašovací přepážka? •  Gdzie jest stanowisko odpraw? 

•  Je to marty@google.cz •  To marty@google.cz 

•  Kde je odletová hala? •  Gdzie jest hala odlotów? 

•  Kterého terminálu? •  Którego terminalu? 

•  Kde je vyzvedávání zavazadel? •  Gdzie można odebrać bagaż? 

•  Hned před terminálem tři. •  Zaraz przed terminalem numer trzy. 

•  Mohu dostat šálek kávy? •  Czy mogę dostać filiżankę kawy? 



•  Jak se dostanu k hotelu Avion? •  Jak się dostanę do hotelu Avion? 

•  Ano, po dokončení rezervace dostanete email. •  Tak, po skończeniu rezerwacji otrzyma Pan 

wiadomość e-mail. 

•  Přesně v sedm. •  Dokładnie o siódmej. 

•  Máte deset kilo přesváhu. •  Pański bagaż waży dziesięć kilogramów ponad 

limit. 

•  Jaká je Vaše e-mailová adresa? •  Jaki ma Pan adres e-mail? 

•  V kolik hodin letadlo přilétá? •  O której przylatuje samolot? 

•  Samozřejmě, hned Vám ji přinesu. •  Oczywiście, zaraz ją przyniosę. 

•  Dovolte, pomohu Vám. •  Przepraszam, pomogę Pani. 

•  Musíte jít na terminál jedna. •  Musicie podejść do terminalu numer jeden. 

•  Letadlo přilétá v sedm ráno. •  Samolot przylatuje o siódmej rano. 

•  Kdy je další let? •  Kiedy jest następny lot? 

•  S mlékem nebo cukrem? •  Z mlekiem, czy z cukrem? 

•  Je to 00420596623170 •  To 00420596623170. 

•  Je to s přestupem? •  Czy to lot z przesiadką? 

•  Je to přímý let? •  Czy to jest lot bezpośredni? 

•  Jaké je Vaše telefonní číslo? •  Jaki jest do Pana numer telefonu? 

•  Zde je váš palubní lístek - gate 31, datum 

odletu 7.30. 

•  Oto Pana bilet pokładowy - gate 31, czas 

odlotu 7:30. 

•  Je tady odbavení letu do Miami? •  Czy tutaj jest odprawa do Miami? 



•  Lituji, let je plně obsazen. •  Przykro mi, ale lot jest w pełni zajęty. 

•  Je na letišti hotel? •  Czy na lotnisku jest hotel? 

•  Běžte dál a čtěte čísla sedadel. •  Niech Pan idzie dalej i czyta numery na 

siedziskach. 

•  Máte notebook, tablet nebo mobil? •  Ma Pan laptopa, tablet lub komórkę? 

•  Mohu dostat sklenici vody? •  Czy mogę dostać szklankę wody? 

•  Brána 32 v 7.30. •  Gate 32, godzina 7:30. 

•  Jaký gate to je? •  Jaki to gate? 

 

  



Policie, lekce první, poslouchejte! 

•  Potrzebuję potwierdzenia dla ubezpieczalni. •  Potřebuji potvrzení pro pojišťovnu. 

•  Okradli mnie. •  Byl jsem okraden. 

•  Jak wyglądał ten samochód? Marka? Kolor? •  Jak to auto vypadalo? Značka? Barva? 

•  Czy mogę otrzymać podpisany raport dla mojej 

ubezpieczalni? 

•  Mohu dostat podepsanou zprávu pro mou 

pojišťovnu? 

•  Gdzie jest najbliższa komenda policji? •  Kde je nejbližší policjení stanice? 

•  Mogę zadzwonić na ambasadę? •  Mohu zavolat na zastupitelství? 

•  Tu są dokumenty od samochodu. •  Zde jsou doklady od vozidla. 

•  Proszę o tłumacza. •  Žádám tlumočníka. 

•  Chciałbym zgłosić kradzież rzeczy osobistych. •  Chci nahlásit krádež osobních věcí. 

•  Przykro mi, nie mogę tego podpisać, ponieważ 

tego nie rozumiem. 

•  Lituji, to nemohu podepsat, protože tomu 

nerozumím. 

•  Mieliśmy wypadek. •  Měli jsme nehodu. 

•  Ukradli mi pieniądze i dokumenty. •  Ukradli nám peníze a doklady. 

•  Dokąd jedziecie? •  Kam jedete? 

•  To nie była moja wina. •  Nebyla to moje vina. 

•  Czy może Pan zadzwonić po policję? •  Můžete zavolat policii, prosím? 

•  Ten samochód w nas uderzył. •  To auto do nás narazilo. 

•  Gdzie jest drugi samochód? •  Kde je druhé auto? 

•  Czy mogą Państwo narysować, co się 

wydarzyło? 

•  Můžete nakreslit, co se stalo? 



•  Ma Pan jakieś ubezpieczenie komercyjne? •  Máte nějaké komerční pojištění? 

•  Musi Pan zapłacić mandat. •  Musíte zaplatit pokutu. 

•  Ktoś wziął plecak z naszymi rzeczami 

osobistymi. 

•  Někdo vzal batoh s našimi osobními věcmi. 

•  Jaki jest numer na policję? •  Jaké je telefonní číslo na policii? 

•  Będziecie musieli Państwo poczekać na 

przyjazd służby asystenckiej. 

•  Budete muset počkat na asistenci. 

 

Policie, lekce druhá, přeložte! 

•  Můžete zavolat policii, prosím? •  Czy może Pan zadzwonić po policję? 

•  Kde je nejbližší policjení stanice? •  Gdzie jest najbliższa komenda policji? 

•  Mohu dostat podepsanou zprávu pro mou 

pojišťovnu? 

•  Czy mogę otrzymać podpisany raport dla mojej 

ubezpieczalni? 

•  Byl jsem okraden. •  Okradli mnie. 

•  Potřebuji potvrzení pro pojišťovnu. •  Potrzebuję potwierdzenia dla ubezpieczalni. 

•  Kam jedete? •  Dokąd jedziecie? 

•  Měli jsme nehodu. •  Mieliśmy wypadek. 

•  Žádám tlumočníka. •  Proszę o tłumacza. 

•  Chci nahlásit krádež osobních věcí. •  Chciałbym zgłosić kradzież rzeczy osobistych. 

•  Můžete nakreslit, co se stalo? •  Czy mogą Państwo narysować, co się 

wydarzyło? 

•  Jak to auto vypadalo? Značka? Barva? •  Jak wyglądał ten samochód? Marka? Kolor? 



•  Zde jsou doklady od vozidla. •  Tu są dokumenty od samochodu. 

•  Jaké je telefonní číslo na policii? •  Jaki jest numer na policję? 

•  Někdo vzal batoh s našimi osobními věcmi. •  Ktoś wziął plecak z naszymi rzeczami 

osobistymi. 

•  Mohu zavolat na zastupitelství? •  Mogę zadzwonić na ambasadę? 

•  Nebyla to moje vina. •  To nie była moja wina. 

•  Lituji, to nemohu podepsat, protože tomu 

nerozumím. 

•  Przykro mi, nie mogę tego podpisać, ponieważ 

tego nie rozumiem. 

•  Musíte zaplatit pokutu. •  Musi Pan zapłacić mandat. 

•  Kde je druhé auto? •  Gdzie jest drugi samochód? 

•  Ukradli nám peníze a doklady. •  Ukradli mi pieniądze i dokumenty. 

•  Máte nějaké komerční pojištění? •  Ma Pan jakieś ubezpieczenie komercyjne? 

•  To auto do nás narazilo. •  Ten samochód w nas uderzył. 

•  Budete muset počkat na asistenci. •  Będziecie musieli Państwo poczekać na 

przyjazd służby asystenckiej. 

 

Policie, lekce třetí, poslouchejte! 

•  Dlaczego, to nie był mój błąd. •  Proč, to nebyla moje chyba. 

•  W porządku, musimy więc poczekać na 

tłumaczenie. 

•  OK, pak musíme čekat na překlad. 

•  Dlaczego bardziej nie pilnowaliście swoich 

rzeczy? 

•  Proč jste nebyli na věci opatrnější? 

•  Czy ma Pan jakieś dokumenty? •  Máte nějaké doklady? 



•  To 911 i poproś o policję. •  Je to 911, a chtěj policii. 

•  My byliśmy tutaj a ten drugi samochód 

przyjeżdżał stamtąd. 

•  My jsme byli tady, a to druhé auto přijíždělo 

odsud. 

•  Dwa bloki stąd, pierwszą w prawo i drugą w 

lewo. 

•  Dva bloky odsud, první doprava a druhou 

doleva. 

•  Jesteśmy w drodze na lotnisko. •  Jsme na cestě na letiště. 

•  Tak, na wszystkie rodzaje szkód. •  Ano, pro všechny typy poškození. 

•  Czy ma Pan kopie jakichś dokumentów? •  Máte kopie nějakých dokladů? 

•  Dam Panu kopię protokołu. •  Dám vám kopii protokolu. 

•  Zrobię Panu kopię, jak skończę. •  Udělám vám kopii, až to bude hotovo. 

•  To była Skoda, niebieski sedan. •  Byl to modrý sedan, Škoda. 

•  Tak, telefon jest tam, proszę. •  Ano, telefon je tamhle, do toho. 

•  Tak każdy mówi. •  To říká každý. 

•  Oczywiście, już dzwonię. •  Samozřejmě, už vytáčím policii. 

•  Czy ktoś jest ranny? •  Je někdo zraněn? 

•  Gdzie? Co Panu zabrali? •  Kde? Co bylo vzato? 

•  Skąd przyjechał ten samochód? •  Odkud to auto přijelo? 

•  Ten drugi samochód odjechał. •  To druhé auto ujelo. 

•  A OC? •  A zelená karta? 

•  Gdzie dokładnie jesteśmy? Czy może mi Pan 

podać współrzędne? 

•  Kde přesně jsme? Můžete mi napsat 

souřadnice? 

 



Policie, lekce čtvrtá, přeložte! 

•  Ano, telefon je tamhle, do toho. •  Tak, telefon jest tam, proszę. 

•  Je někdo zraněn? •  Czy ktoś jest ranny? 

•  Je to 911, a chtěj policii. •  To 911 i poproś o policję. 

•  Máte nějaké doklady? •  Czy ma Pan jakieś dokumenty? 

•  Kde? Co bylo vzato? •  Gdzie? Co Panu zabrali? 

•  Udělám vám kopii, až to bude hotovo. •  Zrobię Panu kopię, jak skończę. 

•  A zelená karta? •  A OC? 

•  Máte kopie nějakých dokladů? •  Czy ma Pan kopie jakichś dokumentów? 

•  Dám vám kopii protokolu. •  Dam Panu kopię protokołu. 

•  Byl to modrý sedan, Škoda. •  To była Skoda, niebieski sedan. 

•  Dva bloky odsud, první doprava a druhou 

doleva. 

•  Dwa bloki stąd, pierwszą w prawo i drugą w 

lewo. 

•  Jsme na cestě na letiště. •  Jesteśmy w drodze na lotnisko. 

•  Proč jste nebyli na věci opatrnější? •  Dlaczego bardziej nie pilnowaliście swoich 

rzeczy? 

•  To říká každý. •  Tak każdy mówi. 

•  Proč, to nebyla moje chyba. •  Dlaczego, to nie był mój błąd. 

•  Ano, pro všechny typy poškození. •  Tak, na wszystkie rodzaje szkód. 

•  Odkud to auto přijelo? •  Skąd przyjechał ten samochód? 

•  Samozřejmě, už vytáčím policii. •  Oczywiście, już dzwonię. 



•  OK, pak musíme čekat na překlad. •  W porządku, musimy więc poczekać na 

tłumaczenie. 

•  To druhé auto ujelo. •  Ten drugi samochód odjechał. 

•  My jsme byli tady, a to druhé auto přijíždělo 

odsud. 

•  My byliśmy tutaj a ten drugi samochód 

przyjeżdżał stamtąd. 

•  Kde přesně jsme? Můžete mi napsat 

souřadnice? 

•  Gdzie dokładnie jesteśmy? Czy może mi Pan 

podać współrzędne? 

 

Policie, lekce pátá, lekce šestá, poslouchejte, reagujte! 

•  Kam jedete? •  Dokąd jedziecie? 

•  Jsme na cestě na letiště. •  Jesteśmy w drodze na lotnisko. 

•  Kde je nejbližší policjení stanice? •  Gdzie jest najbliższa komenda policji? 

•  Dva bloky odsud, první doprava a druhou 

doleva. 

•  Dwa bloki stąd, pierwszą w prawo i drugą w 

lewo. 

•  Můžete zavolat policii, prosím? •  Czy może Pan zadzwonić po policję? 

•  Samozřejmě, už vytáčím policii. •  Oczywiście, już dzwonię. 

•  Chci nahlásit krádež osobních věcí. •  Chciałbym zgłosić kradzież rzeczy osobistych. 

•  Máte kopie nějakých dokladů? •  Czy ma Pan kopie jakichś dokumentów? 

•  Někdo vzal batoh s našimi osobními věcmi. •  Ktoś wziął plecak z naszymi rzeczami 

osobistymi. 

•  Máte nějaké doklady? •  Czy ma Pan jakieś dokumenty? 

•  Mohu zavolat na zastupitelství? •  Mogę zadzwonić na ambasadę? 

•  Ano, telefon je tamhle, do toho. •  Tak, telefon jest tam, proszę. 



•  Mohu dostat podepsanou zprávu pro mou 

pojišťovnu? 

•  Czy mogę otrzymać podpisany raport dla mojej 

ubezpieczalni? 

•  Dám vám kopii protokolu. •  Dam Panu kopię protokołu. 

•  Můžete nakreslit, co se stalo? •  Czy mogą Państwo narysować, co się 

wydarzyło? 

•  My jsme byli tady, a to druhé auto přijíždělo 

odsud. 

•  My byliśmy tutaj a ten drugi samochód 

przyjeżdżał stamtąd. 

•  Máte nějaké komerční pojištění? •  Ma Pan jakieś ubezpieczenie komercyjne? 

•  Ano, pro všechny typy poškození. •  Tak, na wszystkie rodzaje szkód. 

•  Zde jsou doklady od vozidla. •  Tu są dokumenty od samochodu. 

•  A zelená karta? •  A OC? 

•  Byl jsem okraden. •  Okradli mnie. 

•  Kde? Co bylo vzato? •  Gdzie? Co Panu zabrali? 

•  Potřebuji potvrzení pro pojišťovnu. •  Potrzebuję potwierdzenia dla ubezpieczalni. 

•  Udělám vám kopii, až to bude hotovo. •  Zrobię Panu kopię, jak skończę. 

•  Nebyla to moje vina. •  To nie była moja wina. 

•  To říká každý. •  Tak każdy mówi. 

•  Lituji, to nemohu podepsat, protože tomu 

nerozumím. 

•  Przykro mi, nie mogę tego podpisać, ponieważ 

tego nie rozumiem. 

•  OK, pak musíme čekat na překlad. •  W porządku, musimy więc poczekać na 

tłumaczenie. 

•  To auto do nás narazilo. •  Ten samochód w nas uderzył. 



•  Odkud to auto přijelo? •  Skąd przyjechał ten samochód? 

•  Ukradli nám peníze a doklady. •  Ukradli mi pieniądze i dokumenty. 

•  Proč jste nebyli na věci opatrnější? •  Dlaczego bardziej nie pilnowaliście swoich 

rzeczy? 

•  Měli jsme nehodu. •  Mieliśmy wypadek. 

•  Je někdo zraněn? •  Czy ktoś jest ranny? 

•  Jak to auto vypadalo? Značka? Barva? •  Jak wyglądał ten samochód? Marka? Kolor? 

•  Byl to modrý sedan, Škoda. •  To była Skoda, niebieski sedan. 

•  Jaké je telefonní číslo na policii? •  Jaki jest numer na policję? 

•  Je to 911, a chtěj policii. •  To 911 i poproś o policję. 

•  Kde je druhé auto? •  Gdzie jest drugi samochód? 

•  To druhé auto ujelo. •  Ten drugi samochód odjechał. 

•  Musíte zaplatit pokutu. •  Musi Pan zapłacić mandat. 

•  Proč, to nebyla moje chyba. •  Dlaczego, to nie był mój błąd. 

•  Budete muset počkat na asistenci. •  Będziecie musieli Państwo poczekać na 

przyjazd służby asystenckiej. 

•  Kde přesně jsme? Můžete mi napsat 

souřadnice? 

•  Gdzie dokładnie jesteśmy? Czy może mi Pan 

podać współrzędne? 

 

  



Policie - karty 

Dokąd jedziecie? 
Jesteśmy w drodze na 

lotnisko. 
Gdzie jest najbliższa 

komenda policji? 

Dwa bloki stąd, pierwszą w 
prawo i drugą w lewo. 

Czy może Pan zadzwonić po 
policję? 

Oczywiście, już dzwonię. 

Chciałbym zgłosić kradzież 
rzeczy osobistych. 

Czy ma Pan kopie jakichś 
dokumentów? 

Ktoś wziął plecak z naszymi 
rzeczami osobistymi. 

Czy ma Pan jakieś 
dokumenty? 

Mogę zadzwonić na 
ambasadę? 

Tak, telefon jest tam, proszę. 

Czy mogę otrzymać 
podpisany raport dla mojej 

ubezpieczalni? 
Dam Panu kopię protokołu. 

Czy mogą Państwo 
narysować, co się wydarzyło? 

My byliśmy tutaj a ten drugi 
samochód przyjeżdżał 

stamtąd. 

Ma Pan jakieś ubezpieczenie 
komercyjne? 

Tak, na wszystkie rodzaje 
szkód. 
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Kde je nejbližší policjení 
stanice? 

Jsme na cestě na letiště. Kam jedete? 

Samozřejmě, už vytáčím 
policii. 

Můžete zavolat policii, 
prosím? 

Dva bloky odsud, první 
doprava a druhou doleva. 

Někdo vzal batoh s našimi 
osobními věcmi. 

Máte kopie nějakých 
dokladů? 

Chci nahlásit krádež 
osobních věcí. 

Ano, telefon je tamhle, do 
toho. 

Mohu zavolat na 
zastupitelství? 

Máte nějaké doklady? 

Můžete nakreslit, co se stalo? Dám vám kopii protokolu. 
Mohu dostat podepsanou 

zprávu pro mou pojišťovnu? 

Ano, pro všechny typy 
poškození. 

Máte nějaké komerční 
pojištění? 

My jsme byli tady, a to druhé 
auto přijíždělo odsud. 
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Tu są dokumenty od 
samochodu. 

A OC? Okradli mnie. 

Gdzie? Co Panu zabrali? 
Potrzebuję potwierdzenia dla 

ubezpieczalni. 
Zrobię Panu kopię, jak 

skończę. 

Proszę o tłumacza. 
W tym przypadku będziemy 
musieli czekać ile godzin. 

To nie była moja wina. 

Tak każdy mówi. 
Przykro mi, nie mogę tego 

podpisać, ponieważ tego nie 
rozumiem. 

W porządku, musimy więc 
poczekać na tłumaczenie. 

Ten samochód w nas uderzył. 
Skąd przyjechał ten 

samochód? 
Ukradli mi pieniądze i 

dokumenty. 

Dlaczego bardziej nie 
pilnowaliście swoich rzeczy? 

Mieliśmy wypadek. Czy ktoś jest ranny? 
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Byl jsem okraden. A zelená karta? Zde jsou doklady od vozidla. 

Udělám vám kopii, až to 
bude hotovo. 

Potřebuji potvrzení pro 
pojišťovnu. 

Kde? Co bylo vzato? 

Nebyla to moje vina. 
Pak budeme muset čekat 

několik hodin. 
Žádám tlumočníka. 

OK, pak musíme čekat na 
překlad. 

Lituji, to nemohu podepsat, 
protože tomu nerozumím. 

To říká každý. 

Ukradli nám peníze a 
doklady. 

Odkud to auto přijelo? To auto do nás narazilo. 

Je někdo zraněn? Měli jsme nehodu. 
Proč jste nebyli na věci 

opatrnější? 
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Jak wyglądał ten samochód? 
Marka? Kolor? 

To była Skoda, niebieski 
sedan. 

Jaki jest numer na policję? 

To 911 i poproś o policję. Gdzie jest drugi samochód? 
Ten drugi samochód 

odjechał. 

Musi Pan zapłacić mandat. 
Dlaczego, to nie był mój 

błąd. 

Będziecie musieli Państwo 
poczekać na przyjazd służby 

asystenckiej. 

Gdzie dokładnie jesteśmy? 
Czy może mi Pan podać 

współrzędne? 
-  -  

-  -  -  

-  -  -  
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Jaké je telefonní číslo na 
policii? 

Byl to modrý sedan, Škoda. 
Jak to auto vypadalo? 

Značka? Barva? 

To druhé auto ujelo. Kde je druhé auto? Je to 911, a chtěj policii. 

Budete muset počkat na 
asistenci. 

Proč, to nebyla moje chyba. Musíte zaplatit pokutu. 

-  -  
Kde přesně jsme? Můžete mi 

napsat souřadnice? 

6  

 

  



Policie  - test 

•  Odkud to auto přijelo? ................................................................. 

•  Mohu dostat podepsanou zprávu pro mou 

pojišťovnu? 

................................................................. 

•  Kde? Co bylo vzato? ................................................................. 

•  A zelená karta? ................................................................. 

•  Byl jsem okraden. ................................................................. 

•  Měli jsme nehodu. ................................................................. 

•  Lituji, to nemohu podepsat, protože tomu 

nerozumím. 

................................................................. 

•  Musíte zaplatit pokutu. ................................................................. 

•  Dva bloky odsud, první doprava a druhou 

doleva. 

................................................................. 

•  My jsme byli tady, a to druhé auto přijíždělo 

odsud. 

................................................................. 

•  Nebyla to moje vina. ................................................................. 

•  Potřebuji potvrzení pro pojišťovnu. ................................................................. 

•  Jsme na cestě na letiště. ................................................................. 

•  Jak to auto vypadalo? Značka? Barva? ................................................................. 

•  Budete muset počkat na asistenci. ................................................................. 

•  Máte nějaké doklady? ................................................................. 

•  Mohu zavolat na zastupitelství? ................................................................. 



•  Máte nějaké komerční pojištění? ................................................................. 

•  Kde je nejbližší policjení stanice? ................................................................. 

•  To druhé auto ujelo. ................................................................. 

•  Jaké je telefonní číslo na policii? ................................................................. 

•  Můžete nakreslit, co se stalo? ................................................................. 

•  Někdo vzal batoh s našimi osobními věcmi. ................................................................. 

•  Je to 911, a chtěj policii. ................................................................. 

•  Samozřejmě, už vytáčím policii. ................................................................. 

•  Proč jste nebyli na věci opatrnější? ................................................................. 

•  To říká každý. ................................................................. 

•  Můžete zavolat policii, prosím? ................................................................. 

•  Ano, pro všechny typy poškození. ................................................................. 

•  Kde přesně jsme? Můžete mi napsat 

souřadnice? 

................................................................. 

•  Ano, telefon je tamhle, do toho. ................................................................. 

•  OK, pak musíme čekat na překlad. ................................................................. 

•  Máte kopie nějakých dokladů? ................................................................. 

•  Byl to modrý sedan, Škoda. ................................................................. 

•  Je někdo zraněn? ................................................................. 

•  Dám vám kopii protokolu. ................................................................. 



•  Chci nahlásit krádež osobních věcí. ................................................................. 

•  To auto do nás narazilo. ................................................................. 

•  Pak budeme muset čekat několik hodin. ................................................................. 

•  Kam jedete? ................................................................. 

•  Žádám tlumočníka. ................................................................. 

•  Kde je druhé auto? ................................................................. 

•  Ukradli nám peníze a doklady. ................................................................. 

•  Zde jsou doklady od vozidla. ................................................................. 

•  Udělám vám kopii, až to bude hotovo. ................................................................. 

•  Proč, to nebyla moje chyba. ................................................................. 

 

  



Policie - test-řešení 

•  Odkud to auto přijelo? •  Skąd przyjechał ten samochód? 

•  Mohu dostat podepsanou zprávu pro mou 

pojišťovnu? 

•  Czy mogę otrzymać podpisany raport dla mojej 

ubezpieczalni? 

•  Kde? Co bylo vzato? •  Gdzie? Co Panu zabrali? 

•  A zelená karta? •  A OC? 

•  Byl jsem okraden. •  Okradli mnie. 

•  Měli jsme nehodu. •  Mieliśmy wypadek. 

•  Lituji, to nemohu podepsat, protože tomu 

nerozumím. 

•  Przykro mi, nie mogę tego podpisać, ponieważ 

tego nie rozumiem. 

•  Musíte zaplatit pokutu. •  Musi Pan zapłacić mandat. 

•  Dva bloky odsud, první doprava a druhou 

doleva. 

•  Dwa bloki stąd, pierwszą w prawo i drugą w 

lewo. 

•  My jsme byli tady, a to druhé auto přijíždělo 

odsud. 

•  My byliśmy tutaj a ten drugi samochód 

przyjeżdżał stamtąd. 

•  Nebyla to moje vina. •  To nie była moja wina. 

•  Potřebuji potvrzení pro pojišťovnu. •  Potrzebuję potwierdzenia dla ubezpieczalni. 

•  Jsme na cestě na letiště. •  Jesteśmy w drodze na lotnisko. 

•  Jak to auto vypadalo? Značka? Barva? •  Jak wyglądał ten samochód? Marka? Kolor? 

•  Budete muset počkat na asistenci. •  Będziecie musieli Państwo poczekać na 

przyjazd służby asystenckiej. 

•  Máte nějaké doklady? •  Czy ma Pan jakieś dokumenty? 

•  Mohu zavolat na zastupitelství? •  Mogę zadzwonić na ambasadę? 



•  Máte nějaké komerční pojištění? •  Ma Pan jakieś ubezpieczenie komercyjne? 

•  Kde je nejbližší policjení stanice? •  Gdzie jest najbliższa komenda policji? 

•  To druhé auto ujelo. •  Ten drugi samochód odjechał. 

•  Jaké je telefonní číslo na policii? •  Jaki jest numer na policję? 

•  Můžete nakreslit, co se stalo? •  Czy mogą Państwo narysować, co się 

wydarzyło? 

•  Někdo vzal batoh s našimi osobními věcmi. •  Ktoś wziął plecak z naszymi rzeczami 

osobistymi. 

•  Je to 911, a chtěj policii. •  To 911 i poproś o policję. 

•  Samozřejmě, už vytáčím policii. •  Oczywiście, już dzwonię. 

•  Proč jste nebyli na věci opatrnější? •  Dlaczego bardziej nie pilnowaliście swoich 

rzeczy? 

•  To říká každý. •  Tak każdy mówi. 

•  Můžete zavolat policii, prosím? •  Czy może Pan zadzwonić po policję? 

•  Ano, pro všechny typy poškození. •  Tak, na wszystkie rodzaje szkód. 

•  Kde přesně jsme? Můžete mi napsat 

souřadnice? 

•  Gdzie dokładnie jesteśmy? Czy może mi Pan 

podać współrzędne? 

•  Ano, telefon je tamhle, do toho. •  Tak, telefon jest tam, proszę. 

•  OK, pak musíme čekat na překlad. •  W porządku, musimy więc poczekać na 

tłumaczenie. 

•  Máte kopie nějakých dokladů? •  Czy ma Pan kopie jakichś dokumentów? 

•  Byl to modrý sedan, Škoda. •  To była Skoda, niebieski sedan. 



•  Je někdo zraněn? •  Czy ktoś jest ranny? 

•  Dám vám kopii protokolu. •  Dam Panu kopię protokołu. 

•  Chci nahlásit krádež osobních věcí. •  Chciałbym zgłosić kradzież rzeczy osobistych. 

•  To auto do nás narazilo. •  Ten samochód w nas uderzył. 

•  Pak budeme muset čekat několik hodin. •  W tym przypadku będziemy musieli czekać ile 

godzin. 

•  Kam jedete? •  Dokąd jedziecie? 

•  Žádám tlumočníka. •  Proszę o tłumacza. 

•  Kde je druhé auto? •  Gdzie jest drugi samochód? 

•  Ukradli nám peníze a doklady. •  Ukradli mi pieniądze i dokumenty. 

•  Zde jsou doklady od vozidla. •  Tu są dokumenty od samochodu. 

•  Udělám vám kopii, až to bude hotovo. •  Zrobię Panu kopię, jak skończę. 

•  Proč, to nebyla moje chyba. •  Dlaczego, to nie był mój błąd. 

 

  



Hotel, lekce první, poslouchejte! 

•  Czy mogę tutaj kupić jakiś przewodnik? •  Mohu si tady koupit nějakého průvodce? 

•  Gdzie jest hotel Avion? •  Kde je hotel Avion? 

•  Proszę jechać windą na trzecie piętro a potem 

udać sią w lewo. 

•  Jeďte výtahem do třetího patra a pak doleva. 

•  Czy mogę otrzymać dodatkowy koc? •  Mohu dostat navíc přikrývku? 

•  Skorzystał Pan z minibaru? •  Měl jste něco z minibaru? 

•  Telewizor nie działa. •  Televize nefunguje. 

•  Czy może mnie Pan obudzić jutro o siódmej 

rano? 

•  Můžete mě vzbudit zítra v 7.00? 

•  Klimatyzacji nie da się wyłączyć. •  Klimatizace nejde vypnout. 

• Czy jest tu gdzieś wifi? •  Je tady někde wifi? 

•  Czy cena jest włącznie ze śniadaniem? •  Je v ceně zahrnuta snídaně? 

•  Łazienka jest brudna. •  Koupelna je špinavá. 

•  Czy do hotelu jedzie metro? •  Jede k hotelu metro? 

•  Są tutaj w okolicy jakie hotele? •  Jsou v okolí nějaké hotely? 

•  Czy parking jest w cenie? •  Je v ceně zarnuto parkoviště? 

•  Nie ma ciepłej wody. •  Neteče teplá voda. 

•  Pana pokój jest na pierwszym piętrze. •  Váš pokoj je v prvním patře. 

•  Jak długo zostaniecie? •  Jak dlouho zůstanete? 

•  Przykro mi, ale nie ma żadnych wolnych miejsc. •  Lituji, jsme zcela obsazeni. 



•  Dziękujemy za przyjemny pobyt. •  Děkujeme za příjemný pobyt. 

•  Czy mogę otrzymać dodatkową poduszkę? •  Mohu dostat navíc polštář? 

•  Ogrzewanie nie działa. •  Topení nefunguje. 

•  Miłego pobytu. •  Mějte příjemný pobyt. 

•  Rezerwowaliśmy sobie pokój przez Hotels.com. •  Rezervovali jsme si pokoj přes Hotels.com 

•  Czy w pobliżu jest jakiś bar muzyczny? •  Je v okolí nějaký hudební bar? 

•  Ile kosztuje pokój na jedną noc? •  Kolik stojí pokoj na jednu noc? 

•  Do której otwarta jest restauracje hotelowa? •  V kolik hodin zavírá hotelová restaurace? 

•  Czy w okolicy jest pływalnia? •  Je v okolí někde plavecký bazén? 

•  Od której godziny podawane jest śniadanie? •  Od kolika hodin se podává snídaně? 

•  Ile kosztuje dwójka? •  Kolik stojí dvoulůžkový pokoj? 

•  Pościel jest brudna. •  Povlečení je špinavé. 

•  Czy gdzieś tutaj jest jakaś dobra restauracja? •  Je v okolí nějaká dobrá restaurace? 

•  Płaci Pan kartą, czy gotówką? •  Platíte kartou, nebo hotově? 

•  Czy można zapłacić za śniadanie osobno? •  Je možné zaplatit snídani zvlášť? 

•  Czy mogę dostać pokój na dwie noce? •  Mohu dostat pokoj pro dva na dvě noci? 

•  Czy mają może Państwo plan miasta? •  Máte plán města, prosím? 

•  Szukam tańszego zakwaterowania. •  Hledám levnější ubytování. 

•  Jutro rano się wymeldujemy. •  Zítra ráno se odhlašujeme. 



•  Jak najlepiej dojechać do centrum? •  Jak se nejlépe dostaneme do centra? 

•  Czy gdzieś tutaj w pobliżu jest parking? •  Je tady v okolí někde parkoviště? 

•  Gdzie jest podawane śniadanie? •  Kde se podává snídaně? 

•  Czy mogę dostać jedynkę tylko na dzisiejszą 

noc? 

•  Mohu dostat pokoj pro jednoho jen pro dnešní 

noc? 

•  Czy można wystawić fakturę bez wypisywania 

śniadania? 

•  Je možné vystavit fakturu a nezmiňovat 

snídani? 

•  Czy może mi Pan przygotować fakturę? •  Můžete připravit fakturu, prosím? 

•  Czy tutaj w okolicy jest kino? •  Je v okolí nějaké kino? 

•  Ma Pan pokój nr 27. •  Máte pokoj číslo 27. 

 

Hotel, lekce druhá, přeložte! 

•  Je tady někde wifi? • Czy jest tu gdzieś wifi? 

•  Hledám levnější ubytování. •  Szukam tańszego zakwaterowania. 

•  Je tady v okolí někde parkoviště? •  Czy gdzieś tutaj w pobliżu jest parking? 

•  Jede k hotelu metro? •  Czy do hotelu jedzie metro? 

•  Od kolika hodin se podává snídaně? •  Od której godziny podawane jest śniadanie? 

•  Je možné vystavit fakturu a nezmiňovat 

snídani? 

•  Czy można wystawić fakturę bez wypisywania 

śniadania? 

•  Mohu dostat pokoj pro jednoho jen pro dnešní 

noc? 

•  Czy mogę dostać jedynkę tylko na dzisiejszą 

noc? 

•  Lituji, jsme zcela obsazeni. •  Przykro mi, ale nie ma żadnych wolnych miejsc. 



•  Je v okolí nějaké kino? •  Czy tutaj w okolicy jest kino? 

•  Platíte kartou, nebo hotově? •  Płaci Pan kartą, czy gotówką? 

•  Je v ceně zahrnuta snídaně? •  Czy cena jest włącznie ze śniadaniem? 

•  Klimatizace nejde vypnout. •  Klimatyzacji nie da się wyłączyć. 

•  Televize nefunguje. •  Telewizor nie działa. 

•  Váš pokoj je v prvním patře. •  Pana pokój jest na pierwszym piętrze. 

•  Mohu si tady koupit nějakého průvodce? •  Czy mogę tutaj kupić jakiś przewodnik? 

•  Je možné zaplatit snídani zvlášť? •  Czy można zapłacić za śniadanie osobno? 

•  Kde se podává snídaně? •  Gdzie jest podawane śniadanie? 

•  Je v okolí nějaký hudební bar? •  Czy w pobliżu jest jakiś bar muzyczny? 

•  Neteče teplá voda. •  Nie ma ciepłej wody. 

•  Jsou v okolí nějaké hotely? •  Są tutaj w okolicy jakie hotele? 

•  V kolik hodin zavírá hotelová restaurace? •  Do której otwarta jest restauracje hotelowa? 

•  Můžete připravit fakturu, prosím? •  Czy może mi Pan przygotować fakturę? 

•  Mějte příjemný pobyt. •  Miłego pobytu. 

•  Mohu dostat navíc polštář? •  Czy mogę otrzymać dodatkową poduszkę? 

•  Koupelna je špinavá. •  Łazienka jest brudna. 

•  Jak dlouho zůstanete? •  Jak długo zostaniecie? 

•  Povlečení je špinavé. •  Pościel jest brudna. 



•  Kolik stojí dvoulůžkový pokoj? •  Ile kosztuje dwójka? 

•  Topení nefunguje. •  Ogrzewanie nie działa. 

•  Mohu dostat navíc přikrývku? •  Czy mogę otrzymać dodatkowy koc? 

•  Mohu dostat pokoj pro dva na dvě noci? •  Czy mogę dostać pokój na dwie noce? 

•  Je v okolí nějaká dobrá restaurace? •  Czy gdzieś tutaj jest jakaś dobra restauracja? 

•  Rezervovali jsme si pokoj přes Hotels.com •  Rezerwowaliśmy sobie pokój przez Hotels.com. 

•  Kde je hotel Avion? •  Gdzie jest hotel Avion? 

•  Můžete mě vzbudit zítra v 7.00? •  Czy może mnie Pan obudzić jutro o siódmej 

rano? 

•  Je v okolí někde plavecký bazén? •  Czy w okolicy jest pływalnia? 

•  Je v ceně zarnuto parkoviště? •  Czy parking jest w cenie? 

•  Jeďte výtahem do třetího patra a pak doleva. •  Proszę jechać windą na trzecie piętro a potem 

udać sią w lewo. 

•  Zítra ráno se odhlašujeme. •  Jutro rano się wymeldujemy. 

•  Kolik stojí pokoj na jednu noc? •  Ile kosztuje pokój na jedną noc? 

•  Jak se nejlépe dostaneme do centra? •  Jak najlepiej dojechać do centrum? 

•  Děkujeme za příjemný pobyt. •  Dziękujemy za przyjemny pobyt. 

•  Měl jste něco z minibaru? •  Skorzystał Pan z minibaru? 

•  Máte plán města, prosím? •  Czy mają może Państwo plan miasta? 

•  Máte pokoj číslo 27. •  Ma Pan pokój nr 27. 

 



Hotel, lekce třetí, poslouchejte! 

•  Próbowałeś ją wyłączyć i włączyć? •  Zkoušel jste ji vypnout a zapnout? 

•  Zobaczę, co mogę robić. •  Podívám se, co mohu udělat. 

•  Zapłacę kartą, proszę. •  Zaplatím kreditní kartou. 

•  Nie, nie skorzystałem. •  Ne, nic. 

•  Restauracja jest otwarta do północy. •  Restaurace zavírá o půlnoci. 

•  Poproszę służbę pokojową, aby od razu 

przyniosła Panu koc. 

•  Požádám pokojovou službu, aby vám přikrývku 

hned přinesla. 

•  Nie ma problemu. Może być w taki sposób? •  Bez problému. Může být takhle? 

•  Nie. Ze śniadaniem cena jest o dziesięć euro 

wyższa. 

•  Není. Snídaně stojí deset euro navíc. 

•  Na końcu ulicy jest kawiarnia. Tam jest 

bezpłatne wifi. 

•  Na konci ulice je kavárna. Tam mají wifi 

zdarma. 

•  Możemy w takim razie iść gzie indziej? •  Můžeme tady jít někam jinam? 

•  Na dnie szafy są jakieś dodatkowe poduszki. •  Na dně skříně jsou nějaké extra polštáře. 

•  Jakie Pana imię? •  Jak se jmenujete? 

•  Oczywiście, przygotuję dla Pana dwa rachunki. •  Samořejmě, připravím dva účty. 

•  Trzeba odpuścić trochę wody. Chwilę to 

potrwa. 

•  Nechte vodu trochu déle odtéct. Trvá to. 

•  Bardzo mi przykro. Pokojówka zaraz przyjdzie. •  To je mi líto. Pokojská hned přijde. 

•  Tak, parking jest gratis. •  Ano, parkování je zdarma. 

•  Zaraz wysyłam do Pana pokoju hydraulika. •  Hned posílám do vašeho pokoje instalatéra. 



•  Nie mamy, ale proszę zapytać obok. •  Nemáme, ale zeptejte se vedle. 

•  To pięć kilometrów z lotniska. Niech Pan 

weźmie taksówkę. 

•  Je to pět kilometrů od letiště. Měl byste si vzít 

taxi. 

•  Oczywiście. Budzenie rano o siódmej. •  Samozřejmě. Vzbuzení ráno v sedm. 

•  Hotel ma swoją pływalnię. •  Hotel má vlastní bazén. 

•  Tylko tą noc. •  Jen tuto noc. 

•  W centrum jest zadaszony parking. •  V centru je kryté parkování. 

•  Śniadanie jest podawane w jadalni za recepcją. •  Snídaně se podává v jídelně za recepcí. 

•  Przykro mi, ale wszystkie bary są już zamknięte. •  Lituji, všechny bary jou už zavřené. 

•  Jedną sekundę. •  Dejte mi vteřinku, prosím. 

•  Mamy nadzieję, że niebawem znowu się 

spotkamy. 

•  Doufáme, že vás opět brzy uvidíme. 

•  Dziękuję. A gdzie winda? •  Díky. Kde je výtah? 

•  Życzą sobie Państwo, żeby przygotować 

rachunek? 

•  Přejete si, abych připravil účet? 

•  Sześćdziesiąt euro, siedemdziesiąt ze 

śniadaniem. 

•  Šedesát euro, sedmdesát euro se snídaní. 

•  W pobliżu jest kilka dobrych restauracji. Jakie 

jedzenie Państwo lubicie? 

•  V okolí je několik dobrých restaurací. Jaké jídlo 

máte rádi? 

•  Gdzie są schody? •  Kde je schodiště? 

•  Siedemdziesiąt euro ze śniadaniem. •  Je to sedmdesát euro se snídaní. 

•  Czego dokładnie Pan szuka? •  Co přesně hledáte? 



•  Jakiego poziomu cenowego Pan poszukuje? •  Jakou cenovou úroveň hledáte? 

•  Śniadanie podawane jest od siódmej do 

jedenastej. 

•  Snídaně se podává od sedmi do jedenácti. 

•  Pan pozwoli, niech spojrzę, czy mam coś 

wolnego. 

•  Dovolte, ať se podívám, jestli je něco volného. 

•  Bardzo przepraszamy. Chciałby Pan inny pokój? •  Velice se omlouváme. Chtěl byste vyměnit 

pokoj? 

•  Nie, musi Pan jechać autobusem. •  Ne, musíte jet autobusem. 

•  W okolicy jest kilka hoteli. •  V okolí je několik hotelů. 

•  Kino jest w centrum handlowym Cztery rzeki. •  Kino je v nákupním centru zvaném Čtyři řeky. 

•  Wyślę kogoś do naprawy. •  Pošlu někoho, aby to opravil. 

•  Możecie iść na piechotę, albo jechać taksówką. •  Buď můžete jít pěšky nebo jet taxíkem. 

•  Na którym to piętrze? •  Na kterém patře to je? 

 

Hotel, lekce čtvrtá, přeložte! 

•  Není. Snídaně stojí deset euro navíc. •  Nie. Ze śniadaniem cena jest o dziesięć euro 

wyższa. 

•  Podívám se, co mohu udělat. •  Zobaczę, co mogę zrobić. 

•  Požádám pokojovou službu, aby vám přikrývku 

hned přinesla. 

•  Poproszę służbę pokojową, aby od razu 

przyniosła Panu koc. 

•  Velice se omlouváme. Chtěl byste vyměnit 

pokoj? 

•  Bardzo przepraszamy. Chciałby Pan inny pokój? 

•  Nechte vodu trochu déle odtéct. Trvá to. •  Trzeba odpuścić trochę wody. Chwilę to 

potrwa. 



•  Lituji, všechny bary jou už zavřené. •  Przykro mi, ale wszystkie bary są już zamknięte. 

•  Dejte mi vteřinku, prosím. •  Jedną sekundę. 

•  Zaplatím kreditní kartou. •  Zapłacę kartą, proszę. 

•  Zkoušel jste ji vypnout a zapnout? •  Próbowałeś ją wyłączyć i włączyć? 

•  Dovolte, ať se podívám, jestli je něco volného. •  Pan pozwoli, niech spojrzę, czy mam coś 

wolnego. 

•  Díky. Kde je výtah? •  Dziękuję. A gdzie winda? 

•  Doufáme, že vás opět brzy uvidíme. •  Mamy nadzieję, że niebawem znowu się 

spotkamy. 

•  Co přesně hledáte? •  Czego dokładnie Pan szuka? 

•  Ne, musíte jet autobusem. •  Nie, musi Pan jechać autobusem. 

•  Bez problému. Může být takhle? •  Nie ma problemu. Może być w taki sposób? 

•  Jak se jmenujete? •  Jakie Pana imię? 

•  Šedesát euro, sedmdesát euro se snídaní. •  Sześćdziesiąt euro, siedemdziesiąt ze 

śniadaniem. 

•  Ano, parkování je zdarma. •  Tak, parking jest gratis. 

•  Je to sedmdesát euro se snídaní. •  Siedemdziesiąt euro ze śniadaniem. 

•  Jakou cenovou úroveň hledáte? •  Jakiego poziomu cenowego Pan poszukuje? 

•  Buď můžete jít pěšky nebo jet taxíkem. •  Możecie iść na piechotę, albo jechać taksówką. 

•  Kde je schodiště? •  Gdzie są schody? 

•  V centru je kryté parkování. •  W centrum jest zadaszony parking. 



•  Můžeme tady jít někam jinam? •  Możemy w takim razie iść gzie indziej? 

•  Kino je v nákupním centru zvaném Čtyři řeky. •  Kino jest w centrum handlowym Cztery rzeki. 

•  To je mi líto. Pokojská hned přijde. •  Bardzo mi przykro. Pokojówka zaraz przyjdzie. 

•  Hned posílám do vašeho pokoje instalatéra. •  Zaraz wysyłam do Pana pokoju hydraulika. 

•  Restaurace zavírá o půlnoci. •  Restauracja jest otwarta do północy. 

•  Na dně skříně jsou nějaké extra polštáře. •  Na dnie szafy są jakieś dodatkowe poduszki. 

•  Nemáme, ale zeptejte se vedle. •  Nie mamy, ale proszę zapytać obok. 

•  Na konci ulice je kavárna. Tam mají wifi 

zdarma. 

•  Na końcu ulicy jest kawiarnia. Tam jest 

bezpłatne wifi. 

•  Je to pět kilometrů od letiště. Měl byste si vzít 

taxi. 

•  To pięć kilometrów z lotniska. Niech Pan 

weźmie taksówkę. 

•  Snídaně se podává v jídelně za recepcí. •  Śniadanie jest podawane w jadalni za recepcją. 

•  V okolí je několik dobrých restaurací. Jaké jídlo 

máte rádi? 

•  W pobliżu jest kilka dobrych restauracji. Jakie 

jedzenie Państwo lubicie? 

•  Jen tuto noc. •  Tylko tą noc. 

•  Přejete si, abych připravil účet? •  Życzą sobie Państwo, żeby przygotować 

rachunek? 

•  Samozřejmě. Vzbuzení ráno v sedm. •  Oczywiście. Budzenie rano o siódmej. 

•  Pošlu někoho, aby to opravil. •  Wyślę kogoś do naprawy. 

•  Ne, nic. •  Nie, nie skorzystałem. 

•  Hotel má vlastní bazén. •  Hotel ma swoją pływalnię. 

•  Samořejmě, připravím dva účty. •  Oczywiście, przygotuję dla Pana dwa rachunki. 



•  Snídaně se podává od sedmi do jedenácti. •  Śniadanie podawane jest od siódmej do 

jedenastej. 

•  V okolí je několik hotelů. •  W okolicy jest kilka hoteli. 

•  Na kterém patře to je? •  Na którym to piętrze? 

 

Hotel, lekce pátá, lekce šestá, poslouchejte, reagujte! 

•  Kde je hotel Avion? •  Gdzie jest hotel Avion? 

•  Je to pět kilometrů od letiště. Měl byste si vzít 

taxi. 

•  To pięć kilometrów z lotniska. Niech Pan 

weźmie taksówkę. 

•  Jsou v okolí nějaké hotely? •  Są tutaj w okolicy jakie hotele? 

•  Jakou cenovou úroveň hledáte? •  Jakiego poziomu cenowego Pan poszukuje? 

•  Mohu si tady koupit nějakého průvodce? •  Czy mogę tutaj kupić jakiś przewodnik? 

•  Co přesně hledáte? •  Czego dokładnie Pan szuka? 

•  Mohu dostat pokoj pro dva na dvě noci? •  Czy mogę dostać pokój na dwie noce? 

•  Podívám se, co mohu udělat. •  Zobaczę, co mogę zrobić. 

•  Mohu dostat pokoj pro jednoho jen pro dnešní 

noc? 

•  Czy mogę dostać jedynkę tylko na dzisiejszą 

noc? 

•  Dovolte, ať se podívám, jestli je něco volného. •  Pan pozwoli, niech spojrzę, czy mam coś 

wolnego. 

•  Rezervovali jsme si pokoj přes Hotels.com •  Rezerwowaliśmy sobie pokój przez Hotels.com. 

•  Jak se jmenujete? •  Jakie Pana imię? 

•  Klimatizace nejde vypnout. •  Klimatyzacji nie da się wyłączyć. 



•  Zkoušel jste ji vypnout a zapnout? •  Próbowałeś ją wyłączyć i włączyć? 

•  Topení nefunguje. •  Ogrzewanie nie działa. 

•  Hned posílám do vašeho pokoje instalatéra. •  Zaraz wysyłam do Pana pokoju hydraulika. 

•  Koupelna je špinavá. •  Łazienka jest brudna. 

•  Velice se omlouváme. Chtěl byste vyměnit 

pokoj? 

•  Bardzo przepraszamy. Chciałby Pan inny pokój? 

•  Povlečení je špinavé. •  Pościel jest brudna. 

•  To je mi líto. Pokojská hned přijde. •  Bardzo mi przykro. Pokojówka zaraz przyjdzie. 

•  Mohu dostat navíc přikrývku? •  Czy mogę otrzymać dodatkowy koc? 

•  Požádám pokojovou službu, aby vám přikrývku 

hned přinesla. 

•  Poproszę służbę pokojową, aby od razu 

przyniosła Panu koc. 

•  Mohu dostat navíc polštář? •  Czy mogę otrzymać dodatkową poduszkę? 

•  Na dně skříně jsou nějaké extra polštáře. •  Na dnie szafy są jakieś dodatkowe poduszki. 

•  Můžete připravit fakturu, prosím? •  Czy może mi Pan przygotować fakturę? 

•  Dejte mi vteřinku, prosím. •  Jedną sekundę. 

•  Můžete mě vzbudit zítra v 7.00? •  Czy może mnie Pan obudzić jutro o siódmej 

rano? 

•  Samozřejmě. Vzbuzení ráno v sedm. •  Oczywiście. Budzenie rano o siódmej. 

•  Měl jste něco z minibaru? •  Skorzystał Pan z minibaru? 

•  Ne, nic. •  Nie, nie skorzystałem. 

•  Máte plán města, prosím? •  Czy mają może Państwo plan miasta? 



•  Nemáme, ale zeptejte se vedle. •  Nie mamy, ale proszę zapytać obok. 

•  Jede k hotelu metro? •  Czy do hotelu jedzie metro? 

•  Ne, musíte jet autobusem. •  Nie, musi Pan jechać autobusem. 

•  Jak dlouho zůstanete? •  Jak długo zostaniecie? 

•  Jen tuto noc. •  Tylko tą noc. 

•  Kolik stojí dvoulůžkový pokoj? •  Ile kosztuje dwójka? 

•  Šedesát euro, sedmdesát euro se snídaní. •  Sześćdziesiąt euro, siedemdziesiąt ze 

śniadaniem. 

•  Kolik stojí pokoj na jednu noc? •  Ile kosztuje pokój na jedną noc? 

•  Je to sedmdesát euro se snídaní. •  Siedemdziesiąt euro ze śniadaniem. 

•  Lituji, jsme zcela obsazeni. •  Przykro mi, ale nie ma żadnych wolnych miejsc. 

•  Můžeme tady jít někam jinam? •  Możemy w takim razie iść gzie indziej? 

•  Hledám levnější ubytování. •  Szukam tańszego zakwaterowania. 

•  V okolí je několik hotelů. •  W okolicy jest kilka hoteli. 

•  Je v ceně zahrnuta snídaně? •  Czy cena jest włącznie ze śniadaniem? 

•  Není. Snídaně stojí deset euro navíc. •  Nie. Ze śniadaniem cena jest o dziesięć euro 

wyższa. 

•  Je možné vystavit fakturu a nezmiňovat 

snídani? 

•  Czy można wystawić fakturę bez wypisywania 

śniadania? 

•  Bez problému. Může být takhle? •  Nie ma problemu. Może być w taki sposób? 

•  Je možné zaplatit snídani zvlášť? •  Czy można zapłacić za śniadanie osobno? 



•  Samořejmě, připravím dva účty. •  Oczywiście, przygotuję dla Pana dwa rachunki. 

•  Je v ceně zarnuto parkoviště? •  Czy parking jest w cenie? 

•  Ano, parkování je zdarma. •  Tak, parking jest gratis. 

•  Je tady v okolí někde parkoviště? •  Czy gdzieś tutaj w pobliżu jest parking? 

•  V centru je kryté parkování. •  W centrum jest zadaszony parking. 

•  Je v okolí nějaké kino? •  Czy tutaj w okolicy jest kino? 

•  Kino je v nákupním centru zvaném Čtyři řeky. •  Kino jest w centrum handlowym Cztery rzeki. 

•  Je v okolí nějaká dobrá restaurace? •  Czy gdzieś tutaj jest jakaś dobra restauracja? 

•  V okolí je několik dobrých restaurací. Jaké jídlo 

máte rádi? 

•  W pobliżu jest kilka dobrych restauracji. Jakie 

jedzenie Państwo lubicie? 

•  Je v okolí nějaký hudební bar? •  Czy w pobliżu jest jakiś bar muzyczny? 

•  Lituji, všechny bary jou už zavřené. •  Przykro mi, ale wszystkie bary są już zamknięte. 

•  Je v okolí někde plavecký bazén? •  Czy w okolicy jest pływalnia? 

•  Hotel má vlastní bazén. •  Hotel ma swoją pływalnię. 

•  Je tady někde wifi? •  Czy jest tu gdzieś wifi? 

•  Na konci ulice je kavárna. Tam mají wifi 

zdarma. 

•  Na końcu ulicy jest kawiarnia. Tam jest 

bezpłatne wifi. 

•  Jeďte výtahem do třetího patra a pak doleva. •  Proszę jechać windą na trzecie piętro a potem 

udać sią w lewo. 

•  Díky. Kde je výtah? •  Dziękuję. A gdzie winda? 

•  Děkujeme za příjemný pobyt. •  Dziękujemy za przyjemny pobyt. 



•  Doufáme, že vás opět brzy uvidíme. •  Mamy nadzieję, że niebawem znowu się 

spotkamy. 

•  Neteče teplá voda. •  Nie ma ciepłej wody. 

•  Nechte vodu trochu déle odtéct. Trvá to. •  Trzeba odpuścić trochę wody. Chwilę to 

potrwa. 

•  Televize nefunguje. •  Telewizor nie działa. 

•  Pošlu někoho, aby to opravil. •  Wyślę kogoś do naprawy. 

•  Zítra ráno se odhlašujeme. •  Jutro rano się wymeldujemy. 

•  Přejete si, abych připravil účet? •  Życzą sobie Państwo, żeby przygotować 

rachunek? 

•  Jak se nejlépe dostaneme do centra? •  Jak najlepiej dojechać do centrum? 

•  Buď můžete jít pěšky nebo jet taxíkem. •  Możecie iść na piechotę, albo jechać taksówką. 

•  Od kolika hodin se podává snídaně? •  Od której godziny podawane jest śniadanie? 

•  Snídaně se podává od sedmi do jedenácti. •  Śniadanie podawane jest od siódmej do 

jedenastej. 

•  V kolik hodin zavírá hotelová restaurace? •  Do której otwarta jest restauracje hotelowa? 

•  Restaurace zavírá o půlnoci. •  Restauracja jest otwarta do północy. 

•  Kde se podává snídaně? •  Gdzie jest podawane śniadanie? 

•  Snídaně se podává v jídelně za recepcí. •  Śniadanie jest podawane w jadalni za recepcją. 

•  Platíte kartou, nebo hotově? •  Płaci Pan kartą, czy gotówką? 

•  Zaplatím kreditní kartou. •  Zapłacę kartą, proszę. 

•  Váš pokoj je v prvním patře. •  Pana pokój jest na pierwszym piętrze. 



•  Kde je schodiště? •  Gdzie są schody? 

•  Máte pokoj číslo 27. •  Ma Pan pokój nr 27. 

•  Na kterém patře to je? •  Na którym to piętrze? 

 

  



Hotel - karty 

Miłego pobytu. 
Dziękuję, dobrze. A u 

Ciebie? 
Gdzie jest hotel Avion? 

To pięć kilometrów z 
lotniska. Niech Pan weźmie 

taksówkę. 

Są tutaj w okolicy jakie 
hotele? 

Jakiego poziomu cenowego 
Pan poszukuje? 

Czy mogę tutaj kupić jakiś 
przewodnik? 

Czego dokładnie Pan szuka? 
Czy mogę dostać pokój na 

dwie noce? 

Zobaczę, co mogę zrobić. 
Czy mogę dostać jedynkę 
tylko na dzisiejszą noc? 

Pan pozwoli, niech spojrzę, 
czy mam coś wolnego. 

Rezerwowaliśmy sobie pokój 
przez Hotels.com. 

Jakie Pana imię? 
Klimatyzacji nie da się 

wyłączyć. 

Próbowałeś ją wyłączyć i 
włączyć? 

Ogrzewanie nie działa. 
Zaraz wysyłam do Pana 

pokoju hydraulika. 
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Kde je hotel Avion? Dobře, děkuji. A ty? Mějte příjemný pobyt. 

Jakou cenovou úroveň 
hledáte? 

Jsou v okolí nějaké hotely? 
Je to pět kilometrů od letiště. 

Měl byste si vzít taxi. 

Mohu dostat pokoj pro dva 
na dvě noci? 

Co přesně hledáte? 
Mohu si tady koupit nějakého 

průvodce? 

Dovolte, ať se podívám, jestli 
je něco volného. 

Mohu dostat pokoj pro 
jednoho jen pro dnešní noc? 

Podívám se, co mohu udělat. 

Klimatizace nejde vypnout. Jak se jmenujete? 
Rezervovali jsme si pokoj 

přes Hotels.com 

Hned posílám do vašeho 
pokoje instalatéra. 

Topení nefunguje. 
Zkoušel jste ji vypnout a 

zapnout? 

2  



 

Łazienka jest brudna. 
Bardzo przepraszamy. 

Chciałby Pan inny pokój? 
Pościel jest brudna. 

Bardzo mi przykro. 
Pokojówka zaraz przyjdzie. 

Czy mogę otrzymać 
dodatkowy koc? 

Poproszę służbę pokojową, 
aby od razu przyniosła Panu 

koc. 

Czy mogę otrzymać 
dodatkową poduszkę? 

Na dnie szafy są jakieś 
dodatkowe poduszki. 

Czy może mi Pan 
przygotować fakturę? 

Jedną sekundę. 
Czy może mnie Pan obudzić 

jutro o siódmej rano? 
Oczywiście. Budzenie rano o 

siódmej. 

Skorzystał Pan z minibaru? Nie, nie skorzystałem. 
Czy mają może Państwo plan 

miasta? 

Nie mamy, ale proszę 
zapytać obok. 

Czy do hotelu jedzie metro? 
Nie, musi Pan jechać 

autobusem. 
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Povlečení je špinavé. 
Velice se omlouváme. Chtěl 

byste vyměnit pokoj? 
Koupelna je špinavá. 

Požádám pokojovou službu, 
aby vám přikrývku hned 

přinesla. 

Mohu dostat navíc 
přikrývku? 

To je mi líto. Pokojská hned 
přijde. 

Můžete připravit fakturu, 
prosím? 

Na dně skříně jsou nějaké 
extra polštáře. 

Mohu dostat navíc polštář? 

Samozřejmě. Vzbuzení ráno 
v sedm. 

Můžete mě vzbudit zítra v 
7.00? 

Dejte mi vteřinku, prosím. 

Máte plán města, prosím? Ne, nic. Měl jste něco z minibaru? 

Ne, musíte jet autobusem. Jede k hotelu metro? 
Nemáme, ale zeptejte se 

vedle. 
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Jak długo zostaniecie? Tylko tą noc. Ile kosztuje dwójka? 

Sześćdziesiąt euro, 
siedemdziesiąt ze 
śniadaniem. 

Ile kosztuje pokój na jedną 
noc? 

Siedemdziesiąt euro ze 
śniadaniem. 

Przykro mi, ale nie ma 
żadnych wolnych miejsc. 

Możemy w takim razie iść 
gzie indziej? 

Szukam tańszego 
zakwaterowania. 

W okolicy jest kilka hoteli. 
Czy cena jest włącznie ze 

śniadaniem? 
Nie. Ze śniadaniem cena jest 

o dziesięć euro wyższa. 

Czy można wystawić fakturę 
bez wypisywania śniadania? 

Nie ma problemu. Może być 
w taki sposób? 

Czy można zapłacić za 
śniadanie osobno? 

Oczywiście, przygotuję dla 
Pana dwa rachunki. 

Czy parking jest w cenie? Tak, parking jest gratis. 
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Kolik stojí dvoulůžkový 
pokoj? 

Jen tuto noc. Jak dlouho zůstanete? 

Je to sedmdesát euro se 
snídaní. 

Kolik stojí pokoj na jednu 
noc? 

Šedesát euro, sedmdesát euro 
se snídaní. 

Hledám levnější ubytování. 
Můžeme tady jít někam 

jinam? 
Lituji, jsme zcela obsazeni. 

Není. Snídaně stojí deset euro 
navíc. 

Je v ceně zahrnuta snídaně? V okolí je několik hotelů. 

Je možné zaplatit snídani 
zvlášť? 

Bez problému. Může být 
takhle? 

Je možné vystavit fakturu a 
nezmiňovat snídani? 

Ano, parkování je zdarma. Je v ceně zarnuto parkoviště? 
Samořejmě, připravím dva 

účty. 
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Czy gdzieś tutaj w pobliżu 
jest parking? 

W centrum jest zadaszony 
parking. 

Czy tutaj w okolicy jest kino? 

Kino jest w centrum 
handlowym Cztery rzeki. 

Czy gdzieś tutaj jest jakaś 
dobra restauracja? 

W pobliżu jest kilka dobrych 
restauracji. Jakie jedzenie 

Państwo lubicie? 

Czy w pobliżu jest jakiś bar 
muzyczny? 

Przykro mi, ale wszystkie 
bary są już zamknięte. 

Czy w okolicy jest 
pływalnia? 

Hotel ma swoją pływalnię. Czy jest tu gdzieś wifi? 
Na końcu ulicy jest 

kawiarnia. Tam jest bezpłatne 
wifi. 

Proszę jechać windą na 
trzecie piętro a potem udać 

sią w lewo. 
Dziękuję. A gdzie winda? 

Dziękujemy za przyjemny 
pobyt. 

Mamy nadzieję, że niebawem 
znowu się spotkamy. 

Nie ma ciepłej wody. 
Trzeba odpuścić trochę 

wody. Chwilę to potrwa. 
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Je v okolí nějaké kino? V centru je kryté parkování. 
Je tady v okolí někde 

parkoviště? 

V okolí je několik dobrých 
restaurací. Jaké jídlo máte 

rádi? 

Je v okolí nějaká dobrá 
restaurace? 

Kino je v nákupním centru 
zvaném Čtyři řeky. 

Je v okolí někde plavecký 
bazén? 

Lituji, všechny bary jou už 
zavřené. 

Je v okolí nějaký hudební 
bar? 

Na konci ulice je kavárna. 
Tam mají wifi zdarma. 

Je tady někde wifi? Hotel má vlastní bazén. 

Děkujeme za příjemný pobyt. Díky. Kde je výtah? 
Jeďte výtahem do třetího 

patra a pak doleva. 

Nechte vodu trochu déle 
odtéct. Trvá to. 

Neteče teplá voda. 
Doufáme, že vás opět brzy 

uvidíme. 
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Telewizor nie działa. Wyślę kogoś do naprawy. Jutro rano się wymeldujemy. 

Życzą sobie Państwo, żeby 
przygotować rachunek? 

Jak najlepiej dojechać do 
centrum? 

Możecie iść na piechotę, albo 
jechać taksówką. 

Od której godziny podawane 
jest śniadanie? 

Śniadanie podawane jest od 
siódmej do jedenastej. 

Do której otwarta jest 
restauracje hotelowa? 

Restauracja jest otwarta do 
północy. 

Gdzie jest podawane 
śniadanie? 

Śniadanie jest podawane w 
jadalni za recepcją. 

Płaci Pan kartą, czy 
gotówką? 

Zapłacę kartą, proszę. 
Pana pokój jest na pierwszym 

piętrze. 

Gdzie są schody? Ma Pan pokój nr 27. Na którym to piętrze? 
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Zítra ráno se odhlašujeme. Pošlu někoho, aby to opravil. Televize nefunguje. 

Buď můžete jít pěšky nebo 
jet taxíkem. 

Jak se nejlépe dostaneme do 
centra? 

Přejete si, abych připravil 
účet? 

V kolik hodin zavírá hotelová 
restaurace? 

Snídaně se podává od sedmi 
do jedenácti. 

Od kolika hodin se podává 
snídaně? 

Snídaně se podává v jídelně 
za recepcí. 

Kde se podává snídaně? Restaurace zavírá o půlnoci. 

Váš pokoj je v prvním patře. Zaplatím kreditní kartou. Platíte kartou, nebo hotově? 

Na kterém patře to je? Máte pokoj číslo 27. Kde je schodiště? 
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Hotel - test 

•  Mějte příjemný pobyt. ................................................................. 

•  Co přesně hledáte? ................................................................. 

•  Jak dlouho zůstanete? ................................................................. 

•  Samozřejmě. Vzbuzení ráno v sedm. ................................................................. 

•  Televize nefunguje. ................................................................. 

•  Je tady v okolí někde parkoviště? ................................................................. 

•  Můžeme tady jít někam jinam? ................................................................. 

•  V kolik hodin zavírá hotelová restaurace? ................................................................. 

•  Šedesát euro, sedmdesát euro se snídaní. ................................................................. 

•  Přejete si, abych připravil účet? ................................................................. 

•  Topení nefunguje. ................................................................. 

•  Od kolika hodin se podává snídaně? ................................................................. 

•  Máte pokoj číslo 27. ................................................................. 

•  Je možné zaplatit snídani zvlášť? ................................................................. 

•  Mohu dostat pokoj pro jednoho jen pro dnešní 

noc? 

................................................................. 

•  Nechte vodu trochu déle odtéct. Trvá to. ................................................................. 

•  Buď můžete jít pěšky nebo jet taxíkem. ................................................................. 

•  Doufáme, že vás opět brzy uvidíme. ................................................................. 



•  Je tady někde wifi? ................................................................. 

•  Máte plán města, prosím? ................................................................. 

•  Je to pět kilometrů od letiště. Měl byste si vzít 

taxi. 

................................................................. 

•  Jen tuto noc. ................................................................. 

•  V centru je kryté parkování. ................................................................. 

•  Pošlu někoho, aby to opravil. ................................................................. 

•  Není. Snídaně stojí deset euro navíc. ................................................................. 

•  V okolí je několik dobrých restaurací. Jaké jídlo 

máte rádi? 

................................................................. 

•  Je v okolí nějaké kino? ................................................................. 

•  Zaplatím kreditní kartou. ................................................................. 

•  Bez problému. Může být takhle? ................................................................. 

•  Jsou v okolí nějaké hotely? ................................................................. 

•  Mohu dostat pokoj pro dva na dvě noci? ................................................................. 

•  Měl jste něco z minibaru? ................................................................. 

•  Neteče teplá voda. ................................................................. 

•  Lituji, jsme zcela obsazeni. ................................................................. 

•  Jede k hotelu metro? ................................................................. 

•  Hledám levnější ubytování. ................................................................. 

•  Kde je schodiště? ................................................................. 



•  Snídaně se podává od sedmi do jedenácti. ................................................................. 

•  Mohu dostat navíc polštář? ................................................................. 

•  Snídaně se podává v jídelně za recepcí. ................................................................. 

•  Hotel má vlastní bazén. ................................................................. 

•  Kino je v nákupním centru zvaném Čtyři řeky. ................................................................. 

•  Lituji, všechny bary jou už zavřené. ................................................................. 

•  Samořejmě, připravím dva účty. ................................................................. 

•  Můžete připravit fakturu, prosím? ................................................................. 

•  Klimatizace nejde vypnout. ................................................................. 

•  Požádám pokojovou službu, aby vám přikrývku 

hned přinesla. 

................................................................. 

•  Mohu si tady koupit nějakého průvodce? ................................................................. 

•  Ne, nic. ................................................................. 

•  Na dně skříně jsou nějaké extra polštáře. ................................................................. 

•  V okolí je několik hotelů. ................................................................. 

•  Ne, musíte jet autobusem. ................................................................. 

•  Můžete mě vzbudit zítra v 7.00? ................................................................. 

•  Jak se jmenujete? ................................................................. 

•  Kde se podává snídaně? ................................................................. 

•  Nemáme, ale zeptejte se vedle. ................................................................. 



•  Velice se omlouváme. Chtěl byste vyměnit 

pokoj? 

................................................................. 

•  Dejte mi vteřinku, prosím. ................................................................. 

•  Je v okolí nějaká dobrá restaurace? ................................................................. 

•  Váš pokoj je v prvním patře. ................................................................. 

•  Díky. Kde je výtah? ................................................................. 

•  To je mi líto. Pokojská hned přijde. ................................................................. 

•  Podívám se, co mohu udělat. ................................................................. 

•  Zkoušel jste ji vypnout a zapnout? ................................................................. 

•  Ano, parkování je zdarma. ................................................................. 

•  Je v ceně zarnuto parkoviště? ................................................................. 

•  Zítra ráno se odhlašujeme. ................................................................. 

•  Koupelna je špinavá. ................................................................. 

•  Platíte kartou, nebo hotově? ................................................................. 

•  Kolik stojí dvoulůžkový pokoj? ................................................................. 

•  Je v okolí někde plavecký bazén? ................................................................. 

•  Děkujeme za příjemný pobyt. ................................................................. 

•  Povlečení je špinavé. ................................................................. 

•  Je v okolí nějaký hudební bar? ................................................................. 

•  Kolik stojí pokoj na jednu noc? ................................................................. 



•  Jakou cenovou úroveň hledáte? ................................................................. 

•  Je v ceně zahrnuta snídaně? ................................................................. 

•  Jak se nejlépe dostaneme do centra? ................................................................. 

•  Rezervovali jsme si pokoj přes Hotels.com ................................................................. 

•  Dovolte, ať se podívám, jestli je něco volného. ................................................................. 

•  Kde je hotel Avion? ................................................................. 

•  Je to sedmdesát euro se snídaní. ................................................................. 

•  Mohu dostat navíc přikrývku? ................................................................. 

•  Na kterém patře to je? ................................................................. 

•  Je možné vystavit fakturu a nezmiňovat 

snídani? 

................................................................. 

•  Na konci ulice je kavárna. Tam mají wifi 

zdarma. 

................................................................. 

•  Jeďte výtahem do třetího patra a pak doleva. ................................................................. 

•  Dobře, děkuji. A ty? ................................................................. 

•  Hned posílám do vašeho pokoje instalatéra. ................................................................. 

•  Restaurace zavírá o půlnoci. ................................................................. 

 

  



Hotel - test-řešení 

•  Mějte příjemný pobyt. •  Miłego pobytu. 

•  Co přesně hledáte? •  Czego dokładnie Pan szuka? 

•  Jak dlouho zůstanete? •  Jak długo zostaniecie? 

•  Samozřejmě. Vzbuzení ráno v sedm. •  Oczywiście. Budzenie rano o siódmej. 

•  Televize nefunguje. •  Telewizor nie działa. 

•  Je tady v okolí někde parkoviště? •  Czy gdzieś tutaj w pobliżu jest parking? 

•  Můžeme tady jít někam jinam? •  Możemy w takim razie iść gzie indziej? 

•  V kolik hodin zavírá hotelová restaurace? •  Do której otwarta jest restauracje hotelowa? 

•  Šedesát euro, sedmdesát euro se snídaní. •  Sześćdziesiąt euro, siedemdziesiąt ze 

śniadaniem. 

•  Přejete si, abych připravil účet? •  Życzą sobie Państwo, żeby przygotować 

rachunek? 

•  Topení nefunguje. •  Ogrzewanie nie działa. 

•  Od kolika hodin se podává snídaně? •  Od której godziny podawane jest śniadanie? 

•  Máte pokoj číslo 27. •  Ma Pan pokój nr 27. 

•  Je možné zaplatit snídani zvlášť? •  Czy można zapłacić za śniadanie osobno? 

•  Mohu dostat pokoj pro jednoho jen pro dnešní 

noc? 

•  Czy mogę dostać jedynkę tylko na dzisiejszą 

noc? 

•  Nechte vodu trochu déle odtéct. Trvá to. •  Trzeba odpuścić trochę wody. Chwilę to 

potrwa. 

•  Buď můžete jít pěšky nebo jet taxíkem. •  Możecie iść na piechotę, albo jechać taksówką. 



•  Doufáme, že vás opět brzy uvidíme. •  Mamy nadzieję, że niebawem znowu się 

spotkamy. 

•  Je tady někde wifi? •  Czy jest tu gdzieś wifi? 

•  Máte plán města, prosím? •  Czy mają może Państwo plan miasta? 

•  Je to pět kilometrů od letiště. Měl byste si vzít 

taxi. 

•  To pięć kilometrów z lotniska. Niech Pan 

weźmie taksówkę. 

•  Jen tuto noc. •  Tylko tą noc. 

•  V centru je kryté parkování. •  W centrum jest zadaszony parking. 

•  Pošlu někoho, aby to opravil. •  Wyślę kogoś do naprawy. 

•  Není. Snídaně stojí deset euro navíc. •  Nie. Ze śniadaniem cena jest o dziesięć euro 

wyższa. 

•  V okolí je několik dobrých restaurací. Jaké jídlo 

máte rádi? 

•  W pobliżu jest kilka dobrych restauracji. Jakie 

jedzenie Państwo lubicie? 

•  Je v okolí nějaké kino? •  Czy tutaj w okolicy jest kino? 

•  Zaplatím kreditní kartou. •  Zapłacę kartą, proszę. 

•  Bez problému. Může být takhle? •  Nie ma problemu. Może być w taki sposób? 

•  Jsou v okolí nějaké hotely? •  Są tutaj w okolicy jakie hotele? 

•  Mohu dostat pokoj pro dva na dvě noci? •  Czy mogę dostać pokój na dwie noce? 

•  Měl jste něco z minibaru? •  Skorzystał Pan z minibaru? 

•  Neteče teplá voda. •  Nie ma ciepłej wody. 

•  Lituji, jsme zcela obsazeni. •  Przykro mi, ale nie ma żadnych wolnych miejsc. 

•  Jede k hotelu metro? •  Czy do hotelu jedzie metro? 



•  Hledám levnější ubytování. •  Szukam tańszego zakwaterowania. 

•  Kde je schodiště? •  Gdzie są schody? 

•  Snídaně se podává od sedmi do jedenácti. •  Śniadanie podawane jest od siódmej do 

jedenastej. 

•  Mohu dostat navíc polštář? •  Czy mogę otrzymać dodatkową poduszkę? 

•  Snídaně se podává v jídelně za recepcí. •  Śniadanie jest podawane w jadalni za recepcją. 

•  Hotel má vlastní bazén. •  Hotel ma swoją pływalnię. 

•  Kino je v nákupním centru zvaném Čtyři řeky. •  Kino jest w centrum handlowym Cztery rzeki. 

•  Lituji, všechny bary jou už zavřené. •  Przykro mi, ale wszystkie bary są już zamknięte. 

•  Samořejmě, připravím dva účty. •  Oczywiście, przygotuję dla Pana dwa rachunki. 

•  Můžete připravit fakturu, prosím? •  Czy może mi Pan przygotować fakturę? 

•  Klimatizace nejde vypnout. •  Klimatyzacji nie da się wyłączyć. 

•  Požádám pokojovou službu, aby vám přikrývku 

hned přinesla. 

•  Poproszę służbę pokojową, aby od razu 

przyniosła Panu koc. 

•  Mohu si tady koupit nějakého průvodce? •  Czy mogę tutaj kupić jakiś przewodnik? 

•  Ne, nic. •  Nie, nie skorzystałem. 

•  Na dně skříně jsou nějaké extra polštáře. •  Na dnie szafy są jakieś dodatkowe poduszki. 

•  V okolí je několik hotelů. •  W okolicy jest kilka hoteli. 

•  Ne, musíte jet autobusem. •  Nie, musi Pan jechać autobusem. 

•  Můžete mě vzbudit zítra v 7.00? •  Czy może mnie Pan obudzić jutro o siódmej 

rano? 



•  Jak se jmenujete? •  Jakie Pana imię? 

•  Kde se podává snídaně? •  Gdzie jest podawane śniadanie? 

•  Nemáme, ale zeptejte se vedle. •  Nie mamy, ale proszę zapytać obok. 

•  Velice se omlouváme. Chtěl byste vyměnit 

pokoj? 

•  Bardzo przepraszamy. Chciałby Pan inny pokój? 

•  Dejte mi vteřinku, prosím. •  Jedną sekundę. 

•  Je v okolí nějaká dobrá restaurace? •  Czy gdzieś tutaj jest jakaś dobra restauracja? 

•  Váš pokoj je v prvním patře. •  Pana pokój jest na pierwszym piętrze. 

•  Díky. Kde je výtah? •  Dziękuję. A gdzie winda? 

•  To je mi líto. Pokojská hned přijde. •  Bardzo mi przykro. Pokojówka zaraz przyjdzie. 

•  Podívám se, co mohu udělat. •  Zobaczę, co mogę zrobić. 

•  Zkoušel jste ji vypnout a zapnout? •  Próbowałeś ją wyłączyć i włączyć? 

•  Ano, parkování je zdarma. •  Tak, parking jest gratis. 

•  Je v ceně zarnuto parkoviště? •  Czy parking jest w cenie? 

•  Zítra ráno se odhlašujeme. •  Jutro rano się wymeldujemy. 

•  Koupelna je špinavá. •  Łazienka jest brudna. 

•  Platíte kartou, nebo hotově? •  Płaci Pan kartą, czy gotówką? 

•  Kolik stojí dvoulůžkový pokoj? •  Ile kosztuje dwójka? 

•  Je v okolí někde plavecký bazén? •  Czy w okolicy jest pływalnia? 

•  Děkujeme za příjemný pobyt. •  Dziękujemy za przyjemny pobyt. 



•  Povlečení je špinavé. •  Pościel jest brudna. 

•  Je v okolí nějaký hudební bar? •  Czy w pobliżu jest jakiś bar muzyczny? 

•  Kolik stojí pokoj na jednu noc? •  Ile kosztuje pokój na jedną noc? 

•  Jakou cenovou úroveň hledáte? •  Jakiego poziomu cenowego Pan poszukuje? 

•  Je v ceně zahrnuta snídaně? •  Czy cena jest włącznie ze śniadaniem? 

•  Jak se nejlépe dostaneme do centra? •  Jak najlepiej dojechać do centrum? 

•  Rezervovali jsme si pokoj přes Hotels.com •  Rezerwowaliśmy sobie pokój przez Hotels.com. 

•  Dovolte, ať se podívám, jestli je něco volného. •  Pan pozwoli, niech spojrzę, czy mam coś 

wolnego. 

•  Kde je hotel Avion? •  Gdzie jest hotel Avion? 

•  Je to sedmdesát euro se snídaní. •  Siedemdziesiąt euro ze śniadaniem. 

•  Mohu dostat navíc přikrývku? •  Czy mogę otrzymać dodatkowy koc? 

•  Na kterém patře to je? •  Na którym to piętrze? 

•  Je možné vystavit fakturu a nezmiňovat 

snídani? 

•  Czy można wystawić fakturę bez wypisywania 

śniadania? 

•  Na konci ulice je kavárna. Tam mají wifi 

zdarma. 

•  Na końcu ulicy jest kawiarnia. Tam jest 

bezpłatne wifi. 

•  Jeďte výtahem do třetího patra a pak doleva. •  Proszę jechać windą na trzecie piętro a potem 

udać sią w lewo. 

•  Dobře, děkuji. A ty? •  Dziękuję, dobrze. A u Ciebie? 

•  Hned posílám do vašeho pokoje instalatéra. •  Zaraz wysyłam do Pana pokoju hydraulika. 

•  Restaurace zavírá o půlnoci. •  Restauracja jest otwarta do północy. 



Čas, lekce první, poslouchejte! 

•  Zobaczymy się w poniedziałek. •  Uvidíme se v pondělí. 

•  O której jadasz obiad? •  V kolik hodin obědváš? 

•  Która godzina? •  Kolik je hodin? 

•  O której jadasz kolację? •  V kolik hodin večeříš? 

•  Kiedy rozpoczyna się wiosna? •  Kdy začíná jaro? 

•  Mecz jest w środę. •  Zápas je ve středu. 

•  Kiedy się urodził? •  Kdy se narodil? 

•  Kiedy wychodzicie na miasto? •  Kdy chodíte ven? 

•  O której się kładziesz do snu? •  V kolik hodin chodíš spát? 

•  Który jest dzisiaj? •  Jaké je dnes datum? 

•  O której rano wstajesz? •  V kolik hodin vstáváš? 

•  Jaki dzisiaj dzień? •  Jaký je dnes den? 

•  Przyjdź w czwartek. •  Přijď ve čtvrtek. 

•  Kiedy się to zdarzyło? •  Kdy se to stalo? 

•  Mogę przyjść w sobotę? •  Mohu přijít v sobotu? 

•  Kiedy się urodziłeś? •  Kdy jsi se narodil? 

•  O której kończysz pracę? •  V kolik hodin končíš práci? 

•  Kiedy urodził się Twój młodszy brat? •  Kdy se narodil tvůj mladší bratr? 

•  Możemy się spotkać w niedzielę wieczorem? •  Můžeme se potkat v neděli večer? 



•  Kiedy go zobaczysz? •  Kdy ho uvidíš? 

 

Čas, lekce druhá, přeložte! 

•  V kolik hodin vstáváš? •  O której rano wstajesz? 

•  V kolik hodin chodíš spát? •  O której się kładziesz do snu? 

•  Kdy se narodil tvůj mladší bratr? •  Kiedy urodził się Twój młodszy brat? 

•  Kdy jsi se narodil? •  Kiedy się urodziłeś? 

•  Kdy začíná jaro? •  Kiedy rozpoczyna się wiosna? 

•  Kdy se to stalo? •  Kiedy się to zdarzyło? 

•  Jaké je dnes datum? •  Który jest dzisiaj? 

•  Mohu přijít v sobotu? •  Mogę przyjść w sobotę? 

•  Jaký je dnes den? •  Jaki dzisiaj dzień? 

•  Zápas je ve středu. •  Mecz jest w środę. 

•  V kolik hodin večeříš? •  O której jadasz kolację? 

•  Uvidíme se v pondělí. •  Zobaczymy się w poniedziałek. 

•  V kolik hodin obědváš? •  O której jadasz obiad? 

•  Přijď ve čtvrtek. •  Przyjdź w czwartek. 

•  Můžeme se potkat v neděli večer? •  Możemy się spotkać w niedzielę wieczorem? 

•  Kdy se narodil? •  Kiedy się urodził? 

•  Kolik je hodin? •  Która godzina? 



•  Kdy chodíte ven? •  Kiedy wychodzicie na miasto? 

•  V kolik hodin končíš práci? •  O której kończysz pracę? 

•  Kdy ho uvidíš? •  Kiedy go zobaczysz? 

 

Čas, lekce třetí, poslouchejte! 

•  Uradził się w lutym. •  Narodil se v únoru. 

•  Obawiam się, że sobota nie jest dobrym 

terminem. 

•  Sobota není dobrá, obávám se. 

•  Urodził się w 1987 roku. •  Narodil se v roce 1987. 

•  Prawie południe. •  Je téměř poledne. 

•  Kolację jadam o siódmej wieczorem. •  Večeřím v sedm večer. 

•  Obawiam się, że nie mogę. •  Obávám se, že nemohu. 

•  OK, zobaczymy się w poniedziałek. •  Dobře, uvidíme se v pondělí. 

•  Dzisiaj jest dwudziesty piąty stycznia. •  Dnes je dvacátého pátého ledna. 

•  W środę? Poważnie? •  Ve středu? Opravdu? 

•  Dzisiaj jest poniedziałek, dwudziesty piąty. •  Dnes je pondělí dvacátého pátého. 

•  Obiad jadam o jedenastej. •  Obědvám v jedenáct. 

•  Czwartek jest dla mnie OK, dzięki. •  Čtvrtek je pro mě OK, díky. 

•  Urodziłem się w 1981 roku. •  Narodil jsem se v roce 1981. 

•  To się wydarzyło się to w styczniu. •  Stalo se to v lednu. 

•  Wstaję o szóstej rano. •  Vstávám v šest ráno. 



•  Chodzę spać przed północą. •  Chodím spát před půlnocí. 

•  Wiosna rozpoczyna się w marcu. •  Jaro začíná v březnu. 

•  Zazwyczaj wychodzimy na miasto w piątek 

wieczorem. 

•  Obvykle chodíme ven v pátek večer. 

•  W pracy kończę piętnaście po czwartej. •  Končím práci ve čtvrt na pět. 

•  Zobaczę go we wtorek. •  Uvidím ho v úterý. 

 

Čas, lekce čtvrtá, přeložte! 

•  Večeřím v sedm večer. •  Kolację jadam o siódmej wieczorem. 

•  Chodím spát před půlnocí. •  Chodzę spać przed północą. 

•  Dnes je pondělí dvacátého pátého. •  Dzisiaj jest poniedziałek, dwudziesty piąty. 

•  Narodil se v roce 1987. •  Urodził się w 1987 roku. 

•  Narodil se v únoru. •  Uradził się w lutym. 

•  Ve středu? Opravdu? •  W środę? Poważnie? 

•  Jaro začíná v březnu. •  Wiosna rozpoczyna się w marcu. 

•  Obávám se, že nemohu. •  Obawiam się, że nie mogę. 

•  Sobota není dobrá, obávám se. •  Obawiam się, że sobota nie jest dobrym 

terminem. 

•  Je téměř poledne. •  Prawie południe. 

•  Končím práci ve čtvrt na pět. •  W pracy kończę piętnaście po czwartej. 

•  Obvykle chodíme ven v pátek večer. •  Zazwyczaj wychodzimy na miasto w piątek 

wieczorem. 



•  Obědvám v jedenáct. •  Obiad jadam o jedenastej. 

•  Vstávám v šest ráno. •  Wstaję o szóstej rano. 

•  Dobře, uvidíme se v pondělí. •  OK, zobaczymy się w poniedziałek. 

•  Dnes je dvacátého pátého ledna. •  Dzisiaj jest dwudziesty piąty stycznia. 

•  Čtvrtek je pro mě OK, díky. •  Czwartek jest dla mnie OK, dzięki. 

•  Stalo se to v lednu. •  To się wydarzyło się to w styczniu. 

•  Narodil jsem se v roce 1981. •  Urodziłem się w 1981 roku. 

•  Uvidím ho v úterý. •  Zobaczę go we wtorek. 

 

Čas, lekce pátá, lekce šestá, poslouchejte, reagujte! 

 

•  Uvidíme se v pondělí. •  Zobaczymy się w poniedziałek. 

•  Dobře, uvidíme se v pondělí. •  OK, zobaczymy się w poniedziałek. 

•  Jaké je dnes datum? •  Który jest dzisiaj? 

•  Dnes je dvacátého pátého ledna. •  Dzisiaj jest dwudziesty piąty stycznia. 

•  Jaký je dnes den? •  Jaki dzisiaj dzień? 

•  Dnes je pondělí dvacátého pátého. •  Dzisiaj jest poniedziałek, dwudziesty piąty. 

•  Kdy se narodil? •  Kiedy się urodził? 

•  Narodil se v únoru. •  Uradził się w lutym. 

•  Kdy se narodil tvůj mladší bratr? •  Kiedy urodził się Twój młodszy brat? 

•  Narodil se v roce 1987. •  Urodził się w 1987 roku. 



•  Kdy jsi se narodil? •  Kiedy się urodziłeś? 

•  Narodil jsem se v roce 1981. •  Urodziłem się w 1981 roku. 

•  Můžeme se potkat v neděli večer? •  Możemy się spotkać w niedzielę wieczorem? 

•  Obávám se, že nemohu. •  Obawiam się, że nie mogę. 

•  Mohu přijít v sobotu? •  Mogę przyjść w sobotę? 

•  Sobota není dobrá, obávám se. •  Obawiam się, że sobota nie jest dobrym 

terminem. 

•  Přijď ve čtvrtek. •  Przyjdź w czwartek. 

•  Čtvrtek je pro mě OK, díky. •  Czwartek jest dla mnie OK, dzięki. 

•  Zápas je ve středu. •  Mecz jest w środę. 

•  Ve středu? Opravdu? •  W środę? Poważnie? 

•  V kolik hodin končíš práci? •  O której kończysz pracę? 

•  Končím práci ve čtvrt na pět. •  W pracy kończę piętnaście po czwartej. 

•  V kolik hodin vstáváš? •  O której rano wstajesz? 

•  Vstávám v šest ráno. •  Wstaję o szóstej rano. 

•  V kolik hodin chodíš spát? •  O której się kładziesz do snu? 

•  Chodím spát před půlnocí. •  Chodzę spać przed północą. 

•  V kolik hodin večeříš? •  O której jadasz kolację? 

•  Večeřím v sedm večer. •  Kolację jadam o siódmej wieczorem. 

•  V kolik hodin obědváš? •  O której jadasz obiad? 



•  Obědvám v jedenáct. •  Obiad jadam o jedenastej. 

•  Kolik je hodin? •  Która godzina? 

•  Je téměř poledne. •  Prawie południe. 

•  Kdy se to stalo? •  Kiedy się to zdarzyło? 

•  Stalo se to v lednu. •  To się wydarzyło się to w styczniu. 

•  Kdy chodíte ven? •  Kiedy wychodzicie na miasto? 

•  Obvykle chodíme ven v pátek večer. •  Zazwyczaj wychodzimy na miasto w piątek 

wieczorem. 

•  Kdy začíná jaro? •  Kiedy rozpoczyna się wiosna? 

•  Jaro začíná v březnu. •  Wiosna rozpoczyna się w marcu. 

•  Kdy ho uvidíš? •  Kiedy go zobaczysz? 

•  Uvidím ho v úterý. •  Zobaczę go we wtorek. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Čas - karty 

Zobaczymy się w 
poniedziałek. 

OK, zobaczymy się w 
poniedziałek. 

Który jest dzisiaj? 

Dzisiaj jest dwudziesty piąty 
stycznia. 

Jaki dzisiaj dzień? 
Dzisiaj jest poniedziałek, 

dwudziesty piąty. 

Kiedy się urodził? Uradził się w lutym. 
Kiedy urodził się Twój 

młodszy brat? 

Urodził się w 1987 roku. Kiedy się urodziłeś? Urodziłem się w 1981 roku. 

Możemy się spotkać w 
niedzielę wieczorem? 

Obawiam się, że nie mogę. Mogę przyjść w sobotę? 

Obawiam się, że sobota nie 
jest dobrym terminem. 

Przyjdź w czwartek. 
Czwartek jest dla mnie OK, 

dzięki. 



1  

 

Jaké je dnes datum? Dobře, uvidíme se v pondělí. Uvidíme se v pondělí. 

Dnes je pondělí dvacátého 
pátého. 

Jaký je dnes den? 
Dnes je dvacátého pátého 

ledna. 

Kdy se narodil tvůj mladší 
bratr? 

Narodil se v únoru. Kdy se narodil? 

Narodil jsem se v roce 1981. Kdy jsi se narodil? Narodil se v roce 1987. 

Mohu přijít v sobotu? Obávám se, že nemohu. 
Můžeme se potkat v neděli 

večer? 

Čtvrtek je pro mě OK, díky. Přijď ve čtvrtek. 
Sobota není dobrá, obávám 

se. 



2  

 

Mecz jest w środę. W środę? Poważnie? O której kończysz pracę? 

W pracy kończę piętnaście po 
czwartej. 

O której rano wstajesz? Wstaję o szóstej rano. 

O której się kładziesz do snu? Chodzę spać przed północą. O której jadasz kolację? 

Kolację jadam o siódmej 
wieczorem. 

O której jadasz obiad? Obiad jadam o jedenastej. 

Która godzina? Prawie południe. Kiedy się to zdarzyło? 

To się wydarzyło się to w 
styczniu. 

Kiedy wychodzicie na 
miasto? 

Zazwyczaj wychodzimy na 
miasto w piątek wieczorem. 



3  

 

V kolik hodin končíš práci? Ve středu? Opravdu? Zápas je ve středu. 

Vstávám v šest ráno. V kolik hodin vstáváš? Končím práci ve čtvrt na pět. 

V kolik hodin večeříš? Chodím spát před půlnocí. V kolik hodin chodíš spát? 

Obědvám v jedenáct. V kolik hodin obědváš? Večeřím v sedm večer. 

Kdy se to stalo? Je téměř poledne. Kolik je hodin? 

Obvykle chodíme ven v pátek 
večer. 

Kdy chodíte ven? Stalo se to v lednu. 



4  

 

Kiedy rozpoczyna się 
wiosna? 

Wiosna rozpoczyna się w 
marcu. 

Kiedy go zobaczysz? 

Zobaczę go we wtorek. -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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Kdy ho uvidíš? Jaro začíná v březnu. Kdy začíná jaro? 

-  -  Uvidím ho v úterý. 

6  

 

  



Čas - test 

•  Kdy jsi se narodil? ................................................................. 

•  Kdy se narodil? ................................................................. 

•  V kolik hodin obědváš? ................................................................. 

•  Dobře, uvidíme se v pondělí. ................................................................. 

•  Dnes je dvacátého pátého ledna. ................................................................. 

•  Narodil se v únoru. ................................................................. 

•  Chodím spát před půlnocí. ................................................................. 

•  Přijď ve čtvrtek. ................................................................. 

•  Kdy se to stalo? ................................................................. 

•  V kolik hodin večeříš? ................................................................. 

•  Můžeme se potkat v neděli večer? ................................................................. 

•  Vstávám v šest ráno. ................................................................. 

•  Kdy začíná jaro? ................................................................. 

•  Je téměř poledne. ................................................................. 

•  Narodil se v roce 1987. ................................................................. 

•  Stalo se to v lednu. ................................................................. 

•  Obědvám v jedenáct. ................................................................. 

•  V kolik hodin končíš práci? ................................................................. 

•  Večeřím v sedm večer. ................................................................. 



•  Zápas je ve středu. ................................................................. 

•  Jaký je dnes den? ................................................................. 

•  Kolik je hodin? ................................................................. 

•  Kdy se narodil tvůj mladší bratr? ................................................................. 

•  Obvykle chodíme ven v pátek večer. ................................................................. 

•  Sobota není dobrá, obávám se. ................................................................. 

•  Ve středu? Opravdu? ................................................................. 

•  V kolik hodin vstáváš? ................................................................. 

•  Uvidím ho v úterý. ................................................................. 

•  Narodil jsem se v roce 1981. ................................................................. 

•  Obávám se, že nemohu. ................................................................. 

•  Kdy ho uvidíš? ................................................................. 

•  Mohu přijít v sobotu? ................................................................. 

•  Jaro začíná v březnu. ................................................................. 

•  Čtvrtek je pro mě OK, díky. ................................................................. 

•  Dnes je pondělí dvacátého pátého. ................................................................. 

•  Končím práci ve čtvrt na pět. ................................................................. 

•  Uvidíme se v pondělí. ................................................................. 

•  Jaké je dnes datum? ................................................................. 



•  Kdy chodíte ven? ................................................................. 

•  V kolik hodin chodíš spát? ................................................................. 

 

Čas - test-řešení 

•  Kdy jsi se narodil? •  Kiedy się urodziłeś? 

•  Kdy se narodil? •  Kiedy się urodził? 

•  V kolik hodin obědváš? •  O której jadasz obiad? 

•  Dobře, uvidíme se v pondělí. •  OK, zobaczymy się w poniedziałek. 

•  Dnes je dvacátého pátého ledna. •  Dzisiaj jest dwudziesty piąty stycznia. 

•  Narodil se v únoru. •  Uradził się w lutym. 

•  Chodím spát před půlnocí. •  Chodzę spać przed północą. 

•  Přijď ve čtvrtek. •  Przyjdź w czwartek. 

•  Kdy se to stalo? •  Kiedy się to zdarzyło? 

•  V kolik hodin večeříš? •  O której jadasz kolację? 

•  Můžeme se potkat v neděli večer? •  Możemy się spotkać w niedzielę wieczorem? 

•  Vstávám v šest ráno. •  Wstaję o szóstej rano. 

•  Kdy začíná jaro? •  Kiedy rozpoczyna się wiosna? 

•  Je téměř poledne. •  Prawie południe. 

•  Narodil se v roce 1987. •  Urodził się w 1987 roku. 

•  Stalo se to v lednu. •  To się wydarzyło się to w styczniu. 



•  Obědvám v jedenáct. •  Obiad jadam o jedenastej. 

•  V kolik hodin končíš práci? •  O której kończysz pracę? 

•  Večeřím v sedm večer. •  Kolację jadam o siódmej wieczorem. 

•  Zápas je ve středu. •  Mecz jest w środę. 

•  Jaký je dnes den? •  Jaki dzisiaj dzień? 

•  Kolik je hodin? •  Która godzina? 

•  Kdy se narodil tvůj mladší bratr? •  Kiedy urodził się Twój młodszy brat? 

•  Obvykle chodíme ven v pátek večer. •  Zazwyczaj wychodzimy na miasto w piątek 

wieczorem. 

•  Sobota není dobrá, obávám se. •  Obawiam się, że sobota nie jest dobrym 

terminem. 

•  Ve středu? Opravdu? •  W środę? Poważnie? 

•  V kolik hodin vstáváš? •  O której rano wstajesz? 

•  Uvidím ho v úterý. •  Zobaczę go we wtorek. 

•  Narodil jsem se v roce 1981. •  Urodziłem się w 1981 roku. 

•  Obávám se, že nemohu. •  Obawiam się, że nie mogę. 

•  Kdy ho uvidíš? •  Kiedy go zobaczysz? 

•  Mohu přijít v sobotu? •  Mogę przyjść w sobotę? 

•  Jaro začíná v březnu. •  Wiosna rozpoczyna się w marcu. 

•  Čtvrtek je pro mě OK, díky. •  Czwartek jest dla mnie OK, dzięki. 

•  Dnes je pondělí dvacátého pátého. •  Dzisiaj jest poniedziałek, dwudziesty piąty. 



•  Končím práci ve čtvrt na pět. •  W pracy kończę piętnaście po czwartej. 

•  Uvidíme se v pondělí. •  Zobaczymy się w poniedziałek. 

•  Jaké je dnes datum? •  Który jest dzisiaj? 

•  Kdy chodíte ven? •  Kiedy wychodzicie na miasto? 

•  V kolik hodin chodíš spát? •  O której się kładziesz do snu? 

 

  



Nakupování, lekce první, poslouchejte! 

•  Czy jest mi w tym do twarzy? •  Jak mi sluší? 

•  Chciałbym kupić spodnie. •  Rád bych si koupil kalhoty. 

•  Jak wyglądam? •  Jak vypadám? 

•  Płaci Pan kartą, czy gotówką? •  Platíte kartou nebo v hotovosti? 

•  Czy może mi Pan pomóc? •  Můžete mi pomoci? 

•  Czy mogę otrzymać rachunek? •  Mohu dostat účet? 

•  Nie ma Pan innego koloru? •  Nemáte jinou barvu? 

•  Szukam jakiejś książki o Oxford. •  Sháním nějakou knihu o Oxfordu. 

•  Mogę wypróbować tą koszulę? •  Mohu si vyzkoušet tu košili? 

•  Szukam filmu Waniliowe niebo. •  Sháním film Vanilkové nebe 

•  Jaka jest gwarancja? •  Jaká je na tom záruka? 

•  Gdzie jest dział książek / DVD? •  Kde je oddělení knih/DVD? 

•  Nie ma Pan tańszego? •  Nemáte levnější? 

•  Wezmę to, dziękuję. •  Vezmu si to, děkuji. 

•  Jaki to numer? •  Jaká je to velikost? 

•  Płacę kartą. •  Platím kartou. 

•  Gdzie jest oddział z ubraniami? •  Kde je oddělení oblečení? 

•  Nie ma Pan większej? •  Nemáte větší? 

•  Czy mogę Panu pomóc? •  Mohu Vám pomoci? 



•  Mogę wypróbować tą kurtkę? • Mohu si vyzkoušet tu bundu? 

•  Nie ma Pan mniejszej? •  Nemáte menší? 

•  Czy gdzieś tutaj jest apteka? •  Je tu někde lékárna? 

•  Szukam książki "Timeline". •  Sháním knihu "Timeline" 

•  Chciałbym kupić koszulkę. •  Rád bych si koupil tričko. 

•  Gdzie mogę to wypróbować? •  Kde si to mohu vyzkoušet? 

•  Chciałbym kupić koszulę dla siebie. •  Rád bych si koupil košili. 

•  Płacę gotówką. •  Platím hotově. 

•  Mogę wypróbować te spodnie? •  Mohu si vyzkoušet ty kalhoty? 

•  Chciałbym tamtą książkę. •  Rád bych tamtu knihu. 

•  Czy mogę dostać torebkę? •  Mohu dostat tašku? 

•  Wygląda Pani uroczo. •  Vypadáte báječně. 

 

Nakupování, lekce druhá, přeložte! 

•  Nemáte menší? •  Nie ma Pan mniejszej? 

•  Sháním knihu "Timeline" •  Szukam książki "Timeline". 

•  Rád bych si koupil kalhoty. •  Chciałbym kupić spodnie. 

•  Jaká je na tom záruka? •  Jaka jest gwarancja? 

•  Jaká je to velikost? •  Jaki to numer? 

•  Rád bych si koupil tričko. •  Chciałbym kupić koszulkę. 



•  Sháním nějakou knihu o Oxfordu. •  Szukam jakiejś książki o Oxford. 

•  Nemáte větší? •  Nie ma Pan większej? 

•  Mohu si vyzkoušet tu bundu? •  Mogę wypróbować tą kurtkę? 

•  Rád bych tamtu knihu. •  Chciałbym tamtą książkę. 

•  Rád bych si koupil košili. •  Chciałbym kupić koszulę dla siebie. 

•  Kde je oddělení oblečení? •  Gdzie jest oddział z ubraniami? 

•  Platím hotově. •  Płacę gotówką. 

•  Nemáte levnější? •  Nie ma Pan tańszego? 

•  Nemáte jinou barvu? •  Nie ma Pan innego koloru? 

•  Mohu dostat účet? •  Czy mogę otrzymać rachunek? 

•  Platíte kartou nebo v hotovosti? •  Płaci Pan kartą, czy gotówką? 

•  Kde je oddělení knih/DVD? •  Gdzie jest dział książek / DVD? 

•  Jak mi sluší? •  Czy jest mi w tym do twarzy? 

•  Můžete mi pomoci? •  Czy może mi Pan pomóc? 

•  Sháním film Vanilkové nebe •  Szukam filmu Waniliowe niebo. 

•  Mohu dostat tašku? •  Czy mogę dostać torebkę? 

•  Mohu si vyzkoušet ty kalhoty? •  Mogę wypróbować te spodnie? 

•  Je tu někde lékárna? •  Czy gdzieś tutaj jest apteka? 

•  Mohu Vám pomoci? •  Czy mogę Panu pomóc? 



•  Jak vypadám? •  Jak wyglądam? 

•  Kde si to mohu vyzkoušet? •  Gdzie mogę to wypróbować? 

•  Platím kartou. •  Płacę kartą. 

•  Vezmu si to, děkuji. •  Wezmę to, dziękuję. 

•  Mohu si vyzkoušet tu košili? •  Mogę wypróbować tą koszulę? 

•  Vypadáte báječně. •  Wygląda Pani uroczo. 

 

Nakupování, lekce třetí, poslouchejte! 

•  Dobra. Proszę odebrać to przy kasie. •  Dobře. Vyzvedněte si to u pokladny, prosím. 

•  Jakiego autora? •  Kdo ji napsal? 

•  Szukasz przewodnika, czy interesuje Cię 

bardziej historia? 

•  Tajímá vás více průvodce nebo historie? 

•  Kartą, o ile to nie przeszkadza. •  Kartou, pokud to nevadí. 

•  Proszę bardzo. I Pana karta. •  Tady máte. A Vaše karta. 

•  Tak, kabinki są w tym kierunku. •  Ano, kabinky jsou tamhle. 

•  Jaki numer? Niech zgadnę … 44? •  Jakou velikost? Nechte mě hádat…44? 

•  Szuka Pan formalnego, czy nieformalnego 

ubrania? 

•  Hledáte formální nebo neformální oblečení? 

•  Apteka jest na parterze. •  Lékárna je v přízemí. 

•  Przepraszam, to jedyny kolor, który mamy. •  Promiňte, to je jediná barva, kterou máme. 

•  W porządku. Zaraz wracam z Pana kwitem. •  Dobře. Budu hned zpátky s vaší stvrzenkou. 



•  Do twarzy Ci w tym. •  Sluší Vám to. 

•  Kabinki są w tamtym kierunku. •  Kabinky jsou tamhle. 

•  Plastikową, czy papierową. •  Plastovou nebo papírovou? 

•  Tak, bardzo. •  Sluší ti to. 

•  Kartą może Pan płacić, jeżeli kupi Pan za 

więcej, niż 15€. 

•  Kartou můžete platit pouze pokud koupíte za 

více než 15€. 

•  Dwa lata plus kolejne dwa lata można dokupić. •  Dva roky a můžete si koupit dva roky navíc. 

•  Niestety, to wszystko, co mamy. •  Promiňte, tahle je největší ,co máme. 

•  Oczywiście. Mamy i większe, gdyby nie 

pasowała. 

•  Samozřejmě. Máme i větší, pokud by toto 

nesedělo. 

•  Oczywiście, zaraz podejdę do Pana. •  Samozřejmě, hned jsem u vás. 

•  Szuka Pan dżinsów? •  Hledáte džíny? 

•  Mamy dwie koszule za cenę jednej. •  Máme dvě košile za cenu jedné. 

•  Tak, ale niech Pan włoży podczas próby 

podkoszulek. 

•  Ano, ale mějte na sobě tričko, jak ji budete 

zkoušet. 

•  Przepraszam, niech spojrzę. •  Dovolte, ať se podívám. 

•  Ne wiem. Chyba 43. •  Nevím. Hádám 43. 

•  Proszę bardzo. To jest ale drugi tom, obawiam 

się, że pierwszego tomu nie mamy. 

•  Tady máte.Tohle je ale druhý díl, obávám se, že 

nemáme první díl. 

•  Zerknę, myślę, że jest tam jeszcze jeden tańszy. •  Myslím že tam je ještě jeden levnější. Podívám 

se. 

•  Nie mamy go już od dłuższego czasu. •  Ten už nemáme poměrně dlouho. 



•  Niestety, nie sprzedajemy tutaj książek. •  Bohužel tady neprodáváme knihy. 

•  Och dziękuję. Wezmę to. •  No děkuji. Vezmu si to. 

 

Nakupování, lekce čtvrtá, přeložte! 

•  Ten už nemáme poměrně dlouho. •  Nie mamy go już od dłuższego czasu. 

•  Kartou, pokud to nevadí. •  Kartą, o ile to nie przeszkadza. 

•  Dovolte, ať se podívám. •  Przepraszam, niech spojrzę. 

•  Sluší Vám to. •  Do twarzy Ci w tym. 

•  Samozřejmě, hned jsem u vás. •  Oczywiście, zaraz podejdę do Pana. 

•  Tady máte. A Vaše karta. •  Proszę bardzo. I Pana karta. 

•  Tady máte.Tohle je ale druhý díl, obávám se, že 

nemáme první díl. 

•  Proszę bardzo. To jest ale drugi tom, obawiam 

się, że pierwszego tomu nie mamy. 

•  Máme dvě košile za cenu jedné. •  Mamy dwie koszule za cenę jednej. 

•  Samozřejmě. Máme i větší, pokud by toto 

nesedělo. 

•  Oczywiście. Mamy i większe, gdyby nie 

pasowała. 

•  Tajímá vás více průvodce nebo historie? •  Szukasz przewodnika, czy interesuje Cię 

bardziej historia? 

•  Promiňte, tahle je největší co máme. •  Niestety, to wszystko, co mamy. 

•  Plastovou nebo papírovou? •  Plastikową, czy papierową. 

•  Jakou velikost? Nechte mě hádat…44? •  Jaki numer? Niech zgadnę … 44? 

•  Dva roky a můžete si koupit dva roky navíc. •  Dwa lata plus kolejne dwa lata można dokupić. 

•  Kdo ji napsal? •  Jakiego autora? 



•  Dobře. Vyzvedněte si to u pokladny, prosím. •  Dobra. Proszę odebrać to przy kasie. 

•  Hledáte džíny? •  Szuka Pan dżinsów? 

•  Kabinky jsou tamhle. •  Kabinki są w tamtym kierunku. 

•  Hledáte formální nebo neformální oblečení? •  Szuka Pan formalnego, czy nieformalnego 

ubrania? 

•  Kartou můžete platit pouze pokud koupíte za 

více než 15€. 

•  Kartą może Pan płacić, jeżeli kupi Pan za 

więcej, niż 15€. 

•  Sluší ti to. •  Tak, bardzo. 

•  Dobře. Budu hned zpátky s vaší stvrzenkou. •  W porządku. Zaraz wracam z Pana kwitem. 

•  Myslím že tam je ještě jeden levnější. Podívám 

se. 

•  Zerknę, myślę, że jest tam jeszcze jeden tańszy. 

•  Ano, ale mějte na sobě tričko, jak ji budete 

zkoušet. 

•  Tak, ale niech Pan włoży podczas próby 

podkoszulek. 

•  Nevím. Hádám 43. •  Ne wiem. Chyba 43. 

•  Lékárna je v přízemí. •  Apteka jest na parterze. 

•  Ano, kabinky jsou tamhle. •  Tak, kabinki są w tym kierunku. 

•  Promiňte, to je jediná barva, kterou máme. •  Przepraszam, to jedyny kolor, który mamy. 

•  Bohužel tady neprodáváme knihy. •  Niestety, nie sprzedajemy tutaj książek. 

•  No děkuji. Vezmu si to. •  Och dziękuję. Wezmę to. 

 

  



Nakupování, lekce pátá, lekce šestá, poslouchejte, reagujte! 

•  Rád bych si koupil košili. •  Chciałbym kupić koszulę dla siebie. 

•  Jakou velikost? Nechte mě hádat…44? •  Jaki numer? Niech zgadnę … 44? 

•  Rád bych si koupil tričko. •  Chciałbym kupić koszulkę. 

•  Máme dvě košile za cenu jedné. •  Mamy dwie koszule za cenę jednej. 

•  Jaká je to velikost? •  Jaki to numer? 

•  Nevím. Hádám 43. •  Ne wiem. Chyba 43. 

•  Jak vypadám? •  Jak wyglądam? 

•  Sluší Vám to. •  Do twarzy Ci w tym. 

•  Jak mi sluší? •  Czy jest mi w tym do twarzy? 

•  Sluší ti to. •  Tak, bardzo. 

•  Sháním nějakou knihu o Oxfordu. •  Szukam jakiejś książki o Oxford. 

•  Tajímá vás více průvodce nebo historie? •  Szukasz przewodnika, czy interesuje Cię 

bardziej historia? 

•  Sháním knihu "Timeline" •  Szukam książki "Timeline". 

•  Kdo ji napsal? •  Jakiego autora? 

•  Sháním film Vanilkové nebe •  Szukam filmu Waniliowe niebo. 

•  Ten už nemáme poměrně dlouho. •  Nie mamy go już od dłuższego czasu. 

•  Nemáte větší? •  Nie ma Pan większej? 

•  Promiňte, tahle je největší co máme. •  Niestety, to wszystko, co mamy. 

•  Nemáte menší? •  Nie ma Pan mniejszej? 



•  Dovolte, ať se podívám. •  Przepraszam, niech spojrzę. 

•  Nemáte jinou barvu? •  Nie ma Pan innego koloru? 

•  Promiňte, to je jediná barva, kterou máme. •  Przepraszam, to jedyny kolor, który mamy. 

•  Nemáte levnější? •  Nie ma Pan tańszego? 

•  Myslím že tam je ještě jeden levnější. Podívám 

se. 

•  Zerknę, myślę, że jest tam jeszcze jeden tańszy. 

•  Mohu si vyzkoušet tu bundu? •  Mogę wypróbować tą kurtkę? 

•  Samozřejmě. Máme i větší, pokud by toto 

nesedělo. 

•  Oczywiście. Mamy i większe, gdyby nie 

pasowała. 

•  Mohu si vyzkoušet ty kalhoty? •  Mogę wypróbować te spodnie? 

•  Ano, kabinky jsou tamhle. •  Tak, kabinki są w tym kierunku. 

•  Mohu si vyzkoušet tu košili? •  Mogę wypróbować tą koszulę? 

•  Ano, ale mějte na sobě tričko, jak ji budete 

zkoušet. 

•  Tak, ale niech Pan włoży podczas próby 

podkoszulek. 

•  Můžete mi pomoci? •  Czy może mi Pan pomóc? 

•  Samozřejmě, hned jsem u vás. •  Oczywiście, zaraz podejdę do Pana. 

•  Platím kartou. •  Płacę kartą. 

•  Kartou můžete platit pouze pokud koupíte za 

více než 15€. 

•  Kartą może Pan płacić, jeżeli kupi Pan za 

więcej, niż 15€. 

•  Platím hotově. •  Płacę gotówką. 

•  Dobře. Budu hned zpátky s vaší stvrzenkou. •  W porządku. Zaraz wracam z Pana kwitem. 

•  Mohu dostat tašku? •  Czy mogę dostać torebkę? 



•  Plastovou nebo papírovou? •  Plastikową, czy papierową. 

•  Mohu dostat účet? •  Czy mogę otrzymać rachunek? 

•  Tady máte. A Vaše karta. •  Proszę bardzo. I Pana karta. 

•  Rád bych tamtu knihu. •  Chciałbym tamtą książkę. 

•  Tady máte.Tohle je ale druhý díl, obávám se, že 

nemáme první díl. 

•  Proszę bardzo. To jest ale drugi tom, obawiam 

się, że pierwszego tomu nie mamy. 

•  Rád bych si koupil kalhoty. •  Chciałbym kupić spodnie. 

•  Hledáte džíny? •  Szuka Pan dżinsów? 

•  Vezmu si to, děkuji. •  Wezmę to, dziękuję. 

•  Dobře. Vyzvedněte si to u pokladny, prosím. •  Dobra. Proszę odebrać to przy kasie. 

•  Je tu někde lékárna? •  Czy gdzieś tutaj jest apteka? 

•  Lékárna je v přízemí. •  Apteka jest na parterze. 

•  Jaká je na tom záruka? •  Jaka jest gwarancja? 

•  Dva roky a můžete si koupit dva roky navíc. •  Dwa lata plus kolejne dwa lata można dokupić. 

•  Kde si to mohu vyzkoušet? •  Gdzie mogę to wypróbować? 

•  Kabinky jsou tamhle. •  Kabinki są w tamtym kierunku. 

•  Kde je oddělení knih/DVD? •  Gdzie jest dział książek / DVD? 

•  Bohužel tady neprodáváme knihy. •  Niestety, nie sprzedajemy tutaj książek. 

•  Kde je oddělení oblečení? •  Gdzie jest oddział z ubraniami? 

•  Hledáte formální nebo neformální oblečení? •  Szuka Pan formalnego, czy nieformalnego 

ubrania? 



•  Platíte kartou nebo v hotovosti? •  Płaci Pan kartą, czy gotówką? 

•  Kartou, pokud to nevadí. •  Kartą, o ile to nie przeszkadza. 

•  Vypadáte báječně. •  Wygląda Pani uroczo. 

•  No děkuji. Vezmu si to. •  Och dziękuję. Wezmę to. 

 

  



Nakupování - karty 

Chciałbym kupić koszulę dla 
siebie. 

Jaki numer? Niech zgadnę … 
44? 

Chciałbym kupić koszulkę. 

Mamy dwie koszule za cenę 
jednej. 

Jaki to numer? Ne wiem. Chyba 43. 

Jak wyglądam? Do twarzy Ci w tym. Czy jest mi w tym do twarzy? 

Tak, bardzo. 
Szukam jakiejś książki o 

Oxford. 

Szukasz przewodnika, czy 
interesuje Cię bardziej 

historia? 

Szukam książki "Timeline". Jakiego autora? 
Szukam filmu Waniliowe 

niebo. 

Nie mamy go już od 
dłuższego czasu. 

Nie ma Pan większej? 
Niestety, to wszystko, co 

mamy. 

1  



 

Rád bych si koupil tričko. 
Jakou velikost? Nechte mě 

hádat…44? 
Rád bych si koupil košili. 

Nevím. Hádám 43. Jaká je to velikost? 
Máme dvě košile za cenu 

jedné. 

Jak mi sluší? Sluší Vám to. Jak vypadám? 

Tajímá vás více průvodce 
nebo historie? 

Sháním nějakou knihu o 
Oxfordu. 

Sluší ti to. 

Sháním film Vanilkové nebe Kdo ji napsal? Sháním knihu "Timeline" 

Promiňte, tahle je největší co 
máme. 

Nemáte větší? 
Ten už nemáme poměrně 

dlouho. 
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Nie ma Pan mniejszej? Przepraszam, niech spojrzę. Nie ma Pan innego koloru? 

Przepraszam, to jedyny kolor, 
który mamy. 

Nie ma Pan tańszego? 
Zerknę, myślę, że jest tam 

jeszcze jeden tańszy. 

Mogę wypróbować tą kurtkę? 
Oczywiście. Mamy i 

większe, gdyby nie pasowała. 
Mogę wypróbować te 

spodnie? 

Tak, kabinki są w tym 
kierunku. 

Mogę wypróbować tą 
koszulę? 

Tak, ale niech Pan włoży 
podczas próby podkoszulek. 

Czy może mi Pan pomóc? 
Oczywiście, zaraz podejdę do 

Pana. 
Płacę kartą. 

Kartą może Pan płacić, jeżeli 
kupi Pan za więcej, niż 15€. 

Płacę gotówką. 
W porządku. Zaraz wracam z 

Pana kwitem. 
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Nemáte jinou barvu? Dovolte, ať se podívám. Nemáte menší? 

Myslím že tam je ještě jeden 
levnější. Podívám se. 

Nemáte levnější? 
Promiňte, to je jediná barva, 

kterou máme. 

Mohu si vyzkoušet ty 
kalhoty? 

Samozřejmě. Máme i větší, 
pokud by toto nesedělo. 

Mohu si vyzkoušet tu bundu? 

Ano, ale mějte na sobě tričko, 
jak ji budete zkoušet. 

Mohu si vyzkoušet tu košili? Ano, kabinky jsou tamhle. 

Platím kartou. 
Samozřejmě, hned jsem u 

vás. 
Můžete mi pomoci? 

Dobře. Budu hned zpátky s 
vaší stvrzenkou. 

Platím hotově. 
Kartou můžete platit pouze 
pokud koupíte za více než 

15€. 
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Czy mogę dostać torebkę? Plastikową, czy papierową. 
Czy mogę otrzymać 

rachunek? 

Proszę bardzo. I Pana karta. Czy mogę Panu pomóc? 
Dziękuję, to bardzo miło z 

Pana strony. 

Chciałbym tamtą książkę. 
Proszę bardzo. To jest ale 
drugi tom, obawiam się, że 
pierwszego tomu nie mamy. 

Chciałbym kupić spodnie. 

Szuka Pan dżinsów? Wezmę to, dziękuję. 
Dobra. Proszę odebrać to 

przy kasie. 

Czy gdzieś tutaj jest apteka? Apteka jest na parterze. Jaka jest gwarancja? 

Dwa lata plus kolejne dwa 
lata można dokupić. 

Gdzie mogę to wypróbować? 
Kabinki są w tamtym 

kierunku. 
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Mohu dostat účet? Plastovou nebo papírovou? Mohu dostat tašku? 

Děkuji, to je od vás pěkné. Mohu Vám pomoci? Tady máte. A Vaše karta. 

Rád bych si koupil kalhoty. 
Tady máte.Tohle je ale druhý 
díl, obávám se, že nemáme 

první díl. 
Rád bych tamtu knihu. 

Dobře. Vyzvedněte si to u 
pokladny, prosím. 

Vezmu si to, děkuji. Hledáte džíny? 

Jaká je na tom záruka? Lékárna je v přízemí. Je tu někde lékárna? 

Kabinky jsou tamhle. Kde si to mohu vyzkoušet? 
Dva roky a můžete si koupit 

dva roky navíc. 
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Gdzie jest dział książek / 
DVD? 

Niestety, nie sprzedajemy 
tutaj książek. 

Gdzie jest oddział z 
ubraniami? 

Szuka Pan formalnego, czy 
nieformalnego ubrania? 

Płaci Pan kartą, czy 
gotówką? 

Kartą, o ile to nie 
przeszkadza. 

Wygląda Pani uroczo. Och dziękuję. Wezmę to. -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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Kde je oddělení oblečení? 
Bohužel tady neprodáváme 

knihy. 
Kde je oddělení knih/DVD? 

Kartou, pokud to nevadí. 
Platíte kartou nebo v 

hotovosti? 
Hledáte formální nebo 
neformální oblečení? 

-  No děkuji. Vezmu si to. Vypadáte báječně. 
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Nakupování -test 

•  Rád bych si koupil tričko. ................................................................. 

•  Dva roky a můžete si koupit dva roky navíc. ................................................................. 

•  Je tu někde lékárna? ................................................................. 

•  Mohu si vyzkoušet tu košili? ................................................................. 

•  Nemáte levnější? ................................................................. 

•  Mohu Vám pomoci? ................................................................. 

•  Hledáte džíny? ................................................................. 

•  Jakou velikost? Nechte mě hádat…44? ................................................................. 

•  Platím kartou. ................................................................. 

•  Kartou, pokud to nevadí. ................................................................. 

•  Sluší ti to. ................................................................. 

•  Nevím. Hádám 43. ................................................................. 

•  Kabinky jsou tamhle. ................................................................. 

•  Myslím že tam je ještě jeden levnější. Podívám 

se. 

................................................................. 

•  Samozřejmě, hned jsem u vás. ................................................................. 

•  Jak mi sluší? ................................................................. 

•  Sháním film Vanilkové nebe ................................................................. 

•  Rád bych si koupil kalhoty. ................................................................. 

•  Dobře. Vyzvedněte si to u pokladny, prosím. ................................................................. 



•  Tajímá vás více průvodce nebo historie? ................................................................. 

•  Tady máte.Tohle je ale druhý díl, obávám se, že 

nemáme první díl. 

................................................................. 

•  Bohužel tady neprodáváme knihy. ................................................................. 

•  Platím hotově. ................................................................. 

•  Mohu dostat účet? ................................................................. 

•  Lékárna je v přízemí. ................................................................. 

•  Tady máte. A Vaše karta. ................................................................. 

•  Dobře. Budu hned zpátky s vaší stvrzenkou. ................................................................. 

•  Promiňte, to je jediná barva, kterou máme. ................................................................. 

•  Kartou můžete platit pouze pokud koupíte za 

více než 15€. 

................................................................. 

•  Ano, kabinky jsou tamhle. ................................................................. 

•  Rád bych si koupil košili. ................................................................. 

•  Ten už nemáme poměrně dlouho. ................................................................. 

•  Kde je oddělení knih/DVD? ................................................................. 

•  Jaká je na tom záruka? ................................................................. 

•  Sháním knihu "Timeline" ................................................................. 

•  Hledáte formální nebo neformální oblečení? ................................................................. 

•  Kde je oddělení oblečení? ................................................................. 

•  Máme dvě košile za cenu jedné. ................................................................. 



•  Mohu dostat tašku? ................................................................. 

•  Děkuji, to je od vás pěkné. ................................................................. 

•  Sháním nějakou knihu o Oxfordu. ................................................................. 

•  Kdo ji napsal? ................................................................. 

•  Jak vypadám? ................................................................. 

•  Dovolte, ať se podívám. ................................................................. 

•  Samozřejmě. Máme i větší, pokud by toto 

nesedělo. 

................................................................. 

•  Nemáte jinou barvu? ................................................................. 

•  Promiňte, tahle je největší co máme. ................................................................. 

•  Kde si to mohu vyzkoušet? ................................................................. 

•  Ano, ale mějte na sobě tričko, jak ji budete 

zkoušet. 

................................................................. 

•  Můžete mi pomoci? ................................................................. 

•  Vezmu si to, děkuji. ................................................................. 

•  Jaká je to velikost? ................................................................. 

•  Rád bych tamtu knihu. ................................................................. 

•  Sluší Vám to. ................................................................. 

•  Mohu si vyzkoušet ty kalhoty? ................................................................. 

•  Mohu si vyzkoušet tu bundu? ................................................................. 

•  Platíte kartou nebo v hotovosti? ................................................................. 



•  Plastovou nebo papírovou? ................................................................. 

•  Vypadáte báječně. ................................................................. 

•  No děkuji. Vezmu si to. ................................................................. 

•  Nemáte větší? ................................................................. 

•  Nemáte menší? ................................................................. 

 

  



Nakupování -test-řešení 

•  Rád bych si koupil tričko. •  Chciałbym kupić koszulkę. 

•  Dva roky a můžete si koupit dva roky navíc. •  Dwa lata plus kolejne dwa lata można dokupić. 

•  Je tu někde lékárna? •  Czy gdzieś tutaj jest apteka? 

•  Mohu si vyzkoušet tu košili? •  Mogę wypróbować tą koszulę? 

•  Nemáte levnější? •  Nie ma Pan tańszego? 

•  Mohu Vám pomoci? •  Czy mogę Panu pomóc? 

•  Hledáte džíny? •  Szuka Pan dżinsów? 

•  Jakou velikost? Nechte mě hádat…44? •  Jaki numer? Niech zgadnę … 44? 

•  Platím kartou. •  Płacę kartą. 

•  Kartou, pokud to nevadí. •  Kartą, o ile to nie przeszkadza. 

•  Sluší ti to. •  Tak, bardzo. 

•  Nevím. Hádám 43. •  Ne wiem. Chyba 43. 

•  Kabinky jsou tamhle. •  Kabinki są w tamtym kierunku. 

•  Myslím že tam je ještě jeden levnější. Podívám 

se. 

•  Zerknę, myślę, że jest tam jeszcze jeden tańszy. 

•  Samozřejmě, hned jsem u vás. •  Oczywiście, zaraz podejdę do Pana. 

•  Jak mi sluší? •  Czy jest mi w tym do twarzy? 

•  Sháním film Vanilkové nebe •  Szukam filmu Waniliowe niebo. 

•  Rád bych si koupil kalhoty. •  Chciałbym kupić spodnie. 

•  Dobře. Vyzvedněte si to u pokladny, prosím. •  Dobra. Proszę odebrać to przy kasie. 



•  Tajímá vás více průvodce nebo historie? •  Szukasz przewodnika, czy interesuje Cię 

bardziej historia? 

•  Tady máte.Tohle je ale druhý díl, obávám se, že 

nemáme první díl. 

•  Proszę bardzo. To jest ale drugi tom, obawiam 

się, że pierwszego tomu nie mamy. 

•  Bohužel tady neprodáváme knihy. •  Niestety, nie sprzedajemy tutaj książek. 

•  Platím hotově. •  Płacę gotówką. 

•  Mohu dostat účet? •  Czy mogę otrzymać rachunek? 

•  Lékárna je v přízemí. •  Apteka jest na parterze. 

•  Tady máte. A Vaše karta. •  Proszę bardzo. I Pana karta. 

•  Dobře. Budu hned zpátky s vaší stvrzenkou. •  W porządku. Zaraz wracam z Pana kwitem. 

•  Promiňte, to je jediná barva, kterou máme. •  Przepraszam, to jedyny kolor, który mamy. 

•  Kartou můžete platit pouze pokud koupíte za 

více než 15€. 

•  Kartą może Pan płacić, jeżeli kupi Pan za 

więcej, niż 15€. 

•  Ano, kabinky jsou tamhle. •  Tak, kabinki są w tym kierunku. 

•  Rád bych si koupil košili. •  Chciałbym kupić koszulę dla siebie. 

•  Ten už nemáme poměrně dlouho. •  Nie mamy go już od dłuższego czasu. 

•  Kde je oddělení knih/DVD? •  Gdzie jest dział książek / DVD? 

•  Jaká je na tom záruka? •  Jaka jest gwarancja? 

•  Sháním knihu "Timeline" •  Szukam książki "Timeline". 

•  Hledáte formální nebo neformální oblečení? •  Szuka Pan formalnego, czy nieformalnego 

ubrania? 

•  Kde je oddělení oblečení? •  Gdzie jest oddział z ubraniami? 



•  Máme dvě košile za cenu jedné. •  Mamy dwie koszule za cenę jednej. 

•  Mohu dostat tašku? •  Czy mogę dostać torebkę? 

•  Děkuji, to je od vás pěkné. •  Dziękuję, to bardzo miło z Pana strony. 

•  Sháním nějakou knihu o Oxfordu. •  Szukam jakiejś książki o Oxford. 

•  Kdo ji napsal? •  Jakiego autora? 

•  Jak vypadám? •  Jak wyglądam? 

•  Dovolte, ať se podívám. •  Przepraszam, niech spojrzę. 

•  Samozřejmě. Máme i větší, pokud by toto 

nesedělo. 

•  Oczywiście. Mamy i większe, gdyby nie 

pasowała. 

•  Nemáte jinou barvu? •  Nie ma Pan innego koloru? 

•  Promiňte, tahle je největší co máme. •  Niestety, to wszystko, co mamy. 

•  Kde si to mohu vyzkoušet? •  Gdzie mogę to wypróbować? 

•  Ano, ale mějte na sobě tričko, jak ji budete 

zkoušet. 

•  Tak, ale niech Pan włoży podczas próby 

podkoszulek. 

•  Můžete mi pomoci? •  Czy może mi Pan pomóc? 

•  Vezmu si to, děkuji. •  Wezmę to, dziękuję. 

•  Jaká je to velikost? •  Jaki to numer? 

•  Rád bych tamtu knihu. •  Chciałbym tamtą książkę. 

•  Sluší Vám to. •  Do twarzy Ci w tym. 

•  Mohu si vyzkoušet ty kalhoty? •  Mogę wypróbować te spodnie? 

•  Mohu si vyzkoušet tu bundu? •  Mogę wypróbować tą kurtkę? 



•  Platíte kartou nebo v hotovosti? •  Płaci Pan kartą, czy gotówką? 

•  Plastovou nebo papírovou? •  Plastikową, czy papierową. 

•  Vypadáte báječně. •  Wygląda Pani uroczo. 

•  No děkuji. Vezmu si to. •  Och dziękuję. Wezmę to. 

•  Nemáte větší? •  Nie ma Pan większej? 

•  Nemáte menší? •  Nie ma Pan mniejszej? 

 

  



Cestování, lekce první, poslouchejte! 
• Czy gdzieś tutaj jest postój taksówek? • Je tady někde stanoviště taxi? 

• Na której stacji metra to jest? • Která stanice metra to je? 

• Ile przystanków musimy jechać? • Kolik zastávek musíme jet? 

• Przepraszam, czy jest tutaj gdzieś 
automat na bilety? 

• Je tady někde automat na jízdenky, 
prosím? 

• Czy mógłby nas Pan zabrać do 
centrum? 

• Můžete mě vzít do centra? 

• Jak to daleko? • Jak daleko to je? 

• Czy może mnie Pan zabrać na 
dworzec? 

• Můžete mě vzít na nádraží? 

• Przepraszam, gdzie jest Rynek 
Trafalgar? 

• Kde je Trafalgarské náměstí, prosím? 

• Przepraszam, czy są tu dwa wolne 
miejsca? 

• Jsou tady dvě volná místa, prosím? 

• Ile to będzie kosztowało? • Kolik to bude stát? 

• Przepraszam, czy gdzieś tutaj jest 
parking? 

• Je tady někde parkoviště, prosím? 

• Przepraszam, którędy na autostradę? • Kudy se dostaneme na dálnici, prosím? 

• Czy jest gdzieś tutaj parking 
strzeżony? 

• Je tady někde hlídané parkoviště? 

• Czy jest jakaś zniżka dla studentów? • Je nějaká sleva pro studenty? 

• Potrzebuję naprawić silnik. • Potřebuji opravit motor. 

• Przepraszam, którędy do toalety? • Kde jsou toalety, prosím? 

• Za jak długo będziemy w Londynie? • Za jak dlouho budeme v Londýně? 

• Przepraszam, czy gdzieś tutaj jest 
garaż podziemny? 

• Promiňte, jsou tady někde podzemní 
garáže? 

• Jakie są najlepsze połączenia do 
Londynu? 

• Jaká jsou nejlepší spojení do Londýna? 



• Może mnie Pan zabrać do hotelu 
Hilton? 

• Můžete mě vzít do hotelu Hilton? 

• Przepraszam, mogę przejść? • Promiňte, mohu projít? 

• Poproszę o bilet na dwie strefy. • Prosím jízdenku na dvě zóny. 

• Jak długo trwa droga? • Jak dlouho trvá cesta? 

• Przepraszam, czy gdzieś tutaj jest 
stacja paliw? 

• Je tady někde benzínová pumpa, 
prosím? 

• Jak długo to potrwa? • Jak dlouho to bude trvat? 

• Ile Pan ma bagażu? • Kolik zavazadel máte? 

• Jak długo to potrwa? • Jak dlouho to bude trvat? 

• Szukamy rynku King Square. • Hledáme náměstí King square. 

• Czy może to Pan pokazać na mapie? • Můžete to ukázat na mapě? 

• Przepraszam, czy to miejsce jest 
wolne? 

• Promiňte, je toto místo volné? 

• Przepraszam, gdzie jest ulica Viktoria? • Kde je ulice Victoria prosím? 

• Ile kosztuje kilometr? • Kolik stojí kilometr? 

• Dziękujemy za informacje. • Děkujeme za informace. 

• Gdzie teraz jesteśmy? • Kde jsme teď? 

• Poproszę Państwa bilety. • Mohu vidět vaše jízdenky, prosím? 

• Przepraszam, gdzie możemy kupić 
bilety? 

• Kde si můžeme koupit jízdenky, 
prosím? 

• Przepraszam, czy gdzieś tutaj jest 
stanowisko informacji turystycznej? 

• Jsou tady někde turistické informace, 
prosím? 

• Czy to daleko? • Je to daleko? 

• Przepraszam, czy są tu trzy wolne 
miejsca? 

• Jsou tady tři volná místa, prosím? 

• Gdzie jest wagon restauracyjny? • Kde je jídelní vůz? 



• Przepraszam, czy gdzieś tutaj jest 
autoserwis? 

• Je tady někde autoservis, prosím? 

• Z którego peronu odjeżdża pociąg do 
Londynu? 

• Ze kterého nástupiště odjíždí vlak do 
Londýna? 

• Czy dzieci mają jakąś zniżkę? • Je nějaká sleva pro děti? 

• Czy to jest pociąg do Oxford? • Je to vlak do Oxfordu, prosím? 

• Ile kosztuje bilet do Londynu? • Kolik stojí jízdenka do Londýna? 

• O której jedzie ostatni tramwaj? • V kolik hodin jede poslední tramvaj? 

• Jak to daleko? • Jak daleko to je? 

• Czy jedzie tam metro? • Jede tam metro? 

• O której jedzie ostatni pociąg? • V kolik jede poslední vlak? 

• Ile kosztuje minuta? • Kolik stojí minuta? 

• Gdzie mam wsiąść do pociągu? • Kde mám nastoupit do vlaku? 

• Dziękujemy za podwiezienie. • Děkujeme za svezení. 

• Przepraszam, gdzie jest przechowalnia 
bagaży? 

• Kde je úschovna zavazadel, prosím? 

• Jak długo to rwa? • Jak dlouho to trvá? 

• O której jedzie pociąg do Londynu? • V kolik jede vlak do Londýna? 

• O której przyjeżdża pociąg z Oxford? • V kolik přijíždí vlak z Oxfordu? 

• Przepraszam, gdzie jest hotel Sun? • Kde je hotel Sun, prosím? 

• Jak długo to potrwa? • Jak dlouho to bude trvat? 

• Reszty nie trzeba. • Drobné si nechte. 

• Potrzebuję dojechać do centrum. Jaki 
kupić sobie bilet? 

• Potřebuji se dostat do centra. Jakou 
jízdenku si mám koupit? 

• Przepraszam, szukam ulicy Green 
Street. 

• Promiňte, hledám ulici Green Street. 

• Przepraszam, czy są tutaj gdzieś • Jsou tady někde skříňky na zavazadla, 



skrzynki do przechowania bagażu? prosím? 

• Poproszę Państwa bilety. • Vaše jízdenky, prosím. 

 
• Uwaga!!!!! • Pozor!!!!!! 

• Przepraszam, może nam Pan zrobić 
zdjęcie? 

• Můžete nás vyfotit, prosím? 

• Poproszę trzy tygodniowe skipasy dla 
dorosłych i dwa dla dzieci. 

• Prosím tři týdenní skipasy pro dospělé 
a dva dětské. 

• Chciałbym pożyczyć narty dla siebie i 
dla syna. 

• Rád bych si půjčil lyže pro sebe a pro 
syna. 

• Chodźmy na kawę. • Pojďme na kafe. 

• Możemy kupić skipas dla grupy? • Můžeme si koupit skupinový skipas? 

• O której jest ostatni rejs? • V kolik hodin je poslední jízda? 

• Poproszę skipas dla grupy dziesięciu 
osób. 

• Rád bych skupinový skipas pro deset 
osob. 

• Gdzie mogę kupić hełm? • Kde si mohu koupit helmu? 

• Czy na stoku jest restauracja? • Je na sjezdovce restaurace? 

• Zrobiłem rezerwację on-line. • Udělal jsem rezervaci on-line. 

• Mogę Panią zaprosić na drinka? • Zvu Vás na skleničku. 

• Chciałbym snowboard na jeden dzień 
dla córki. 

• Rád bych snowboard na den pro 
dceru. 

• Chciałbym naostrzyć krawędzie. • Rád bych si nechal nabrousit hrany. 

• Gdzie jest wypożyczalnia nart? • Kde je půjčovna lyží? 

• Ile kosztuje skipas jednodniowy? • Kolik stojí denní skipas? 

• Gdzie jest oddział z artykułami 
spożywczymi? 

• Kde je oddělení potravin? 

 



Cestování, lekce druhá, přeložte! 
• Kudy se dostaneme na dálnici, prosím? • Przepraszam, którędy na autostradę? 

• Promiňte, mohu projít? • Przepraszam, mogę przejść? 

• Jak dlouho to bude trvat? • Jak długo to potrwa? 

• Kolik to bude stát? • Ile to będzie kosztowało? 

• Kolik zavazadel máte? • Ile Pan ma bagażu? 

• Kde jsou toalety, prosím? • Przepraszam, którędy do toalety? 

• Je tady někde benzínová pumpa, 
prosím? 

• Przepraszam, czy gdzieś tutaj jest 
stacja paliw? 

• Jsou tady někde skříňky na zavazadla, 
prosím? 

• Przepraszam, czy są tutaj gdzieś 
skrzynki do przechowania bagażu? 

• Potřebuji se dostat do centra. Jakou 
jízdenku si mám koupit? 

• Potrzebuję dojechać do centrum. Jaki 
kupić sobie bilet? 

• Jsou tady tři volná místa, prosím? • Przepraszam, czy są tu trzy wolne 
miejsca? 

• Jaká jsou nejlepší spojení do Londýna? • Jakie są najlepsze połączenia do 
Londynu? 

• V kolik přijíždí vlak z Oxfordu? • O której przyjeżdża pociąg z Oxford? 

• Jede tam metro? • Czy jedzie tam metro? 

• Kolik stojí kilometr? • Ile kosztuje kilometr? 

• Jsou tady někde turistické informace, 
prosím? 

• Przepraszam, czy gdzieś tutaj jest 
stanowisko informacji turystycznej? 

• Děkujeme za svezení. • Dziękujemy za podwiezienie. 

• Kde je hotel Sun, prosím? • Przepraszam, gdzie jest hotel Sun? 

• Jak daleko to je? • Jak to daleko? 

• Ze kterého nástupiště odjíždí vlak do 
Londýna? 

• Z którego peronu odjeżdża pociąg do 
Londynu? 



• Je tady někde parkoviště, prosím? • Przepraszam, czy gdzieś tutaj jest 
parking? 

• Kde je ulice Victoria prosím? • Przepraszam, gdzie jest ulica Viktoria? 

• Jak dlouho to trvá? • Jak długo to rwa? 

• Jak dlouho to bude trvat? • Jak długo to potrwa? 

• Je to vlak do Oxfordu, prosím? • Czy to jest pociąg do Oxford? 

• Kolik zastávek musíme jet? • Ile przystanków musimy jechać? 

• Děkujeme za informace. • Dziękujemy za informacje. 

• Potřebuji opravit motor. • Potrzebuję naprawić silnik. 

• Můžete mě vzít do hotelu Hilton? • Może mnie Pan zabrać do hotelu 
Hilton? 

• Hledáme náměstí King square. • Szukamy rynku King Square. 

• Kde mám nastoupit do vlaku? • Gdzie mam wsiąść do pociągu? 

• Je tady někde automat na jízdenky, 
prosím? 

• Przepraszam, czy jest tutaj gdzieś 
automat na bilety? 

• Můžete to ukázat na mapě? • Czy może to Pan pokazać na mapie? 

• Kde je úschovna zavazadel, prosím? • Przepraszam, gdzie jest przechowalnia 
bagaży? 

• Kolik stojí zpáteční jízdenka do 
Oxfordu? 

• Ile kosztuje bilet do Oxford? 

• Za jak dlouho budeme v Londýně? • Za jak długo będziemy w Londynie? 

• Promiňte, je toto místo volné? • Przepraszam, czy to miejsce jest 
wolne? 

• Kde si můžeme koupit jízdenky, 
prosím? 

• Przepraszam, gdzie możemy kupić 
bilety? 

• Můžete mě vzít na nádraží? • Czy może mnie Pan zabrać na 
dworzec? 

• Kde je jídelní vůz? • Gdzie jest wagon restauracyjny? 



• Je tady někde stanoviště taxi? • Czy gdzieś tutaj jest postój taksówek? 

• Kde je Trafalgarské náměstí, prosím? • Przepraszam, gdzie jest Rynek 
Trafalgar? 

• Která stanice metra to je? • Na której stacji metra to jest? 

• Je tady někde hlídané parkoviště? • Czy jest gdzieś tutaj parking 
strzeżony? 

• Je to daleko? • Czy to daleko? 

• V kolik jede vlak do Londýna? • O której jedzie pociąg do Londynu? 

• Můžete mě vzít do centra? • Czy mógłby nas Pan zabrać do 
centrum? 

• Prosím jízdenku na dvě zóny. • Poproszę o bilet na dwie strefy. 

• Je nějaká sleva pro děti? • Czy dzieci mają jakąś zniżkę? 

• Drobné si nechte. • Reszty nie trzeba. 

• Kde jsme teď? • Gdzie teraz jesteśmy? 

• Jak dlouho trvá cesta? • Jak długo trwa droga? 

• Je nějaká sleva pro studenty? • Czy jest jakaś zniżka dla studentów? 

• Jak daleko to je? • Jak to daleko? 

• V kolik hodin jede poslední tramvaj? • O której jedzie ostatni tramwaj? 

• Kolik stojí minuta? • Ile kosztuje minuta? 

• Promiňte, jsou tady někde podzemní 
garáže? 

• Przepraszam, czy gdzieś tutaj jest 
garaż podziemny? 

• V kolik jede poslední vlak? • O której jedzie ostatni pociąg? 

• Jak dlouho to bude trvat? • Jak długo to potrwa? 

• Kolik stojí jízdenka do Londýna? • Ile kosztuje bilet do Londynu? 

• Je tady někde autoservis, prosím? • Przepraszam, czy gdzieś tutaj jest 
autoserwis? 



• Promiňte, hledám ulici Green Street. • Przepraszam, szukam ulicy Green 
Street. 

• Mohu vidět vaše jízdenky, prosím? • Poproszę Państwa bilety. 

• Jsou tady dvě volná místa, prosím? • Przepraszam, czy są tu dwa wolne 
miejsca? 

• Vaše jízdenky, prosím. • Poproszę Państwa bilety. 

• Můžeme si koupit skupinový skipas? • Możemy kupić skipas dla grupy? 

• V kolik hodin je poslední jízda? • O której jest ostatni rejs? 

• Prosím tři týdenní skipasy pro dospělé 
a dva dětské. 

• Poproszę trzy tygodniowe skipasy dla 
dorosłych i dwa dla dzieci. 

• Je na sjezdovce restaurace? • Czy na stoku jest restauracja? 

• Udělal jsem rezervaci on-line. • Zrobiłem rezerwację on-line. 

• Rád bych si nechal nabrousit hrany. • Chciałbym naostrzyć krawędzie. 

• Kolik stojí denní skipas? • Ile kosztuje skipas jednodniowy? 

• Rád bych snowboard na den pro dceru. • Chciałbym snowboard na jeden dzień 
dla córki. 

• Zvu Vás na skleničku. • Mogę Panią zaprosić na drinka? 

• Pojďme na kafe. • Chodźmy na kawę. 

• Kde je půjčovna lyží? • Gdzie jest wypożyczalnia nart? 

• Kde si mohu koupit helmu? • Gdzie mogę kupić hełm? 

• Rád bych si půjčil lyže pro sebe a pro 
syna. 

• Chciałbym pożyczyć narty dla siebie i 
dla syna. 

• Pozor!!!!!! • Uwaga!!!!! 

• Můžete nás vyfotit, prosím? • Przepraszam, może nam Pan zrobić 
zdjęcie? 

• Rád bych skupinový skipas pro deset 
osob. 

• Poproszę skipas dla grupy dziesięciu 
osób. 

• Kde je oddělení potravin? • Gdzie jest oddział z artykułami 
spożywczymi? 



 

Cestování, lekce třetí, poslouchejte! 

 

• Proszę iść na piąty peron. Pociąg 
przyjeżdża za pięć minut. 

• Běžte na nástupiště pět. Vlak přijíždí 
za pět minut. 

• Stacja nazywa się Whatford park. • Stanice se jmenuje Whatford Park. 

• Dzieci do pięciu lat mają wstęp 
bezpłatny. 

• Děti do pěti let jsou zdarma. 

• W mieście są dwa hotele Hilton. Chce 
Pan do tego w centrum, czy na 
przedmieściu? 

• Ve městě jsou dva Hiltony. Chcete do 
centra nebo na předměstí? 

• Postój taksówek jest na drugim brzegu. • Stanoviště taxi je na druhé straně řeky. 

• Jedno euro. • Jedno euro. 

• Ostatni pociąg jedzie dwudziesta 
pierwsza trzydzieści pięć. 

• Poslední vlak jede v devět třicet pět. 

• Oczywiście, na który dworzec Pan 
jedzie? 

• Samozřejmě. Na jaké nádrží jedete? 

• Musi Pan jechać pięć lub sześć 
kilometrów prosto, a potem skręcić w 
lewo. 

• Jeďte rovně pět nebo šest kilometrů a 
pak zahněte doleva. 

• Ostatni tramwaj jedzie dwudziesta 
pierwsza czterdzieści. 

• Poslední tramvaj jede v devět čtyřicet. 

• Proszę oto one. • Tady máte. 

• Najbliższy serwis jest około pięć mil 
stąd, w Bradford. 

• Nejbližší servis je okolo pěti mil 
odsud, v Bredfordu. 

• Cała przyjemność po naszej stronie. • Bylo mi potěšením. 

• Nie za daleko, coś około siedmiu mil. • Ne moc daleko, okolo sedmi mil. 

• Oczywiście, dokąd dokładnie 
jedziecie? 

• Samozřejmě. Kam přesně jedete? 

• W tym kierunku. • Tímto směrem. 



• To zależy od ruchu - jeżeli jedziemy 
wolnej, niż osiem mil na godzinę, liczę 
za minutę. 

• Záleží na provozu - pokud jedeme 
méně než osm mil za hodinu, účtujeme 
po minutě. 

• Dzięki. • Děkuji. 

• W jedną stronę, czy powrotny? • Jedna cesta nebo zpáteční? 

• Jakieś są w budynku obok. • Nějaké jsou ve vedlejší budově. 

• Nie ten pociąg jedzie do Newcastle. 
Pociąg do Oxford jeszcze nie 
przyjechał. 

• Ne, tenhle jede do Newcastlu. Vlak do 
Oxfordu ještě nepřijel. 

• Proszę bardzo, poproszę dwa euro. • Tady máte, dvě eura. 

• Droga trwa zazwyczaj sześćdziesiąt do 
siedemdziesięciu minut. 

• Cesta většinou trvá od šedesáti do 
sedmdeáti minut. 

• Stanowisko informacji turystycznej 
jest za tym rogiem, nie może go Pan 
ominąć. 

• Turistický informační stánek je za 
tímhle rohem, nemůžete to minout. 

• Powinniśmy dojechać w godzinę 
czasu. 

• Měli bychom přijet asi do hodiny. 

• Czy mogę zobaczyć Pana kartę 
studenta? 

• Mohu vidět vaši studentskou kartu? 

• Nie potrwa to długo. • Nebude to trvat dlouho. 

• Musi Pan iść po tej drodze i skręcić w 
trzecią w lewo. 

• Běžte po této cestě a odbočte třetí 
doleva. 

• Na końcu drogi. • Na konci cesty. 

• Zazwyczaj mniej niż dziesięć minut. • Normálně to trvá méně než deset 
minut. 

• Właśnie dojeżdżamy do Victorii. • Právě přijíždíme na Viktorii. 

• Tylko to. • Jen tohle. 

• Najbliższy serwis jest około pięć mil 
stąd, w Bradford. 

• Nejbližší servis je okolo pěti mil 
odsud, v Bredfordu. 

• Jedźcie trzy przystanki metrem. • Jeďte tři stanice metrem. 



• Najbliższa jest na Fleet Street. 
Pierwszą w prawo a potem drugą w 
lewo. 

• Nejbližší je na Fleet street. První 
doprava a pak druhou doleva. 

• Następny pociąg do Londynu jedzie o 
siedemnastej trzydzieści. 

• Další vlak do Londýna jede v pět třicet.

• Proszę iść wg strzałek. • Běžte podle ukazatelů. 

• Jeden jest tuż za rogiem. • Jedno je hned za rohem. 

• Niech Pan kupi bilet 24 godzinowy. 
Wychodzi najtaniej. 

• Kupte si denní jízdenku. Vyjde 
nejlevněji. 

• Pociąg do Londynu odjeżdża z piątego 
peronu. 

• Vlak do Londýna odjíždí z nástupiště 
pět. 

• Tak, te trzy miejsca są wolne. • Ano, tahle tři místa jsou volná. 

• Pociąg z Oxford przyjedzie za pięć 
minut. 

• Vlak z Oxfordu přijede za pět minut. 

• Potrwa to jakieś siedem minut. • Bude to trvat asi sedm minut. 

• Oczywiście, przepraszam. • Samozřejmě, promiňte. 

• Jakieś dwa kilometry. • Asi dva kilometry. 

• Oczywiście, gdzie macie mapę? • Samozřejmě, kde máte mapu? 

• Pięć funtów trzydzieści. • Pět liber třicet. 

• Tylko jedno. To drugie jest zajęte. • Pouze jedno. To druhé je obsazené. 

• Pięćdziesiąt funtów plus materiał. • Padesát liber plus materiál. 

• Przykro mi, ale nie wiem, gdzie jest 
Green Street. 

• Lituji, nevím, kde je Green street. 

• Dwa euro. • Dvě eura. 

• Proszę bardzo. • Poslužte si. 

• Jeden jest w budynku dworcowym 
metra. 

• Jeden je v nádražní budově metra. 

• Przepraszam, to miejsce jest zajęte. • Tohle je obsazené, promiňte. 



• Niech Pan jedzie autobusem i wstąpi 
na piątym przystanku. 

• Jeďte autobusem č. 5 a vystupte na 
páté zastávce. 

• Proszę iść po tej ulicy, na końcu jest 
serwis, nazywa się Duncan. 

• Běžte po této cestě, na konci je servis 
jménem Duncan. 

• Około dwie godziny. • Přibližně dvě hodiny. 

• Automaty na bilety są tuż za rogiem. • Automaty na prodej jízdenek jsou hned 
za rohem. 

• Najlepiej jechać pociągiem na dworzec 
Victoria. 

• Nejlepší by bylo jet vlakem na nádaží 
Victoria. 

• Niestety, tutaj jej nie ma. 
Musielibyście Państwo pojechać na 
lotnisko. 

• Bohužel tady není. Museli byste jet na 
letiště. 

• Myślę, że nie. • Myslím, že ne. 

• Nie za daleko, jakieś pięć kilometrów. • Ne moc, asi pět kilometrů. 

• Jest tutaj jeden, w tamtym budynku, to 
parking podziemny. 

• Je tu jedno v tamté budově. Je to 
podzemní parkoviště. 

• Tak, musisz wysiąść na piątym 
przystanku. 

• Ano, musíte vystoupit na páté 
zastávce. 

• To niedaleko. Musicie iść tą drogą i na 
końcu skręcić w lewo. 

• Není to daleko. Běžte po této cestě a na 
konci zahněte doleva. 

• Pan pozwoli, że je Panu dam. • Dovolte mi vám je dát. 

• Ostatni rejs jest dokładnie o czwartej. • Poslední jízda je přesně ve čtyři. 

• To by było bardzo przyjemne, ale 
muszę lecieć. Może następnym razem. 

• To by bylo pěkné, ale teď musím 
běžet. Možná příště. 

• Tutaj na ulicy jest sklep, gdzie może 
Pan kupić kompletne wyposażenie 
narciarskie. 

• Tady na cestě je obchod, kde můžete 
koupit veškerou lyžařskou výbavu. 

• Już jeździła na snowboardzie? • Už někdy jezdila na snowboardu? 

• Jaki jest numer Pan rezerwacji? • Jaké je číslo vaší rezervace? 

• Musi Was być minimum piętnaście 
osób. 

• Musí vás být minimálně patnáct. 



• Jak dobrze Państwo jeździcie na 
nartach? 

• Jak pokročilí jste? 

• Oczywiście, stańcie bliżej siebie i 
proszę się uśmiechać. 

• Samozřejmě, běžte blíž k sobě a 
usmívejte se. 

• Dwieście pięćdziesiąt euro. Płaci Pan 
kartą? 

• Dvěstě padesát euro. Kartou? 

• Przepraszam, nie chciałem Pana 
potrącić. Czy wszystko w porządku? 

• Promiňte, nechtěl jsem do vás vrazit. 
Jste v pořádku? 

• Widzi Pan tą drewnianą chatkę? To 
tam. 

• Vidíte tu dřevěnou chatku? Je to tam. 

• Dzisiaj stoki zamykają o trzeciej. 
Dlatego lepiej wychodzi wykupić tylko 
rano. 

• Dnes zavírají sjezdovky ve tři. Proto 
je lepší koupit jen ráno. 

• Kosztuje to dwadzieścia euro. Niech 
Pan przyjdzie za dwie godziny. 

• Stojí to dvacet eur. Přijďte za dvě 
hodiny. 

• Właściwie to są trzy - na górze, w 
środku i na samym końcu. 

• Vlastně jsou tu tři - na vrcholu, 
uprostřed a přímo na konci. 

• Artykuły spożywcze są na pierwszym 
piętrze w prawo. 

• Jídlo je na prvním patře doprava. 

Cestování, lekce čtvrtá, přeložte! 
• Asi dva kilometry. • Jakieś dwa kilometry. 

• Bylo mi potěšením. • Cała przyjemność po naszej stronie. 

• Děti do pěti let jsou zdarma. • Dzieci do pięciu lat mają wstęp 
bezpłatny. 

• Poslužte si. • Proszę bardzo. 

• Přibližně dvě hodiny. • Około dwie godziny. 

• Bude to trvat asi sedm minut. • Potrwa to jakieś siedem minut. 

• Běžte po této cestě a odbočte třetí 
doleva. 

• Musi Pan iść po tej drodze i skręcić w 
trzecią w lewo. 

• Cesta většinou trvá od šedesáti do 
sedmdeáti minut. 

• Droga trwa zazwyczaj sześćdziesiąt do 
siedemdziesięciu minut. 



• Nejbližší je na Fleet street. První 
doprava a pak druhou doleva. 

• Najbliższa jest na Fleet Street. 
Pierwszą w prawo a potem drugą w 
lewo. 

• Nejlepší by bylo jet vlakem na nádaží 
Victoria. 

• Najlepiej jechać pociągiem na dworzec 
Victoria. 

• Běžte podle ukazatelů. • Proszę iść wg strzałek. 

• Jedna cesta nebo zpáteční? • W jedną stronę, czy powrotny? 

• Automaty na prodej jízdenek jsou hned 
za rohem. 

• Automaty na bilety są tuż za rogiem. 

• Ve městě jsou dva Hiltony. Chcete do 
centra nebo na předměstí? 

• W mieście są dwa hotele Hilton. Chce 
Pan do tego w centrum, czy na 
przedmieściu? 

• Poslední vlak jede v devět třicet pět. • Ostatni pociąg jedzie dwudziesta 
pierwsza trzydzieści pięć. 

• Padesát liber plus materiál. • Pięćdziesiąt funtów plus materiał. 

• Samozřejmě. Na jaké nádrží jedete? • Oczywiście, na który dworzec Pan 
jedzie? 

• Jen tohle. • Tylko to. 

• Turistický informační stánek je za 
tímhle rohem, nemůžete to minout. 

• Stanowisko informacji turystycznej 
jest za tym rogiem, nie może go Pan 
ominąć. 

• Dvě eura. • Dwa euro. 

• Tady máte. • Proszę oto one. 

• Jedno je hned za rohem. • Jeden jest tuż za rogiem. 

• Je tu jedno v tamté budově. Je to 
podzemní parkoviště. 

• Jest tutaj jeden, w tamtym budynku, to 
parking podziemny. 

• Stanice se jmenuje Whatford Park. • Stacja się nazywa Whatford park. 

• Tímto směrem. • W tym kierunku. 

• Jeďte rovně pět nebo šest kilometrů a 
pak zahněte doleva. 

• Musi Pan jechać pięć lub sześć 
kilometrów prosto, a potem skręcić w 



lewo. 

• Děkuji. • Dzięki. 

• Jeďte tři stanice metrem. • Jedźcie trzy przystanki metrem. 

• Nejbližší servis je okolo pěti mil 
odsud, v Bredfordu. 

• Najbliższy serwis jest około pięć mil 
stąd, w Bradford. 

• Měli bychom přijet asi do hodiny. • Powinniśmy dojechać w godzinę 
czasu. 

• Jeden je v nádražní budově metra. • Jeden jest w budynku dworcowym 
metra. 

• Vlak z Oxfordu přijede za pět minut. • Pociąg z Oxford przyjedzie za pięć 
minut. 

• Normálně to trvá méně než deset 
minut. 

• Zazwyczaj mniej niż dziesięć minut. 

• Nejbližší servis je okolo pěti mil 
odsud, v Bredfordu. 

• Najbliższy serwis jest około pięć mil 
stąd, w Bradford. 

• Tohle je obsazené, promiňte. • Przepraszam, to miejsce jest zajęte. 

• Samozřejmě. Kam přesně jedete? • Oczywiście, dokąd dokładnie 
jedziecie? 

• Poslední tramvaj jede v devět čtyřicet. • Ostatni tramwaj jedzie dwudziesta 
pierwsza czterdzieści. 

• Právě přijíždíme na Viktorii. • Właśnie dojeżdżamy do Victorii. 

• Ne moc daleko, okolo sedmi mil. • Nie za daleko, coś około siedmiu mil. 

• Běžte na nástupiště pět. Vlak přijíždí 
za pět minut. 

• Proszę iść na piąty peron. Pociąg 
przyjeżdża za pięć minut. 

• Ano, musíte vystoupit na páté 
zastávce. 

• Tak, musisz wysiąść na piątym 
przystanku. 

• Nebude to trvat dlouho. • Nie potrwa to długo. 

• Lituji, nevím, kde je Green street. • Przykro mi, ale nie wiem, gdzie jest 
Green Street. 

• Kupte si denní jízdenku. Vyjde • Niech Pan kupi bilet 24 godzinowy. 



nejlevněji. Wychodzi najtaniej. 

• Jeďte autobusem č. 5 a vystupte na 
páté zastávce. 

• Niech Pan jedzie autobusem i wstąpi 
na piątym przystanku. 

• Jedno euro. • Jedno euro. 

• Ano, tahle tři místa jsou volná. • Tak, te trzy miejsca są wolne. 

• Stanoviště taxi je na druhé straně řeky. • Postój taksówek jest na drugim brzegu. 

• Vlak do Londýna odjíždí z nástupiště 
pět. 

• Pociąg do Londynu odjeżdża z piątego 
peronu. 

• Běžte po této cestě, na konci je servis 
jménem Duncan. 

• Proszę iść po tej ulicy, na końcu jest 
serwis, nazywa się Duncan. 

• Záleží na provozu - pokud jedeme 
méně než osm mil za hodinu, účtujeme 
po minutě. 

• To zależy od ruchu - jeżeli jedziemy 
wolnej, niż osiem mil na godzinę, liczę 
za minutę. 

• Tady máte, dvě eura. • Proszę bardzo, poproszę dwa euro. 

• Není to daleko. Běžte po této cestě a na 
konci zahněte doleva. 

• To niedaleko. Musicie iść tą drogą i na 
końcu skręcić w lewo. 

• Mohu vidět vaši studentskou kartu? • Czy mogę zobaczyć Pana kartę 
studenta? 

• Samozřejmě, promiňte. • Oczywiście, przepraszam. 

• Pět liber třicet. • Pięć funtów trzydzieści. 

• Další vlak do Londýna jede v pět třicet. • Następny pociąg do Londynu jedzie o 
siedemnastej trzydzieści. 

• Bohužel tady není. Museli byste jet na 
letiště. 

• Niestety, tutaj jej nie ma. 
Musielibyście Państwo pojechać na 
lotnisko. 

• Myslím, že ne. • Myślę, że nie. 

• Ne moc, asi pět kilometrů. • Nie za daleko, jakieś pięć kilometrów. 

• Samozřejmě, kde máte mapu? • Oczywiście, gdzie macie mapę? 

• Pouze jedno. To druhé je obsazené. • Tylko jedno. To drugie jest zajęte. 



• Na konci cesty. • Na końcu drogi. 

• Nějaké jsou ve vedlejší budově. • Jakieś są w budynku obok. 

• Ne, tenhle jede do Newcastlu. Vlak do 
Oxfordu ještě nepřijel. 

• Nie ten pociąg jedzie do Newcastle. 
Pociąg do Oxford jeszcze nie 
przyjechał. 

• Dovolte mi vám je dát. • Pan pozwoli, że je Panu dam. 

• Musí vás být minimálně patnáct. • Musi Was być minimum piętnaście 
osób. 

• Vlastně jsou tu tři - na vrcholu, 
uprostřed a přímo na konci. 

• Właściwie to są trzy - na górze, w 
środku i na samym końcu. 

• Promiňte, nechtěl jsem do vás vrazit. 
Jste v pořádku? 

• Przepraszam, nie chciałem Pana 
potrącić. Czy wszystko w porządku? 

• Tady na cestě je obchod, kde můžete 
koupit veškerou lyžařskou výbavu. 

• Tutaj na ulicy jest sklep, gdzie może 
Pan kupić kompletne wyposażenie 
narciarskie. 

• Samozřejmě, běžte blíž k sobě a 
usmívejte se. 

• Oczywiście, stańcie bliżej siebie i 
proszę się uśmiechać. 

• Jaké je číslo vaší rezervace? • Jaki jest numer Pan rezerwacji? 

• Dnes zavírají sjezdovky ve tři. Proto je 
lepší koupit jen ráno. 

• Dzisiaj stoki zamykają o trzeciej. 
Dlatego lepiej wychodzi wykupić 
tylko rano. 

• To by bylo pěkné, ale teď musím 
běžet. Možná příště. 

• To by było bardzo przyjemne, ale 
muszę lecieć. Może następnym razem. 

• Stojí to dvacet eur. Přijďte za dvě 
hodiny. 

• Kosztuje to dwadzieścia euro. Niech 
Pan przyjdzie za dwie godziny. 

• Jak pokročilí jste? • Jak dobrze Państwo jeździcie na 
nartach? 

• Už někdy jezdila na snowboardu? • Już jeździła na snowboardzie? 

• Vidíte tu dřevěnou chatku? Je to tam. • Widzi Pan tą drewnianą chatkę? To 
tam. 

• Dvěstě padesát euro. Kartou? • Dwieście pięćdziesiąt euro. Płaci Pan 
kartą? 



• Poslední jízda je přesně ve čtyři. • Ostatni rejs jest dokładnie o czwartej. 

• Jídlo je na prvním patře doprava. • Artykuły spożywcze są na pierwszym 
piętrze w prawo. 

 

 

Cestování, lekce pátá, lekce šestá, poslouchejte, reagujte! 
• Drobné si nechte. • Reszty nie trzeba. 

• Děkuji. • Dzięki. 

• Děkujeme za svezení. • Dziękujemy za podwiezienie. 

• Bylo mi potěšením. • Cała przyjemność po naszej stronie. 

• Děkujeme za informace. • Dziękujemy za informacje. 

• Poslužte si. • Proszę bardzo. 

• Kudy se dostaneme na dálnici, prosím? • Przepraszam, którędy na autostradę? 

• Jeďte rovně pět nebo šest kilometrů a 
pak zahněte doleva. 

• Musi Pan jechać pięć lub sześć 
kilometrów prosto, a potem skręcić w 
lewo. 

• Je tady někde hlídané parkoviště? • Czy jest gdzieś tutaj parking 
strzeżony? 

• Jedno je hned za rohem. • Jeden jest tuż za rogiem. 

• Jsou tady někde turistické informace, 
prosím? 

• Przepraszam, czy gdzieś tutaj jest 
stanowisko informacji turystycznej? 

• Turistický informační stánek je za 
tímhle rohem, nemůžete to minout. 

• Stanowisko informacji turystycznej 
jest za tym rogiem, nie może go Pan 
ominąć. 

• Promiňte, jsou tady někde podzemní 
garáže? 

• Przepraszam, czy gdzieś tutaj jest 
garaż podziemny? 

• Myslím, že ne. • Myślę, że nie. 

• Kde je hotel Sun, prosím? • Przepraszam, gdzie jest hotel Sun? 



• Jeďte autobusem č. 5 a vystupte na 
páté zastávce. 

• Niech Pan jedzie autobusem i wstąpi 
na piątym przystanku. 

• Kde je Trafalgarské náměstí, prosím? • Przepraszam, gdzie jest Rynek 
Trafalgar? 

• Na konci cesty. • Na końcu drogi. 

• Kde je ulice Victoria prosím? • Przepraszam, gdzie jest ulica Viktoria? 

• Běžte po této cestě a odbočte třetí 
doleva. 

• Musi Pan iść po tej drodze i skręcić w 
trzecią w lewo. 

• Hledáme náměstí King square. • Szukamy rynku King Square. 

• Není to daleko. Běžte po této cestě a na 
konci zahněte doleva. 

• To niedaleko. Musicie iść tą drogą i na 
końcu skręcić w lewo. 

• Je tady někde parkoviště, prosím? • Przepraszam, czy gdzieś tutaj jest 
parking? 

• Je tu jedno v tamté budově. Je to 
podzemní parkoviště. 

• Jest tutaj jeden, w tamtym budynku, to 
parking podziemny. 

• Je tady někde autoservis, prosím? • Przepraszam, czy gdzieś tutaj jest 
autoserwis? 

• Nejbližší servis je okolo pěti mil 
odsud, v Bredfordu. 

• Najbliższy serwis jest około pięć mil 
stąd, w Bradford. 

• Je tady někde benzínová pumpa, 
prosím? 

• Przepraszam, czy gdzieś tutaj jest 
stacja paliw? 

• Nejbližší je na Fleet street. První 
doprava a pak druhou doleva. 

• Najbliższa jest na Fleet Street. 
Pierwszą w prawo a potem drugą w 
lewo. 

• Potřebuji opravit motor. • Potrzebuję naprawić silnik. 

• Nejbližší servis je okolo pěti mil 
odsud, v Bredfordu. 

• Najbliższy serwis jest około pięć mil 
stąd, w Bradford. 

• Jak daleko to je? • Jak to daleko? 

• Ne moc, asi pět kilometrů. • Nie za daleko, jakieś pięć kilometrów. 

• Jak daleko to je? • Jak to daleko? 



• Ne moc daleko, okolo sedmi mil. • Nie za daleko, coś około siedmiu mil. 

• Jak dlouho to trvá? • Jak długo to rwa? 

• Normálně to trvá méně než deset 
minut. 

• Zazwyczaj mniej niż dziesięć minut. 

• Jak dlouho trvá cesta? • Jak długo trwa droga? 

• Cesta většinou trvá od šedesáti do 
sedmdeáti minut. 

• Droga trwa zazwyczaj sześćdziesiąt do 
siedemdziesięciu minut. 

• Jak dlouho to bude trvat? • Jak długo to potrwa? 

• Nebude to trvat dlouho. • Nie potrwa to długo. 

• Jak dlouho to bude trvat? • Jak długo to potrwa? 

• Přibližně dvě hodiny. • Około dwie godziny. 

• Jak dlouho to bude trvat? • Jak długo to potrwa? 

• Bude to trvat asi sedm minut. • Potrwa to jakieś siedem minut. 

• Je to daleko? • Czy to daleko? 

• Asi dva kilometry. • Jakieś dwa kilometry. 

• Kolik stojí kilometr? • Ile kosztuje kilometr? 

• Dvě eura. • Dwa euro. 

• Kolik stojí minuta? • Ile kosztuje minuta? 

• Jedno euro. • Jedno euro. 

• Kolik stojí zpáteční jízdenka do 
Oxfordu? 

• Ile kosztuje bilet do Oxford? 

• Pět liber třicet. • Pięć funtów trzydzieści. 

• Jede tam metro? • Czy jedzie tam metro? 

• Ano, musíte vystoupit na páté 
zastávce. 

• Tak, musisz wysiąść na piątym 
przystanku. 

• Kolik zastávek musíme jet? • Ile przystanków musimy jechać? 



• Jeďte tři stanice metrem. • Jedźcie trzy przystanki metrem. 

• Můžete to ukázat na mapě? • Czy może to Pan pokazać na mapie? 

• Samozřejmě, kde máte mapu? • Oczywiście, gdzie macie mapę? 

• Můžete mě vzít do centra? • Czy mógłby nas Pan zabrać do 
centrum? 

• Samozřejmě. Kam přesně jedete? • Oczywiście, dokąd dokładnie 
jedziecie? 

• Jsou tady někde skříňky na zavazadla, 
prosím? 

• Przepraszam, czy są tutaj gdzieś 
skrzynki do przechowania bagażu? 

• Nějaké jsou ve vedlejší budově. • Jakieś są w budynku obok. 

• Je tady někde automat na jízdenky, 
prosím? 

• Przepraszam, czy jest tutaj gdzieś 
automat na bilety? 

• Jeden je v nádražní budově metra. • Jeden jest w budynku dworcowym 
metra. 

• Kde si můžeme koupit jízdenky, 
prosím? 

• Przepraszam, gdzie możemy kupić 
bilety? 

• Automaty na prodej jízdenek jsou hned 
za rohem. 

• Automaty na bilety są tuż za rogiem. 

• Prosím jízdenku na dvě zóny. • Poproszę o bilet na dwie strefy. 

• Tady máte, dvě eura. • Proszę bardzo, poproszę dwa euro. 

• Mohu vidět vaše jízdenky, prosím? • Poproszę Państwa bilety. 

• Tady máte. • Proszę oto one. 

• Můžete mě vzít do hotelu Hilton? • Może mnie Pan zabrać do hotelu 
Hilton? 

• Ve městě jsou dva Hiltony. Chcete do 
centra nebo na předměstí? 

• W mieście są dwa hotele Hilton. Chce 
Pan do tego w centrum, czy na 
przedmieściu? 

• Můžete mě vzít na nádraží? • Czy może mnie Pan zabrać na 
dworzec? 



• Samozřejmě. Na jaké nádrží jedete? • Oczywiście, na który dworzec Pan 
jedzie? 

• Jsou tady tři volná místa, prosím? • Przepraszam, czy są tu trzy wolne 
miejsca? 

• Ano, tahle tři místa jsou volná. • Tak, te trzy miejsca są wolne. 

• Jsou tady dvě volná místa, prosím? • Przepraszam, czy są tu dwa wolne 
miejsca? 

• Pouze jedno. To druhé je obsazené. • Tylko jedno. To drugie jest zajęte. 

• Promiňte, mohu projít? • Przepraszam, mogę przejść? 

• Samozřejmě, promiňte. • Oczywiście, przepraszam. 

• Promiňte, je toto místo volné? • Przepraszam, czy to miejsce jest 
wolne? 

• Tohle je obsazené, promiňte. • Przepraszam, to miejsce jest zajęte. 

• Promiňte, hledám ulici Green Street. • Przepraszam, szukam ulicy Green 
Street. 

• Lituji, nevím, kde je Green street. • Przykro mi, ale nie wiem, gdzie jest 
Green Street. 

• Kolik to bude stát? • Ile to będzie kosztowało? 

• Padesát liber plus materiál. • Pięćdziesiąt funtów plus materiał. 

• Kolik stojí jízdenka do Londýna? • Ile kosztuje bilet do Londynu? 

• Jedna cesta nebo zpáteční? • W jedną stronę, czy powrotny? 

• Kolik zavazadel máte? • Ile Pan ma bagażu? 

• Jen tohle. • Tylko to. 

• Potřebuji se dostat do centra. Jakou 
jízdenku si mám koupit? 

• Potrzebuję dojechać do centrum. Jaki 
kupić sobie bilet? 

• Kupte si denní jízdenku. Vyjde 
nejlevněji. 

• Niech Pan kupi bilet 24 godzinowy. 
Wychodzi najtaniej. 

• Je nějaká sleva pro děti? • Czy dzieci mają jakąś zniżkę? 



• Děti do pěti let jsou zdarma. • Dzieci do pięciu lat mają wstęp 
bezpłatny. 

• Je nějaká sleva pro studenty? • Czy jest jakaś zniżka dla studentów? 

• Mohu vidět vaši studentskou kartu? • Czy mogę zobaczyć Pana kartę 
studenta? 

• Je tady někde stanoviště taxi? • Czy gdzieś tutaj jest postój taksówek? 

• Stanoviště taxi je na druhé straně řeky. • Postój taksówek jest na drugim brzegu. 

• Je to vlak do Oxfordu, prosím? • Czy to jest pociąg do Oxford? 

• Ne, tenhle jede do Newcastlu. Vlak do 
Oxfordu ještě nepřijel. 

• Nie ten pociąg jedzie do Newcastle. 
Pociąg do Oxford jeszcze nie 
przyjechał. 

• Jaká jsou nejlepší spojení do Londýna? • Jakie są najlepsze połączenia do 
Londynu? 

• Nejlepší by bylo jet vlakem na nádaží 
Victoria. 

• Najlepiej jechać pociągiem na dworzec 
Victoria. 

• V kolik jede poslední vlak? • O której jedzie ostatni pociąg? 

• Poslední vlak jede v devět třicet pět. • Ostatni pociąg jedzie dwudziesta 
pierwsza trzydzieści pięć. 

• V kolik hodin jede poslední tramvaj? • O której jedzie ostatni tramwaj? 

• Poslední tramvaj jede v devět čtyřicet. • Ostatni tramwaj jedzie dwudziesta 
pierwsza czterdzieści. 

• V kolik jede vlak do Londýna? • O której jedzie pociąg do Londynu? 

• Další vlak do Londýna jede v pět třicet. • Następny pociąg do Londynu jedzie o 
siedemnastej trzydzieści. 

• Která stanice metra to je? • Na której stacji metra to jest? 

• Stanice se jmenuje Whatford Park. • Stacja się nazywa Whatford park. 

• Za jak dlouho budeme v Londýně? • Za jak długo będziemy w Londynie? 

• Měli bychom přijet asi do hodiny. • Powinniśmy dojechać w godzinę 
czasu. 



• V kolik přijíždí vlak z Oxfordu? • O której przyjeżdża pociąg z Oxford? 

• Vlak z Oxfordu přijede za pět minut. • Pociąg z Oxford przyjedzie za pięć 
minut. 

• Kde jsou toalety, prosím? • Przepraszam, którędy do toalety? 

• Běžte podle ukazatelů. • Proszę iść wg strzałek. 

• Kde jsme teď? • Gdzie teraz jesteśmy? 

• Právě přijíždíme na Viktorii. • Właśnie dojeżdżamy do Victorii. 

• Kde je jídelní vůz? • Gdzie jest wagon restauracyjny? 

• Tímto směrem. • W tym kierunku. 

• Kde je úschovna zavazadel, prosím? • Przepraszam, gdzie jest przechowalnia 
bagaży? 

• Bohužel tady není. Museli byste jet na 
letiště. 

• Niestety, tutaj jej nie ma. 
Musielibyście Państwo pojechać na 
lotnisko. 

• Kde mám nastoupit do vlaku? • Gdzie mam wsiąść do pociągu? 

• Běžte na nástupiště pět. Vlak přijíždí 
za pět minut. 

• Proszę iść na piąty peron. Pociąg 
przyjeżdża za pięć minut. 

• Ze kterého nástupiště odjíždí vlak do 
Londýna? 

• Z którego peronu odjeżdża pociąg do 
Londynu? 

• Vlak do Londýna odjíždí z nástupiště 
pět. 

• Pociąg do Londynu odjeżdża z piątego 
peronu. 

• Vaše jízdenky, prosím. • Poproszę Państwa bilety. 

• Dovolte mi vám je dát. • Pan pozwoli, że je Panu dam. 

• Rád bych si nechal nabrousit hrany. • Chciałbym naostrzyć krawędzie. 

• Stojí to dvacet eur. Přijďte za dvě 
hodiny. 

• Kosztuje to dwadzieścia euro. Niech 
Pan przyjdzie za dwie godziny. 

• Prosím tři týdenní skipasy pro dospělé 
a dva dětské. 

• Poproszę trzy tygodniowe skipasy dla 
dorosłych i dwa dla dzieci. 



• Dvěstě padesát euro. Kartou? • Dwieście pięćdziesiąt euro. Płaci Pan 
kartą? 

• Můžeme si koupit skupinový skipas? • Możemy kupić skipas dla grupy? 

• Musí vás být minimálně patnáct. • Musi Was być minimum piętnaście 
osób. 

• Můžete nás vyfotit, prosím? • Przepraszam, może nam Pan zrobić 
zdjęcie? 

• Samozřejmě, běžte blíž k sobě a 
usmívejte se. 

• Oczywiście, stańcie bliżej siebie i 
proszę się uśmiechać. 

• Udělal jsem rezervaci on-line. • Zrobiłem rezerwację on-line. 

• Jaké je číslo vaší rezervace? • Jaki jest numer Pan rezerwacji? 

• Rád bych snowboard na den pro dceru. • Chciałbym snowboard na jeden dzień 
dla córki. 

• Už někdy jezdila na snowboardu? • Już jeździła na snowboardzie? 

• Rád bych skupinový skipas pro deset 
osob. 

• Poproszę skipas dla grupy dziesięciu 
osób. 

• Dnes zavírají sjezdovky ve tři. Proto je 
lepší koupit jen ráno. 

• Dzisiaj stoki zamykają o trzeciej. 
Dlatego lepiej wychodzi wykupić 
tylko rano. 

• Rád bych si půjčil lyže pro sebe a pro 
syna. 

• Chciałbym pożyczyć narty dla siebie 
i dla syna. 

• Jak pokročilí jste? • Jak dobrze Państwo jeździcie na 
nartach? 

• Je na sjezdovce restaurace? • Czy na stoku jest restauracja? 

• Vlastně jsou tu tři - na vrcholu, 
uprostřed a přímo na konci. 

• Właściwie to są trzy - na górze, w 
środku i na samym końcu. 

• Zvu Vás na skleničku. • Mogę Panią zaprosić na drinka? 

• To by bylo pěkné, ale teď musím 
běžet. Možná příště. 

• To by było bardzo przyjemne, ale 
muszę lecieć. Może następnym 
razem. 

• Pozor!!!!!! • Uwaga!!!!! 

• Promiňte, nechtěl jsem do vás vrazit. • Przepraszam, nie chciałem Pana 



Jste v pořádku? potrącić. Czy wszystko w porządku? 

• V kolik hodin je poslední jízda? • O której jest ostatni rejs? 

• Poslední jízda je přesně ve čtyři. • Ostatni rejs jest dokładnie o czwartej. 

• Kde si mohu koupit helmu? • Gdzie mogę kupić hełm? 

• Tady na cestě je obchod, kde můžete 
koupit veškerou lyžařskou výbavu. 

• Tutaj na ulicy jest sklep, gdzie może 
Pan kupić kompletne wyposażenie 
narciarskie. 

• Kde je půjčovna lyží? • Gdzie jest wypożyczalnia nart? 

• Vidíte tu dřevěnou chatku? Je to tam. • Widzi Pan tą drewnianą chatkę? To 
tam. 

• Kde je oddělení potravin? • Gdzie jest oddział z artykułami 
spożywczymi? 

• Jídlo je na prvním patře doprava. • Artykuły spożywcze są na pierwszym 
piętrze w prawo. 

 

  



Cestování -karty 

Reszty nie trzeba. Dzięki. Dziękujemy za podwiezienie. 

Cała przyjemność po naszej 
stronie. 

Dziękujemy za informacje. Proszę bardzo. 

Przepraszam, którędy na 
autostradę? 

Musi Pan jechać pięć lub 
sześć kilometrów prosto, a 

potem skręcić w lewo. 

Czy jest gdzieś tutaj parking 
strzeżony? 

Jeden jest tuż za rogiem. 
Przepraszam, czy gdzieś tutaj 

jest stanowisko informacji 
turystycznej? 

Stanowisko informacji 
turystycznej jest za tym 
rogiem, nie może go Pan 

ominąć. 

Przepraszam, czy gdzieś tutaj 
jest garaż podziemny? 

Myślę, że nie. 
Przepraszam, gdzie jest hotel 

Sun? 

Niech Pan jedzie autobusem i 
wstąpi na piątym przystanku. 

Przepraszam, gdzie jest 
Rynek Trafalgar? 

Na końcu drogi. 

1  



 

Děkujeme za svezení. Děkuji. Drobné si nechte. 

Poslužte si. Děkujeme za informace. Bylo mi potěšením. 

Je tady někde hlídané 
parkoviště? 

Jeďte rovně pět nebo šest 
kilometrů a pak zahněte 

doleva. 

Kudy se dostaneme na 
dálnici, prosím? 

Turistický informační stánek 
je za tímhle rohem, nemůžete 

to minout. 

Jsou tady někde turistické 
informace, prosím? 

Jedno je hned za rohem. 

Kde je hotel Sun, prosím? Myslím, že ne. 
Promiňte, jsou tady někde 

podzemní garáže? 

Na konci cesty. 
Kde je Trafalgarské náměstí, 

prosím? 
Jeďte autobusem č. 5 a 

vystupte na páté zastávce. 
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Przepraszam, gdzie jest ulica 
Viktoria? 

Musi Pan iść po tej drodze i 
skręcić w trzecią w lewo. 

Szukamy rynku King Square. 

To niedaleko. Musicie iść tą 
drogą i na końcu skręcić w 

lewo. 

Przepraszam, czy gdzieś tutaj 
jest parking? 

Jest tutaj jeden, w tamtym 
budynku, to parking 

podziemny. 

Przepraszam, czy gdzieś tutaj 
jest autoserwis? 

Najbliższy serwis jest około 
pięć mil stąd, w Bradford. 

Przepraszam, czy gdzieś tutaj 
jest stacja paliw? 

Najbliższa jest na Fleet 
Street. Pierwszą w prawo a 

potem drugą w lewo. 
Potrzebuję naprawić silnik. 

Najbliższy serwis jest około 
pięć mil stąd, w Bradford. 

Potrzebuję naprawić oponę. 
Proszę iść po tej ulicy, na 

końcu jest serwis, nazywa się 
Duncan. 

Jak to daleko? 

Nie za daleko, jakieś pięć 
kilometrów. 

Jak to daleko? 
Nie za daleko, coś około 

siedmiu mil. 
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Hledáme náměstí King 
square. 

Běžte po této cestě a odbočte 
třetí doleva. 

Kde je ulice Victoria prosím? 

Je tu jedno v tamté budově. 
Je to podzemní parkoviště. 

Je tady někde parkoviště, 
prosím? 

Není to daleko. Běžte po této 
cestě a na konci zahněte 

doleva. 

Je tady někde benzínová 
pumpa, prosím? 

Nejbližší servis je okolo pěti 
mil odsud, v Bredfordu. 

Je tady někde autoservis, 
prosím? 

Nejbližší servis je okolo pěti 
mil odsud, v Bredfordu. 

Potřebuji opravit motor. 
Nejbližší je na Fleet street. 
První doprava a pak druhou 

doleva. 

Jak daleko to je? 
Běžte po této cestě, na konci 
je servis jménem Duncan. 

Potřebuji spravit pneumatiku. 

Ne moc daleko, okolo sedmi 
mil. 

Jak daleko to je? Ne moc, asi pět kilometrů. 
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Jak długo to rwa? 
Zazwyczaj mniej niż dziesięć 

minut. 
Jak długo trwa droga? 

Droga trwa zazwyczaj 
sześćdziesiąt do 

siedemdziesięciu minut. 
Jak długo to potrwa? Nie potrwa to długo. 

Jak długo to potrwa? Około dwie godziny. Jak długo to potrwa? 

Potrwa to jakieś siedem 
minut. 

Czy to daleko? Jakieś dwa kilometry. 

Ile kosztuje kilometr? Dwa euro. Ile kosztuje minuta? 

Jedno euro. Ile kosztuje bilet do Oxford? Pięć funtów trzydzieści. 
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Jak dlouho trvá cesta? 
Normálně to trvá méně než 

deset minut. 
Jak dlouho to trvá? 

Nebude to trvat dlouho. Jak dlouho to bude trvat? 
Cesta většinou trvá od 

šedesáti do sedmdeáti minut. 

Jak dlouho to bude trvat? Přibližně dvě hodiny. Jak dlouho to bude trvat? 

Asi dva kilometry. Je to daleko? Bude to trvat asi sedm minut. 

Kolik stojí minuta? Dvě eura. Kolik stojí kilometr? 

Pět liber třicet. 
Kolik stojí zpáteční jízdenka 

do Oxfordu? 
Jedno euro. 
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Czy jedzie tam metro? 
Tak, musisz wysiąść na 

piątym przystanku. 
Ile przystanków musimy 

jechać? 

Jedźcie trzy przystanki 
metrem. 

Czy może to Pan pokazać na 
mapie? 

Oczywiście, gdzie macie 
mapę? 

Czy mógłby nas Pan zabrać 
do centrum? 

Oczywiście, dokąd dokładnie 
jedziecie? 

Przepraszam, czy są tutaj 
gdzieś skrzynki do 

przechowania bagażu? 

Jakieś są w budynku obok. 
Przepraszam, czy jest tutaj 
gdzieś automat na bilety? 

Jeden jest w budynku 
dworcowym metra. 

Przepraszam, gdzie możemy 
kupić bilety? 

Automaty na bilety są tuż za 
rogiem. 

Poproszę o bilet na dwie 
strefy. 

Proszę bardzo, poproszę dwa 
euro. 

Poproszę Państwa bilety. Proszę oto one. 
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Kolik zastávek musíme jet? 
Ano, musíte vystoupit na páté 

zastávce. 
Jede tam metro? 

Samozřejmě, kde máte 
mapu? 

Můžete to ukázat na mapě? Jeďte tři stanice metrem. 

Jsou tady někde skříňky na 
zavazadla, prosím? 

Samozřejmě. Kam přesně 
jedete? 

Můžete mě vzít do centra? 

Jeden je v nádražní budově 
metra. 

Je tady někde automat na 
jízdenky, prosím? 

Nějaké jsou ve vedlejší 
budově. 

Prosím jízdenku na dvě zóny. 
Automaty na prodej jízdenek 

jsou hned za rohem. 
Kde si můžeme koupit 

jízdenky, prosím? 

Tady máte. 
Mohu vidět vaše jízdenky, 

prosím? 
Tady máte, dvě eura. 
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Może mnie Pan zabrać do 
hotelu Hilton? 

W mieście są dwa hotele 
Hilton. Chce Pan do tego w 

centrum, czy na 
przedmieściu? 

Czy może mnie Pan zabrać 
na dworzec? 

Oczywiście, na który 
dworzec Pan jedzie? 

Liczy Pan za kilometr, czy za 
godzinę? 

To zależy od ruchu - jeżeli 
jedziemy wolnej, niż osiem 

mil na godzinę, liczę za 
minutę. 

Przepraszam, czy są tu trzy 
wolne miejsca? 

Tak, te trzy miejsca są wolne. 
Przepraszam, czy są tu dwa 

wolne miejsca? 

Tylko jedno. To drugie jest 
zajęte. 

Przepraszam, mogę przejść? Oczywiście, przepraszam. 

Przepraszam, czy to miejsce 
jest wolne? 

Przepraszam, to miejsce jest 
zajęte. 

Przepraszam, szukam ulicy 
Green Street. 

Przykro mi, ale nie wiem, 
gdzie jest Green Street. 

Ile to będzie kosztowało? 
Pięćdziesiąt funtów plus 

materiał. 
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Můžete mě vzít na nádraží? 
Ve městě jsou dva Hiltony. 
Chcete do centra nebo na 

předměstí? 

Můžete mě vzít do hotelu 
Hilton? 

Záleží na provozu - pokud 
jedeme méně než osm mil za 
hodinu, účtujeme po minutě. 

Účtujete na kilometr nebo na 
hodinu? 

Samozřejmě. Na jaké nádrží 
jedete? 

Jsou tady dvě volná místa, 
prosím? 

Ano, tahle tři místa jsou 
volná. 

Jsou tady tři volná místa, 
prosím? 

Samozřejmě, promiňte. Promiňte, mohu projít? 
Pouze jedno. To druhé je 

obsazené. 

Promiňte, hledám ulici Green 
Street. 

Tohle je obsazené, promiňte. 
Promiňte, je toto místo 

volné? 

Padesát liber plus materiál. Kolik to bude stát? 
Lituji, nevím, kde je Green 

street. 
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Ile kosztuje bilet do 
Londynu? 

W jedną stronę, czy 
powrotny? 

Ile Pan ma bagażu? 

Tylko to. 
Potrzebuję dojechać do 

centrum. Jaki kupić sobie 
bilet? 

Niech Pan kupi bilet 24 
godzinowy. Wychodzi 

najtaniej. 

Czy dzieci mają jakąś 
zniżkę? 

Dzieci do pięciu lat mają 
wstęp bezpłatny. 

Czy jest jakaś zniżka dla 
studentów? 

Czy mogę zobaczyć Pana 
kartę studenta? 

Czy gdzieś tutaj jest postój 
taksówek? 

Postój taksówek jest na 
drugim brzegu. 

Czy to jest pociąg do 
Oxford? 

Nie ten pociąg jedzie do 
Newcastle. Pociąg do Oxford 

jeszcze nie przyjechał. 

Jakie są najlepsze połączenia 
do Londynu? 

Najlepiej jechać pociągiem 
na dworzec Victoria. 

O której jedzie ostatni 
pociąg? 

Ostatni pociąg jedzie 
dwudziesta pierwsza 

trzydzieści pięć. 
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Kolik zavazadel máte? Jedna cesta nebo zpáteční? 
Kolik stojí jízdenka do 

Londýna? 

Kupte si denní jízdenku. 
Vyjde nejlevněji. 

Potřebuji se dostat do centra. 
Jakou jízdenku si mám 

koupit? 
Jen tohle. 

Je nějaká sleva pro studenty? Děti do pěti let jsou zdarma. Je nějaká sleva pro děti? 

Stanoviště taxi je na druhé 
straně řeky. 

Je tady někde stanoviště taxi? 
Mohu vidět vaši studentskou 

kartu? 

Jaká jsou nejlepší spojení do 
Londýna? 

Ne, tenhle jede do Newcastlu. 
Vlak do Oxfordu ještě 

nepřijel. 

Je to vlak do Oxfordu, 
prosím? 

Poslední vlak jede v devět 
třicet pět. 

V kolik jede poslední vlak? 
Nejlepší by bylo jet vlakem 

na nádaží Victoria. 
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O której jedzie ostatni 
tramwaj? 

Ostatni tramwaj jedzie 
dwudziesta pierwsza 

czterdzieści. 

O której jedzie pociąg do 
Londynu? 

Następny pociąg do Londynu 
jedzie o siedemnastej 

trzydzieści. 
Na której stacji metra to jest? 

Stacja się nazywa Whatford 
park. 

Za jak długo będziemy w 
Londynie? 

Powinniśmy dojechać w 
godzinę czasu. 

O której przyjeżdża pociąg z 
Oxford? 

Pociąg z Oxford przyjedzie 
za pięć minut. 

Przepraszam, którędy do 
toalety? 

Proszę iść wg strzałek. 

Gdzie teraz jesteśmy? 
Właśnie dojeżdżamy do 

Victorii. 
Gdzie jest wagon 
restauracyjny? 

W tym kierunku. 
Przepraszam, gdzie jest 
przechowalnia bagaży? 

Niestety, tutaj jej nie ma. 
Musielibyście Państwo 
pojechać na lotnisko. 
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V kolik jede vlak do 
Londýna? 

Poslední tramvaj jede v devět 
čtyřicet. 

V kolik hodin jede poslední 
tramvaj? 

Stanice se jmenuje Whatford 
Park. 

Která stanice metra to je? 
Další vlak do Londýna jede v 

pět třicet. 

V kolik přijíždí vlak z 
Oxfordu? 

Měli bychom přijet asi do 
hodiny. 

Za jak dlouho budeme v 
Londýně? 

Běžte podle ukazatelů. Kde jsou toalety, prosím? 
Vlak z Oxfordu přijede za pět 

minut. 

Kde je jídelní vůz? Právě přijíždíme na Viktorii. Kde jsme teď? 

Bohužel tady není. Museli 
byste jet na letiště. 

Kde je úschovna zavazadel, 
prosím? 

Tímto směrem. 
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Gdzie mam wsiąść do 
pociągu? 

Proszę iść na piąty peron. 
Pociąg przyjeżdża za pięć 

minut. 

Z którego peronu odjeżdża 
pociąg do Londynu? 

Pociąg do Londynu odjeżdża 
z piątego peronu. 

Poproszę Państwa bilety. Pan pozwoli, że je Panu dam. 

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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Ze kterého nástupiště odjíždí 
vlak do Londýna? 

Běžte na nástupiště pět. Vlak 
přijíždí za pět minut. 

Kde mám nastoupit do vlaku? 

Dovolte mi vám je dát. Vaše jízdenky, prosím. 
Vlak do Londýna odjíždí z 

nástupiště pět. 
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•  Pouze jedno. To druhé je obsazené. ................................................................. 

•  Poslední tramvaj jede v devět čtyřicet. ................................................................. 

•  Potřebuji opravit motor. ................................................................. 

•  Jede tam metro? ................................................................. 

•  Kde je ulice Victoria prosím? ................................................................. 

•  Která stanice metra to je? ................................................................. 

•  Jedno je hned za rohem. ................................................................. 

•  Jaká jsou nejlepší spojení do Londýna? ................................................................. 

•  Kde je Trafalgarské náměstí, prosím? ................................................................. 

•  Nejbližší je na Fleet street. První doprava a pak 

druhou doleva. 

................................................................. 

•  Je nějaká sleva pro studenty? ................................................................. 

•  Kde mám nastoupit do vlaku? ................................................................. 

•  Není to daleko. Běžte po této cestě a na konci 

zahněte doleva. 

................................................................. 

•  Kudy se dostaneme na dálnici, prosím? ................................................................. 



•  Stanice se jmenuje Whatford Park. ................................................................. 

•  Kde je úschovna zavazadel, prosím? ................................................................. 

 

  



Cestování - test-řešení 

•  Děkujeme za informace. •  Dziękujemy za informacje. 

•  Hledáme náměstí King square. •  Szukamy rynku King Square. 

•  Běžte podle ukazatelů. •  Proszę iść wg strzałek. 

•  Jak daleko to je? •  Jak to daleko? 

•  Bylo mi potěšením. •  Cała przyjemność po naszej stronie. 

•  Prosím jízdenku na dvě zóny. •  Poproszę o bilet na dwie strefy. 

•  Promiňte, je toto místo volné? •  Przepraszam, czy to miejsce jest wolne? 

•  Ne, tenhle jede do Newcastlu. Vlak do Oxfordu 

ještě nepřijel. 

•  Nie ten pociąg jedzie do Newcastle. Pociąg do 

Oxford jeszcze nie przyjechał. 

•  Můžete to ukázat na mapě? •  Czy może to Pan pokazać na mapie? 

•  Jak dlouho to bude trvat? •  Jak długo to potrwa? 

•  Běžte na nástupiště pět. Vlak přijíždí za pět 

minut. 

•  Proszę iść na piąty peron. Pociąg przyjeżdża za 

pięć minut. 

•  Samozřejmě, promiňte. •  Oczywiście, przepraszam. 

•  Účtujete na kilometr nebo na minutu? •  Liczy Pan za kilometr, czy za godzinę? 

•  Běžte po této cestě, na konci je servis jménem 

Duncan. 

•  Proszę iść po tej ulicy, na końcu jest serwis, 

nazywa się Duncan. 

•  Kolik stojí kilometr? •  Ile kosztuje kilometr? 

•  Asi dva kilometry. •  Jakieś dwa kilometry. 

•  Tohle je obsazené, promiňte. •  Przepraszam, to miejsce jest zajęte. 

•  Ne moc daleko, okolo sedmi mil. •  Nie za daleko, coś około siedmiu mil. 



•  Jen tohle. •  Tylko to. 

•  Jeďte tři stanice metrem. •  Jedźcie trzy przystanki metrem. 

•  Ano, tahle tři místa jsou volná. •  Tak, te trzy miejsca są wolne. 

•  Myslím, že ne. •  Myślę, że nie. 

•  Samozřejmě, kde máte mapu? •  Oczywiście, gdzie macie mapę? 

•  Kde si můžeme koupit jízdenky, prosím? •  Przepraszam, gdzie możemy kupić bilety? 

•  V kolik jede vlak do Londýna? •  O której jedzie pociąg do Londynu? 

•  Normálně to trvá méně než deset minut. •  Zazwyczaj mniej niż dziesięć minut. 

•  Bude to trvat asi sedm minut. •  Potrwa to jakieś siedem minut. 

•  Přibližně dvě hodiny. •  Około dwie godziny. 

•  Můžete mě vzít do hotelu Hilton? •  Może mnie Pan zabrać do hotelu Hilton? 

•  Jsou tady někde skříňky na zavazadla, prosím? •  Przepraszam, czy są tutaj gdzieś skrzynki do 

przechowania bagażu? 

•  Tady máte. •  Proszę oto one. 

•  Mohu vidět vaše jízdenky, prosím? •  Poproszę Państwa bilety. 

•  Jsou tady dvě volná místa, prosím? •  Przepraszam, czy są tu dwa wolne miejsca? 

•  Jak dlouho trvá cesta? •  Jak długo trwa droga? 

•  Nejbližší servis je okolo pěti mil odsud, v 

Bredfordu. 

•  Najbliższy serwis jest około pięć mil stąd, w 

Bradford. 

•  Vlak do Londýna odjíždí z nástupiště pět. •  Pociąg do Londynu odjeżdża z piątego peronu. 

•  Mohu vidět vaši studentskou kartu? •  Czy mogę zobaczyć Pana kartę studenta? 



•  Jak dlouho to trvá? •  Jak długo to rwa? 

•  Je tady někde hlídané parkoviště? •  Czy jest gdzieś tutaj parking strzeżony? 

•  Poslední vlak jede v devět třicet pět. •  Ostatni pociąg jedzie dwudziesta pierwsza 

trzydzieści pięć. 

•  Je to vlak do Oxfordu, prosím? •  Czy to jest pociąg do Oxford? 

•  Kde je jídelní vůz? •  Gdzie jest wagon restauracyjny? 

•  Promiňte, hledáme ulici Green Street. •  Przepraszam, szukam ulicy Green Street. 

•  Jeden je v nádražní budově metra. •  Jeden jest w budynku dworcowym metra. 

•  Ze kterého nástupiště odjíždí vlak do Londýna? •  Z którego peronu odjeżdża pociąg do Londynu? 

•  Jsou tady někde turistické informace, prosím? •  Przepraszam, czy gdzieś tutaj jest stanowisko 

informacji turystycznej? 

•  Kupte si denní jízdenku. Vyjde nejlevněji. •  Niech Pan kupi bilet 24 godzinowy. Wychodzi 

najtaniej. 

•  Děkuji. •  Dzięki. 

•  Můžete mě vzít na nádraží? •  Czy może mnie Pan zabrać na dworzec? 

•  Bohužel tady není. Museli byste jet na letiště. •  Niestety, tutaj jej nie ma. Musielibyście 

Państwo pojechać na lotnisko. 

•  Vlak z Oxfordu přijede za pět minut. •  Pociąg z Oxford przyjedzie za pięć minut. 

•  Nejbližší servis je okolo pěti mil odsud, v 

Bredfordu. 

•  Najbliższy serwis jest około pięć mil stąd, w 

Bradford. 

•  Jak dlouho to bude trvat? •  Jak długo to potrwa? 

•  Je tady někde parkoviště, prosím? •  Przepraszam, czy gdzieś tutaj jest parking? 

•  Je tu jedno v tamté budově. Je to podzemní •  Jest tutaj jeden, w tamtym budynku, to parking 



parkoviště. podziemny. 

•  Právě přijíždíme na Viktorii. •  Właśnie dojeżdżamy do Victorii. 

•  Děti do pěti let jsou zdarma. •  Dzieci do pięciu lat mają wstęp bezpłatny. 

•  Pět liber třicet. •  Pięć funtów trzydzieści. 

•  Ano, musíte vystoupit na páté zastávce. •  Tak, musisz wysiąść na piątym przystanku. 

•  Stanoviště taxi je na druhé straně řeky. •  Postój taksówek jest na drugim brzegu. 

•  Na konci cesty. •  Na końcu drogi. 

•  Cesta většinou trvá od šedesáti do sedmdeáti 

minut. 

•  Droga trwa zazwyczaj sześćdziesiąt do 

siedemdziesięciu minut. 

•  Potřebuji spravit pneumatiku. •  Potrzebuję naprawić oponę. 

•  Dovolte mi vám je dát. •  Pan pozwoli, że je Panu dam. 

•  V kolik jede poslední vlak? •  O której jedzie ostatni pociąg? 

•  Samozřejmě. Kam přesně jedete? •  Oczywiście, dokąd dokładnie jedziecie? 

•  Jeďte rovně pět nebo šest kilometrů a pak 

zahněte doleva. 

•  Musi Pan jechać pięć lub sześć kilometrów 

prosto, a potem skręcić w lewo. 

•  Jak daleko to je? •  Jak to daleko? 

•  Vaše jízdenky, prosím. •  Poproszę Państwa bilety. 

•  Kolik stojí zpáteční jízdenka do Oxfordu? •  Ile kosztuje bilet do Oxford? 

•  Padesát liber plus materiál. •  Pięćdziesiąt funtów plus materiał. 

•  Je to daleko? •  Czy to daleko? 

•  Běžte po této cestě a odbočte třetí doleva. •  Musi Pan iść po tej drodze i skręcić w trzecią w 



lewo. 

•  V kolik přijíždí vlak z Oxfordu? •  O której przyjeżdża pociąg z Oxford? 

•  Kolik zavazadel máte? •  Ile Pan ma bagażu? 

•  Jedna cesta nebo zpáteční? •  W jedną stronę, czy powrotny? 

•  Automaty na prodej jízdenek jsou hned za 

rohem. 

•  Automaty na bilety są tuż za rogiem. 

•  Kde jsme teď? •  Gdzie teraz jesteśmy? 

•  Ve městě jsou dva Hiltony. Chcete do centra 

nebo na předměstí? 

•  W mieście są dwa hotele Hilton. Chce Pan do 

tego w centrum, czy na przedmieściu? 

•  Je tady někde stanoviště taxi? •  Czy gdzieś tutaj jest postój taksówek? 

•  Jsou tady tři volná místa, prosím? •  Przepraszam, czy są tu trzy wolne miejsca? 

•  Ne moc, asi pět kilometrů. •  Nie za daleko, jakieś pięć kilometrów. 

•  V kolik hodin jede poslední tramvaj? •  O której jedzie ostatni tramwaj? 

•  Samozřejmě. Na jaké nádrží jedete? •  Oczywiście, na który dworzec Pan jedzie? 

•  Tady máte, dvě eura. •  Proszę bardzo, poproszę dwa euro. 

•  Je tady někde benzínová pumpa, prosím? •  Przepraszam, czy gdzieś tutaj jest stacja paliw? 

•  Kde je hotel Sun, prosím? •  Przepraszam, gdzie jest hotel Sun? 

•  Dvě eura. •  Dwa euro. 

•  Turistický informační stánek je za tímhle 

rohem, nemůžete to minout. 

•  Stanowisko informacji turystycznej jest za tym 

rogiem, nie może go Pan ominąć. 

•  Jak dlouho to bude trvat? •  Jak długo to potrwa? 



•  Je tady někde autoservis, prosím? •  Przepraszam, czy gdzieś tutaj jest autoserwis? 

•  Nebude to trvat dlouho. •  Nie potrwa to długo. 

•  Za jak dlouho budeme v Londýně? •  Za jak długo będziemy w Londynie? 

•  Kolik stojí minuta? •  Ile kosztuje minuta? 

•  Kolik stojí jízdenka do Londýna? •  Ile kosztuje bilet do Londynu? 

•  Nějaké jsou ve vedlejší budově. •  Jakieś są w budynku obok. 

•  Je nějaká sleva pro děti? •  Czy dzieci mają jakąś zniżkę? 

•  Kolik to bude stát? •  Ile to będzie kosztowało? 

•  Nejlepší by bylo jet vlakem na nádaží Victoria. •  Najlepiej jechać pociągiem na dworzec 

Victoria. 

•  Záleží na provozu - pokud jedeme méně než 

osm mil za hodinu, účtujeme po minutě. 

•  To zależy od ruchu - jeżeli jedziemy wolnej, niż 

osiem mil na godzinę, liczę za minutę. 

•  Drobné si nechte. •  Reszty nie trzeba. 

•  Kolik zastávek musíme jet? •  Ile przystanków musimy jechać? 

•  Děkujeme za svezení. •  Dziękujemy za podwiezienie. 

•  Jeďte autobusem č. 5 a vystupte na páté 

zastávce. 

•  Niech Pan jedzie autobusem i wstąpi na piątym 

przystanku. 

•  Jedno euro. •  Jedno euro. 

•  Potřebuji se dostat do centra. Jakou jízdenku si 

mám koupit? 

•  Potrzebuję dojechać do centrum. Jaki kupić 

sobie bilet? 

•  Poslužte si. •  Proszę bardzo. 

•  Je tady někde automat na jízdenky, prosím? •  Przepraszam, czy jest tutaj gdzieś automat na 



bilety? 

•  Lituji, nevím, kde je Green street. •  Przykro mi, ale nie wiem, gdzie jest Green 

Street. 

•  Promiňte, mohu projít? •  Przepraszam, mogę przejść? 

•  Můžete mě vzít do centra? •  Czy mógłby nas Pan zabrać do centrum? 

•  Měli bychom přijet asi do hodiny. •  Powinniśmy dojechać w godzinę czasu. 

•  Tímto směrem. •  W tym kierunku. 

•  Další vlak do Londýna jede v pět třicet. •  Następny pociąg do Londynu jedzie o 

siedemnastej trzydzieści. 

•  Promiňte, jsou tady někde podzemní garáže? •  Przepraszam, czy gdzieś tutaj jest garaż 

podziemny? 

•  Kde jsou toalety, prosím? •  Przepraszam, którędy do toalety? 

•  Pouze jedno. To druhé je obsazené. •  Tylko jedno. To drugie jest zajęte. 

•  Poslední tramvaj jede v devět čtyřicet. •  Ostatni tramwaj jedzie dwudziesta pierwsza 

czterdzieści. 

•  Potřebuji opravit motor. •  Potrzebuję naprawić silnik. 

•  Jede tam metro? •  Czy jedzie tam metro? 

•  Kde je ulice Victoria prosím? •  Przepraszam, gdzie jest ulica Viktoria? 

•  Která stanice metra to je? •  Na której stacji metra to jest? 

•  Jedno je hned za rohem. •  Jeden jest tuż za rogiem. 

•  Jaká jsou nejlepší spojení do Londýna? •  Jakie są najlepsze połączenia do Londynu? 

•  Kde je Trafalgarské náměstí, prosím? •  Przepraszam, gdzie jest Rynek Trafalgar? 



•  Nejbližší je na Fleet street. První doprava a pak 

druhou doleva. 

•  Najbliższa jest na Fleet Street. Pierwszą w 

prawo a potem drugą w lewo. 

•  Je nějaká sleva pro studenty? •  Czy jest jakaś zniżka dla studentów? 

•  Kde mám nastoupit do vlaku? •  Gdzie mam wsiąść do pociągu? 

•  Není to daleko. Běžte po této cestě a na konci 

zahněte doleva. 

•  To niedaleko. Musicie iść tą drogą i na końcu 

skręcić w lewo. 

•  Kudy se dostaneme na dálnici, prosím? •  Przepraszam, którędy na autostradę? 

•  Stanice se jmenuje Whatford Park. •  Stacja się nazywa Whatford park. 

•  Kde je úschovna zavazadel, prosím? •  Przepraszam, gdzie jest przechowalnia bagaży? 

 

  



Pracovní pohovor, lekce první, poslouchejte! 

•  Czy są jakieś bonusy? •  Jsou nějaké bonusy? 

•  Czy to miejsce jest stale wolne? •  Je to místo stále volné? 

•  Szukam pracy. •  Hledám práci. 

•  Jakie ma Pan z tym doświadczenie? •  Jaké s tím máte zkušenosti? 

•  Dlaczego chce Pan opuścić swoją aktualną 

pracę? 

•  Proč chcete odejít ze současné práce? 

•  Jakie są warunki płacowe? •  Jaké jsou platové podmínky? 

•  Czy to jest nadal aktualne? •  Je to stále aktuální? 

•  To praca na czas ograniczony, czy 

nieograniczony? 

•  Práce je na dobu určitou nebo neurčitou? 

•  Proszę nam opowiedzieć o swoich 

umiejętnościach. 

•  Řekněte nám o svých dovednostech. 

•  Może Pan pracować także w weekend? •  Můžete pracovat i o víkendech? 

•  Proszę nam opowiedzieć coś na temat swoich 

doświadczeń. 

•  Řekněte nám o svých zkušenostech. 

•  Czytałem, że szukacie Państwo kelnera. •  Četl jsem, že hledáte číšníka. 

•  Jaki jest czas pracy? •  Jaká je pracovní doba? 

•  Czy jest Pan zainteresowany? •  Máte zájem? 

•  Jak długo jest Pan bez pracy? •  Jak dlouho jste nezaměstaný? 

•  Przykro mi, to miejsce jest już zajęte. •  Lituji, to místo je již obsazeno. 

•  Proszę powiedzieć coś na temat Pana 

wykształcenia. 

•  Řekněte mi o vašem vzdělání. 



•  Ile dni urlopu będę miał? •  Kolik dní dovolené budu mít? 

•  Gdzie Pańskie podsumowanie? •  Kde je vaše resumé? 

•  Proszę opowiedzieć coś o sobie. •  Řekněte mi něco o sobě. 

•  Czy u Państwa pracuje się na zmiany? •  Pracuje se na směny? 

•  Czy ma Pan doświadczenie w kontaktach ze 

współpracownikami? 

•  Máte zkušenost v jednání se spolupracovníky? 

•  Przemyślę to. •  Rozmyslím si to. 

•  Kiedy muszę rozpocząć pracę? •  Kdy musím nastoupit? 

•  Woli Pan pracować samodzielnie, czy w grupie? •  Pracujete raději samostatně nebo v týmu? 

•  Przeszkadzała by Panu praca manualna? •  Vadilo by vám pracovat manuálně? 

 

Pracovní pohovor, lekce druhá, přeložte! 

•  Jsou nějaké bonusy? •  Czy są jakieś bonusy? 

•  Máte zkušenost v jednání se spolupracovníky? •  Czy ma Pan doświadczenie w kontaktach ze 

współpracownikami? 

•  Řekněte mi o vašem vzdělání. •  Proszę powiedzieć coś na temat Pana 

wykształcenia. 

•  Řekněte nám o svých dovednostech. •  Proszę nam opowiedzieć o swoich 

umiejętnościach. 

•  Hledám práci. •  Szukam pracy. 

•  Jaké s tím máte zkušenosti? •  Jakie ma Pan z tym doświadczenie? 

•  Řekněte mi něco o sobě. •  Proszę opowiedzieć coś o sobie. 



•  Řekněte nám o svých zkušenostech. •  Proszę nam opowiedzieć coś na temat swoich 

doświadczeń. 

•  Můžete pracovat i o víkendech? •  Może Pan pracować także w weekend? 

•  Četl jsem, že hledáte číšníka. •  Czytałem, że szukacie Państwo kelnera. 

•  Proč chcete odejít ze současné práce? •  Dlaczego chce Pan opuścić swoją aktualną 

pracę? 

•  Jaká je pracovní doba? •  Jaki jest czas pracy? 

•  Rozmyslím si to. •  Przemyślę to. 

•  Jak dlouho jste nezaměstaný? •  Jak długo jest Pan bez pracy? 

•  Máte zájem? •  Czy jest Pan zainteresowany? 

•  Kde je vaše resumé? •  Gdzie Pańskie podsumowanie? 

•  Kolik dní dovolené budu mít? •  Ile dni urlopu będę miał? 

•  Jaké jsou platové podmínky? •  Jakie są warunki płacowe? 

•  Kdy musím nastoupit? •  Kiedy muszę rozpocząć pracę? 

•  Pracuje se na směny? •  Czy u Państwa pracuje się na zmiany? 

•  Je to stále aktuální? •  Czy to jest nadal aktualne? 

•  Je to místo stále volné? •  Czy to miejsce jest stale wolne? 

•  Pracujete raději samostatně nebo v týmu? •  Woli Pan pracować samodzielnie, czy w grupie? 

•  Lituji, to místo je již obsazeno. •  Przykro mi, to miejsce jest już zajęte. 

•  Práce je na dobu určitou nebo neurčitou? •  To praca na czas ograniczony, czy 

nieograniczony? 



•  Vadilo by vám pracovat manuálně? •  Przeszkadzała by Panu praca manualna? 

 

Pracovní pohovor, lekce třetí, poslouchejte! 

 

•  Umowa jest na czas ograniczony, na jeden rok, 

potem zobaczymy. 

•  Smlouva je na dobu určitou jednoho roku, pak 

uvidíme. 

•  Pan byłby tylko na pierwszej zmianie. •  Byl byste pouze na ranní směně. 

•  Tak, posada jest cały czas wolna. •  Ano, to místo je stále volné. 

•  Tutaj - mówi ono, że mam w tej dziedzinie 

długoletnie doświadczenie. 

•  Tady - říká že mám v oboru dlouhou zkušenost. 

•  W 1988 roku skończyłem uniwersytet z 

dyplomem z ekonomii i marketingu. 

•  V roce 1988 jsem vystudoval univerzitu s 

diplomem v oboru ekonomie a marketing. 

•  Potrzebuję zmiany - potrzebuję nowego 

zespołu, nowych wezwań. 

•  Potřebuji změnu - potřebuji nový tým a nové 

výzvy. 

•  Zwolnili mnie dwa miesiące temu. •  Byl jsem propuštěn přede dvěma měsíci. 

•  Mogę, ale wolałbym nie pracować. •  Mohu, ale raději bych nepracoval. 

•  Mam doświadczenie z pracą z ludźmi. •  Mám zkušenosti s prací s lidmi. 

•  Szukaliśmy, ale teraz już nie. Przepraszam. •  Hledali jsme, ale už ne. Lituji. 

•  Będzie Pan pracował od siódmej rano do piątej 

po południu. 

•  Budete začínat v sedm a končit v pět. 

•  Przykro mi, już jest zajęte. •  Promiňte, už je zadáno. 

•  Miałem dwie bardziej długotrwałe pozycje. •  Měl jsem dvě dlouhodobější místa. 

•  Myślę, że nie. Wynagrodzenie jest za małe, 

przykro mi. 

•  Myslím že ne. Plat je příliš nízký, lituji. 



•  Są dwa tygodnie urlopu opłacanego i dwa 

tygodnie nieopłacanego. 

•  Jsou dva týdny placené dovolené a dva týdny 

neplacené dovolené. 

•  Mam z tym dużo doświadczenia. •  Mám s tím velké zkušenosti. 

•  Otrzyma Pan wynagrodzenie roczne w 

wysokości 25000 USD plus dodatkowo bonusy. 

•  Dostanete 25000 USD ročně a bonusy. 

•  Jestem zaawansowanym użytkownikiem 

komputera, mam prawo jazdy, znam trzy języki. 

•  Jsem pokročilý uživatel počítače, mám řidičský 

průkaz a mluvím třemi jazyky. 

•  Im wcześniej, tym lepiej. •  Čím dříve, tím lépe. 

•  Kiedy Pan uważa, że, mógłby nam Pan podać 

informację? 

•  Kdy myslíte, že byste nám mohl dát vědět? 

•  Mamy bonus kwartalny 5% i bonus roczny 10% 

w przypadku osiągnięcia celów. 

•  Máme čtvrtletní bonus 5% a roční bonus 10% v 

případě splnění cílů. 

•  Mam na imię Piotr, mam czterdzieści lat, 

jestem żonaty, mam dwójkę dzieci. Całe życie 

profesjonalne jestem lekarzem. 

•  Jmenuji se Peter, je mi čtyřicet, ženatý, dvě 

děti. Celý profesní život jsem doktorem. 

•  Potrafię pracować w grupie i samodzielnie. 

Niemniej wolę pracować sam. 

•  Umím pracovat v týmu i samostatně. Nicméně 

raději pracuji sám. 

•  Nie szkodzi, może następnym razem. •  Nevadí, možná příště. 

•  Mogę pracować także manualnie. •  Mohu pracovat i manuálně. 

 

Pracovní pohovor, lekce čtvrtá, přeložte! 

 

•  Dostanete 25000 USD ročně a bonusy. •  Otrzyma Pan wynagrodzenie roczne w 

wysokości 25000 USD plus dodatkowo bonusy. 

•  Umím pracovat v týmu i samostatně. Nicméně 

raději pracuji sám. 

•  Potrafię pracować w grupie i samodzielnie. 

Niemniej wolę pracować sam. 



•  Čím dříve, tím lépe. •  Im wcześniej, tym lepiej. 

•  V roce 1988 jsem vystudoval univerzitu s 

diplomem v oboru ekonomie a marketing. 

•  W 1988 roku skończyłem uniwersytet z 

dyplomem z ekonomii i marketingu. 

•  Ano, to místo je stále volné. •  Tak, posada jest cały czas wolna. 

•  Měl jsem dvě dlouhodobější místa. •  Miałem dwie bardziej długotrwałe pozycje. 

•  Byl byste pouze na ranní směně. •  Pan byłby tylko na pierwszej zmianie. 

•  Potřebuji změnu - potřebuji nový tým a nové 

výzvy. 

•  Potrzebuję zmiany - potrzebuję nowego 

zespołu, nowych wezwań. 

•  Promiňte, už je zadáno. •  Przykro mi, już jest zajęte. 

•  Smlouva je na dobu určitou jednoho roku, pak 

uvidíme. 

•  Umowa jest na czas ograniczony, na jeden rok, 

potem zobaczymy. 

•  Budete začínat v sedm a končit v pět. •  Będzie Pan pracował od siódmej rano do piątej 

po południu. 

•  Hledali jsme, ale už ne. Lituji. •  Szukaliśmy, ale teraz już nie. Przepraszam. 

•  Jsou dva týdny placené dovolené a dva týdny 

neplacené dovolené. 

•  Są dwa tygodnie urlopu opłacanego i dwa 

tygodnie nieopłacanego. 

•  Tady - říká že mám v oboru dlouhou zkušenost. •  Tutaj - mówi ono, że mam w tej dziedzinie 

długoletnie doświadczenie. 

•  Byl jsem propuštěn přede dvěma měsíci. •  Zwolnili mnie dwa miesiące temu. 

•  Myslím že ne. Plat je příliš nízký, lituji. •  Myślę, że nie. Wynagrodzenie jest za małe, 

przykro mi. 

•  Mohu, ale raději bych nepracoval. •  Mogę, ale wolałbym nie pracować. 

•  Jsem pokročilý uživatel počítače, mám řidičský 

průkaz a mluvím třemi jazyky. 

•  Jestem zaawansowanym użytkownikiem 

komputera, mam prawo jazdy, znam trzy języki. 



•  Nevadí, možná příště. •  Nie szkodzi, może następnym razem. 

•  Máme čtvrtletní bonus 5% a roční bonus 10% v 

případě splnění cílů. 

•  Mamy bonus kwartalny 5% i bonus roczny 10% 

w przypadku osiągnięcia celów. 

•  Mám zkušenosti s prací s lidmi. •  Mam doświadczenie z pracą z ludźmi. 

•  Mám s tím velké zkušenosti. •  Mam z tym dużo doświadczenia. 

•  Kdy myslíte, že byste nám mohl dát vědět? •  Kiedy Pan uważa, że, mógłby nam Pan podać 

informację? 

•  Jmenuji se Peter, je mi čtyřicet, ženatý, dvě 

děti. Celý profesní život jsem doktorem. 

•  Mam na imię Piotr, mam czterdzieści lat, 

jestem żonaty, mam dwójkę dzieci. Całe życie 

profesjonalne jestem lekarzem. 

•  Mohu pracovat i manuálně. •  Mogę pracować także manualnie. 

 

 

Pracovní pohovor, lekce pátá, lekce šestá, poslouchejte, reagujte! 

•  Pracuje se na směny? •  Czy u Państwa pracuje się na zmiany? 

•  Byl byste pouze na ranní směně. •  Pan byłby tylko na pierwszej zmianie. 

•  Jsou nějaké bonusy? •  Czy są jakieś bonusy? 

•  Máme čtvrtletní bonus 5% a roční bonus 10% v 

případě splnění cílů. 

•  Mamy bonus kwartalny 5% i bonus roczny 10% 

w przypadku osiągnięcia celów. 

•  Máte zájem? •  Czy jest Pan zainteresowany? 

•  Myslím že ne. Plat je příliš nízký, lituji. •  Myślę, że nie. Wynagrodzenie jest za małe, 

przykro mi. 

•  Můžete pracovat i o víkendech? •  Może Pan pracować także w weekend? 

•  Mohu, ale raději bych nepracoval. •  Mogę, ale wolałbym nie pracować. 



•  Máte zkušenost v jednání se spolupracovníky? •  Czy ma Pan doświadczenie w kontaktach ze 

współpracownikami? 

•  Mám zkušenosti s prací s lidmi. •  Mam doświadczenie z pracą z ludźmi. 

•  Pracujete raději samostatně nebo v týmu? •  Woli Pan pracować samodzielnie, czy w grupie? 

•  Umím pracovat v týmu i samostatně. Nicméně 

raději pracuji sám. 

•  Potrafię pracować w grupie i samodzielnie. 

Niemniej wolę pracować sam. 

•  Jak dlouho jste nezaměstaný? •  Jak długo jest Pan bez pracy? 

•  Byl jsem propuštěn přede dvěma měsíci. •  Zwolnili mnie dwa miesiące temu. 

•  Kolik dní dovolené budu mít? •  Ile dni urlopu będę miał? 

•  Jsou dva týdny placené dovolené a dva týdny 

neplacené dovolené. 

•  Są dwa tygodnie urlopu opłacanego i dwa 

tygodnie nieopłacanego. 

•  Četl jsem, že hledáte číšníka. •  Czytałem, że szukacie Państwo kelnera. 

•  Hledali jsme, ale už ne. Lituji. •  Szukaliśmy, ale teraz już nie. Przepraszam. 

•  Rozmyslím si to. •  Przemyślę to. 

•  Kdy myslíte, že byste nám mohl dát vědět? •  Kiedy Pan uważa, że, mógłby nam Pan podać 

informację? 

•  Lituji, to místo je již obsazeno. •  Przykro mi, to miejsce jest już zajęte. 

•  Nevadí, možná příště. •  Nie szkodzi, może następnym razem. 

•  Je to místo stále volné? •  Czy to miejsce jest stale wolne? 

•  Promiňte, už je zadáno. •  Przykro mi, już jest zajęte. 

•  Je to stále aktuální? •  Czy to jest nadal aktualne? 

•  Ano, to místo je stále volné. •  Tak, posada jest cały czas wolna. 



•  Práce je na dobu určitou nebo neurčitou? •  To praca na czas ograniczony, czy 

nieograniczony? 

•  Smlouva je na dobu určitou jednoho roku, pak 

uvidíme. 

•  Umowa jest na czas ograniczony, na jeden rok, 

potem zobaczymy. 

•  Řekněte mi o vašem vzdělání. •  Proszę powiedzieć coś na temat Pana 

wykształcenia. 

•  V roce 1988 jsem vystudoval univerzitu s 

diplomem v oboru ekonomie a marketing. 

•  W 1988 roku skończyłem uniwersytet z 

dyplomem z ekonomii i marketingu. 

•  Řekněte mi něco o sobě. •  Proszę opowiedzieć coś o sobie. 

•  Jmenuji se Peter, je mi čtyřicet, ženatý, dvě 

děti. Celý profesní život jsem doktorem. 

•  Mam na imię Piotr, mam czterdzieści lat, 

jestem żonaty, mam dwójkę dzieci. Całe życie 

profesjonalne jestem lekarzem. 

•  Řekněte nám o svých zkušenostech. •  Proszę nam opowiedzieć coś na temat swoich 

doświadczeń. 

•  Měl jsem dvě dlouhodobější místa. •  Miałem dwie bardziej długotrwałe pozycje. 

•  Řekněte nám o svých dovednostech. •  Proszę nam opowiedzieć o swoich 

umiejętnościach. 

•  Jsem pokročilý uživatel počítače, mám řidičský 

průkaz a mluvím třemi jazyky. 

•  Jestem zaawansowanym użytkownikiem 

komputera, mam prawo jazdy, znam trzy języki. 

•  Jaké jsou platové podmínky? •  Jakie są warunki płacowe? 

•  Dostanete 25000 USD ročně a bonusy. •  Otrzyma Pan wynagrodzenie roczne w 

wysokości 25000 USD plus dodatkowo bonusy. 

•  Jaká je pracovní doba? •  Jaki jest czas pracy? 

•  Budete začínat v sedm a končit v pět. •  Będzie Pan pracował od siódmej rano do piątej 

po południu. 

•  Jaké s tím máte zkušenosti? •  Jakie ma Pan z tym doświadczenie? 



•  Mám s tím velké zkušenosti. •  Mam z tym dużo doświadczenia. 

•  Kdy musím nastoupit? •  Kiedy muszę rozpocząć pracę? 

•  Čím dříve, tím lépe. •  Im wcześniej, tym lepiej. 

•  Kde je vaše resumé? •  Gdzie Pańskie podsumowanie? 

•  Tady - říká že mám v oboru dlouhou zkušenost. •  Tutaj - mówi ono, że mam w tej dziedzinie 

długoletnie doświadczenie. 

•  Proč chcete odejít ze současné práce? •  Dlaczego chce Pan opuścić swoją aktualną 

pracę? 

•  Potřebuji změnu - potřebuji nový tým a nové 

výzvy. 

•  Potrzebuję zmiany - potrzebuję nowego 

zespołu, nowych wezwań. 

•  Vadilo by vám pracovat manuálně? •  Przeszkadzała by Panu praca manualna? 

•  Mohu pracovat i manuálně. •  Mogę pracować także manualnie. 

 

  



Pracovní pohovor - karty 

Czy u Państwa pracuje się na 
zmiany? 

Pan byłby tylko na pierwszej 
zmianie. 

Czy są jakieś bonusy? 

Mamy bonus kwartalny 5% i 
bonus roczny 10% w 

przypadku osiągnięcia celów. 
Czy jest Pan zainteresowany? 

Myślę, że nie. 
Wynagrodzenie jest za małe, 

przykro mi. 

Może Pan pracować także w 
weekend? 

Mogę, ale wolałbym nie 
pracować. 

Czy ma Pan doświadczenie w 
kontaktach ze 

współpracownikami? 

Mam doświadczenie z pracą 
z ludźmi. 

Woli Pan pracować 
samodzielnie, czy w grupie? 

Potrafię pracować w grupie i 
samodzielnie. Niemniej wolę 

pracować sam. 

Jak długo jest Pan bez pracy? 
Zwolnili mnie dwa miesiące 

temu. 
Ile dni urlopu będę miał? 

Są dwa tygodnie urlopu 
opłacanego i dwa tygodnie 

nieopłacanego. 

Czytałem, że szukacie 
Państwo kelnera. 

Szukaliśmy, ale teraz już nie. 
Przepraszam. 
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Jsou nějaké bonusy? 
Byl byste pouze na ranní 

směně. 
Pracuje se na směny? 

Myslím že ne. Plat je příliš 
nízký, lituji. 

Máte zájem? 
Máme čtvrtletní bonus 5% a 
roční bonus 10% v případě 

splnění cílů. 

Máte zkušenost v jednání se 
spolupracovníky? 

Mohu, ale raději bych 
nepracoval. 

Můžete pracovat i o 
víkendech? 

Umím pracovat v týmu i 
samostatně. Nicméně raději 

pracuji sám. 

Pracujete raději samostatně 
nebo v týmu? 

Mám zkušenosti s prací s 
lidmi. 

Kolik dní dovolené budu mít? 
Byl jsem propuštěn přede 

dvěma měsíci. 
Jak dlouho jste nezaměstaný? 

Hledali jsme, ale už ne. 
Lituji. 

Četl jsem, že hledáte číšníka. 
Jsou dva týdny placené 
dovolené a dva týdny 
neplacené dovolené. 

2  



 

Przemyślę to. 
Kiedy Pan uważa, że, mógłby 
nam Pan podać informację? 

Szukam pracy. 

Jaki rodzaj pracy Pan szuka? 
Przykro mi, to miejsce jest 

już zajęte. 
Nie szkodzi, może następnym 

razem. 

Czy to miejsce jest stale 
wolne? 

Przykro mi, już jest zajęte. Czy to jest nadal aktualne? 

Tak, posada jest cały czas 
wolna. 

To praca na czas 
ograniczony, czy 
nieograniczony? 

Umowa jest na czas 
ograniczony, na jeden rok, 

potem zobaczymy. 

Proszę powiedzieć coś na 
temat Pana wykształcenia. 

W 1988 roku skończyłem 
uniwersytet z dyplomem z 

ekonomii i marketingu. 

Proszę opowiedzieć coś o 
sobie. 

Mam na imię Piotr, mam 
czterdzieści lat, jestem 

żonaty, mam dwójkę dzieci. 
Całe życie profesjonalne 

jestem lekarzem. 

Proszę nam opowiedzieć coś 
na temat swoich 
doświadczeń. 

Miałem dwie bardziej 
długotrwałe pozycje. 
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Hledám práci. 
Kdy myslíte, že byste nám 

mohl dát vědět? 
Rozmyslím si to. 

Nevadí, možná příště. 
Lituji, to místo je již 

obsazeno. 
Jaký typ práce hledáte? 

Je to stále aktuální? Promiňte, už je zadáno. Je to místo stále volné? 

Smlouva je na dobu určitou 
jednoho roku, pak uvidíme. 

Práce je na dobu určitou nebo 
neurčitou? 

Ano, to místo je stále volné. 

Řekněte mi něco o sobě. 
V roce 1988 jsem vystudoval 

univerzitu s diplomem v 
oboru ekonomie a marketing. 

Řekněte mi o vašem 
vzdělání. 

Měl jsem dvě dlouhodobější 
místa. 

Řekněte nám o svých 
zkušenostech. 

Jmenuji se Peter, je mi 
čtyřicet, ženatý, dvě děti. 
Celý profesní život jsem 

doktorem. 
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Proszę nam opowiedzieć o 
swoich umiejętnościach. 

Jestem zaawansowanym 
użytkownikiem komputera, 

mam prawo jazdy, znam trzy 
języki. 

Jakie są warunki płacowe? 

Otrzyma Pan wynagrodzenie 
roczne w wysokości 25000 

USD plus dodatkowo bonusy. 
Jaki jest czas pracy? 

Będzie Pan pracował od 
siódmej rano do piątej po 

południu. 

Jakie ma Pan z tym 
doświadczenie? 

Mam z tym dużo 
doświadczenia. 

Kiedy muszę rozpocząć 
pracę? 

Im wcześniej, tym lepiej. 
Gdzie Pańskie 

podsumowanie? 

Tutaj - mówi ono, że mam w 
tej dziedzinie długoletnie 

doświadczenie. 

Dlaczego chce Pan opuścić 
swoją aktualną pracę? 

Potrzebuję zmiany - 
potrzebuję nowego zespołu, 

nowych wezwań. 

Przeszkadzała by Panu praca 
manualna? 

Mogę pracować także 
manualnie. 

-  -  
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Jaké jsou platové podmínky? 

Jsem pokročilý uživatel 
počítače, mám řidičský 
průkaz a mluvím třemi 

jazyky. 

Řekněte nám o svých 
dovednostech. 

Budete začínat v sedm a 
končit v pět. 

Jaká je pracovní doba? 
Dostanete 25000 USD ročně 

a bonusy. 

Kdy musím nastoupit? Mám s tím velké zkušenosti. Jaké s tím máte zkušenosti? 

Tady - říká že mám v oboru 
dlouhou zkušenost. 

Kde je vaše resumé? Čím dříve, tím lépe. 

Vadilo by vám pracovat 
manuálně? 

Potřebuji změnu - potřebuji 
nový tým a nové výzvy. 

Proč chcete odejít ze 
současné práce? 

-  -  Mohu pracovat i manuálně. 
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Pracovní pohovor - test 

•  Řekněte nám o svých dovednostech. ................................................................. 

•  Řekněte mi něco o sobě. ................................................................. 

•  Jaká je pracovní doba? ................................................................. 

•  Lituji, to místo je již obsazeno. ................................................................. 

•  Smlouva je na dobu určitou jednoho roku, pak 

uvidíme. 

................................................................. 

•  Jak dlouho jste nezaměstaný? ................................................................. 

•  Nevadí, možná příště. ................................................................. 

•  Mohu, ale raději bych nepracoval. ................................................................. 

•  Četl jsem, že hledáte číšníka. ................................................................. 

•  Jaké s tím máte zkušenosti? ................................................................. 

•  Jsou dva týdny placené dovolené a dva týdny 

neplacené dovolené. 

................................................................. 

•  Ano, to místo je stále volné. ................................................................. 

•  Rozmyslím si to. ................................................................. 

•  Jaké jsou platové podmínky? ................................................................. 

•  Dostanete 25000 USD ročně a bonusy. ................................................................. 

•  Vadilo by vám pracovat manuálně? ................................................................. 

•  Umím pracovat v týmu i samostatně. Nicméně 

raději pracuji sám. 

................................................................. 

•  Je to stále aktuální? ................................................................. 



•  Mám s tím velké zkušenosti. ................................................................. 

•  Pracujete raději samostatně nebo v týmu? ................................................................. 

•  Kdy myslíte, že byste nám mohl dát vědět? ................................................................. 

•  Promiňte, už je zadáno. ................................................................. 

•  Kolik dní dovolené budu mít? ................................................................. 

•  Můžete pracovat i o víkendech? ................................................................. 

•  Budete začínat v sedm a končit v pět. ................................................................. 

•  Potřebuji změnu - potřebuji nový tým a nové 

výzvy. 

................................................................. 

•  Tady - říká že mám v oboru dlouhou zkušenost. ................................................................. 

•  Proč chcete odejít ze současné práce? ................................................................. 

•  Hledali jsme, ale už ne. Lituji. ................................................................. 

•  Je to místo stále volné? ................................................................. 

•  Kde je vaše resumé? ................................................................. 

•  Jsou nějaké bonusy? ................................................................. 

•  Máte zájem? ................................................................. 

•  Byl jsem propuštěn přede dvěma měsíci. ................................................................. 

•  Pracuje se na směny? ................................................................. 

•  Myslím že ne. Plat je příliš nízký, lituji. ................................................................. 

•  Práce je na dobu určitou nebo neurčitou? ................................................................. 



•  Byl byste pouze na ranní směně. ................................................................. 

•  Hledám práci. ................................................................. 

•  Řekněte mi o vašem vzdělání. ................................................................. 

•  Jmenuji se Peter, je mi čtyřicet, ženatý, dvě 

děti. Celý profesní život jsem doktorem. 

................................................................. 

•  V roce 1988 jsem vystudoval univerzitu s 

diplomem v oboru ekonomie a marketing. 

................................................................. 

•  Čím dříve, tím lépe. ................................................................. 

•  Kdy musím nastoupit? ................................................................. 

•  Mohu pracovat i manuálně. ................................................................. 

•  Řekněte nám o svých zkušenostech. ................................................................. 

•  Mám zkušenosti s prací s lidmi. ................................................................. 

•  Měl jsem dvě dlouhodobější místa. ................................................................. 

•  Jsem pokročilý uživatel počítače, mám řidičský 

průkaz a mluvím třemi jazyky. 

................................................................. 

•  Jaký typ práce hledáte? ................................................................. 

•  Máte zkušenost v jednání se spolupracovníky? ................................................................. 

•  Máme čtvrtletní bonus 5% a roční bonus 10% v 

případě splnění cílů. 

................................................................. 

 

  



Pracovní pohovor -test-řešení 

•  Řekněte nám o svých dovednostech. •  Proszę nam opowiedzieć o swoich 

umiejętnościach. 

•  Řekněte mi něco o sobě. •  Proszę opowiedzieć coś o sobie. 

•  Jaká je pracovní doba? •  Jaki jest czas pracy? 

•  Lituji, to místo je již obsazeno. •  Przykro mi, to miejsce jest już zajęte. 

•  Smlouva je na dobu určitou jednoho roku, pak 

uvidíme. 

•  Umowa jest na czas ograniczony, na jeden rok, 

potem zobaczymy. 

•  Jak dlouho jste nezaměstaný? •  Jak długo jest Pan bez pracy? 

•  Nevadí, možná příště. •  Nie szkodzi, może następnym razem. 

•  Mohu, ale raději bych nepracoval. •  Mogę, ale wolałbym nie pracować. 

•  Četl jsem, že hledáte číšníka. •  Czytałem, że szukacie Państwo kelnera. 

•  Jaké s tím máte zkušenosti? •  Jakie ma Pan z tym doświadczenie? 

•  Jsou dva týdny placené dovolené a dva týdny 

neplacené dovolené. 

•  Są dwa tygodnie urlopu opłacanego i dwa 

tygodnie nieopłacanego. 

•  Ano, to místo je stále volné. •  Tak, posada jest cały czas wolna. 

•  Rozmyslím si to. •  Przemyślę to. 

•  Jaké jsou platové podmínky? •  Jakie są warunki płacowe? 

•  Dostanete 25000 USD ročně a bonusy. •  Otrzyma Pan wynagrodzenie roczne w 

wysokości 25000 USD plus dodatkowo bonusy. 

•  Vadilo by vám pracovat manuálně? •  Przeszkadzała by Panu praca manualna? 

•  Umím pracovat v týmu i samostatně. Nicméně 

raději pracuji sám. 

•  Potrafię pracować w grupie i samodzielnie. 

Niemniej wolę pracować sam. 



•  Je to stále aktuální? •  Czy to jest nadal aktualne? 

•  Mám s tím velké zkušenosti. •  Mam z tym dużo doświadczenia. 

•  Pracujete raději samostatně nebo v týmu? •  Woli Pan pracować samodzielnie, czy w grupie? 

•  Kdy myslíte, že byste nám mohl dát vědět? •  Kiedy Pan uważa, że, mógłby nam Pan podać 

informację? 

•  Promiňte, už je zadáno. •  Przykro mi, już jest zajęte. 

•  Kolik dní dovolené budu mít? •  Ile dni urlopu będę miał? 

•  Můžete pracovat i o víkendech? •  Może Pan pracować także w weekend? 

•  Budete začínat v sedm a končit v pět. •  Będzie Pan pracował od siódmej rano do piątej 

po południu. 

•  Potřebuji změnu - potřebuji nový tým a nové 

výzvy. 

•  Potrzebuję zmiany - potrzebuję nowego 

zespołu, nowych wezwań. 

•  Tady - říká že mám v oboru dlouhou zkušenost. •  Tutaj - mówi ono, że mam w tej dziedzinie 

długoletnie doświadczenie. 

•  Proč chcete odejít ze současné práce? •  Dlaczego chce Pan opuścić swoją aktualną 

pracę? 

•  Hledali jsme, ale už ne. Lituji. •  Szukaliśmy, ale teraz już nie. Przepraszam. 

•  Je to místo stále volné? •  Czy to miejsce jest stale wolne? 

•  Kde je vaše resumé? •  Gdzie Pańskie podsumowanie? 

•  Jsou nějaké bonusy? •  Czy są jakieś bonusy? 

•  Máte zájem? •  Czy jest Pan zainteresowany? 

•  Byl jsem propuštěn přede dvěma měsíci. •  Zwolnili mnie dwa miesiące temu. 



•  Pracuje se na směny? •  Czy u Państwa pracuje się na zmiany? 

•  Myslím že ne. Plat je příliš nízký, lituji. •  Myślę, że nie. Wynagrodzenie jest za małe, 

przykro mi. 

•  Práce je na dobu určitou nebo neurčitou? •  To praca na czas ograniczony, czy 

nieograniczony? 

•  Byl byste pouze na ranní směně. •  Pan byłby tylko na pierwszej zmianie. 

•  Hledám práci. •  Szukam pracy. 

•  Řekněte mi o vašem vzdělání. •  Proszę powiedzieć coś na temat Pana 

wykształcenia. 

•  Jmenuji se Peter, je mi čtyřicet, ženatý, dvě 

děti. Celý profesní život jsem doktorem. 

•  Mam na imię Piotr, mam czterdzieści lat, 

jestem żonaty, mam dwójkę dzieci. Całe życie 

profesjonalne jestem lekarzem. 

•  V roce 1988 jsem vystudoval univerzitu s 

diplomem v oboru ekonomie a marketing. 

•  W 1988 roku skończyłem uniwersytet z 

dyplomem z ekonomii i marketingu. 

•  Čím dříve, tím lépe. •  Im wcześniej, tym lepiej. 

•  Kdy musím nastoupit? •  Kiedy muszę rozpocząć pracę? 

•  Mohu pracovat i manuálně. •  Mogę pracować także manualnie. 

•  Řekněte nám o svých zkušenostech. •  Proszę nam opowiedzieć coś na temat swoich 

doświadczeń. 

•  Mám zkušenosti s prací s lidmi. •  Mam doświadczenie z pracą z ludźmi. 

•  Měl jsem dvě dlouhodobější místa. •  Miałem dwie bardziej długotrwałe pozycje. 

•  Jsem pokročilý uživatel počítače, mám řidičský 

průkaz a mluvím třemi jazyky. 

•  Jestem zaawansowanym użytkownikiem 

komputera, mam prawo jazdy, znam trzy języki. 

•  Jaký typ práce hledáte? •  Jaki rodzaj pracy Pan szuka? 



•  Máte zkušenost v jednání se spolupracovníky? •  Czy ma Pan doświadczenie w kontaktach ze 

współpracownikami? 

•  Máme čtvrtletní bonus 5% a roční bonus 10% v 

případě splnění cílů. 

•  Mamy bonus kwartalny 5% i bonus roczny 10% 

w przypadku osiągnięcia celów. 

 

  



Na dovolené, lekce první, poslouchejte! 

•  Przepraszam, nie zrozumiałem Pana imienia. •  Promiňte, přeslechl jsem vaše jméno. 

•  Proszę nie przeszkadzać. •  Prosím nerušte. 

•  Co Pan lubi robić? •  Co rád děláte? 

•  To musicie zobaczyć. •  Tohle musíte vidět. 

•  Mam nadzieję, że nie przeszkadzam. •  Doufám, že neruším. 

•  Czy mogę Pana zaprosić na wino? •  Mohu vás pozvat na víno? 

•  Mam dla Państwa wspaniałą propozycję. •  Mám pro vás skvělou nabídku. 

•  Skąd Pan jest? •  Odkud jste? 

•  To moja żona Weronika. •  To je má žena Veronika. 

•  Ile ma Pan lat? Ile masz lat? •  Kolik máte let? Kolik máš let? 

•  Gdzie pracujesz? •  Kde pracuješ? 

•  Byliście już tutaj kiedyś wcześniej? •  Už jste tu předtím byli? 

•  Pan pozwoli, że przedstawię kolegę. •  Dovolte mi představit mého kolegu. 

•  Pan pozwoli, że się przedstawię. •  Dovolte, abych se představil. 

•  Co Pan robi? •  Co děláte (profese)? 

•  Czy mogę Pan poczęstować papierosem? •  Mohu vám nabídnout cigaretu? 

•  Interesują was zabytki? •  Zajímají vás památky? 

•  Jaka jest dzisiaj pogoda? •  Jaké je dnes počasí? 

•  Czy mają Pastwo dzieci? •  Máte děti? 



•  Jak długo tutaj jesteście? •  Jak dlouho tady jste? 

•  Napije się Pan z nami wina? •  Dáte si s námi víno? 

•  Co robisz, jaki jest Twój zawód? •  Co děláte? (profese) 

•  Dlaczego jesteście tutaj? •  Proč tady jste? 

•  Skąd pochodzisz? •  Odkud pocházíš? 

•  Pan pozwoli, że przedstawię swoją żonę. •  Dovolte mi představit moji ženu. 

•  Czy chce Pan do na s dołączyć? •  Chcete se k nám přidat? 

•  Chcecie zagrać z nami? •  Chcete si zahrát s námi? 

•  Byliście tu już kiedyś? •  Už jste tu byli? 

•  Jakie są Pana zainteresowania? •  O co se zajímáte? 

•  Jest Pan żonaty? •  Jste ženatý? 

•  Jesteście tutaj po raz pierwszy? •  Jste tady poprvé? 

•  Idziemy na coś do baru. Idziecie razem z nami? •  Jdeme si do baru něco dát. Jdete s námi? 

•  Co tam można zobaczyć? •  Co tady stojí za vidění? 

•  Gdzie mieszkacie? •  Kde bydlíte? 

•  Jak wygląda prognoza pogody? •  Jak vypadá předpověď počasí? 

•  Podoba Wam się tutaj? •  Líbí se vám tady? 

•  Na pewno Pan do nas nie dołączy? •  Opravdu se k nám nepřipojíte? 

•  Kiedy Pan się urodził? •  Kdy jste se narodil? 



•  Gdzie się urodziłeś? •  Kde jste se narodil? 

•  Kiedy wyjeżdżacie? •  Kdy odjíždíte? 

•  Co robicie dzisiaj wieczorem? •  Co děláte dnes večer? 

•  Jakie Pana imię? •  Jak se jmenujete? 

•  Co Pan studiował? •  Co jste studoval? 

•  Niestety, muszę już iść. •  Bohužel, už musím jít. 

•  Jakieś propozycje na wieczór? •  Nějaké tipy na večer? 

•  Jest Pan żonaty? •  Jste ženatý? 

•  Mam na imię Tomasz. •  Jmenuji se Tomas. 

•  Jest Pan tutaj służbowo? •  Jste tady služebně? 

•  Przepraszam, nie będzie Państwu przeszkadzać, 

jak sobie zapalę? 

•  Bude vám vadit, když si zakouřím? 

 

Na dovolené, lekce druhá, přeložte! 

•  Už jste tu předtím byli? •  Byliście już tutaj kiedyś wcześniej? 

•  Kde jste se narodil? •  Gdzie się urodziłeś? 

•  Co jste studoval? •  Co Pan studiował? 

•  To je má žena Veronika. •  To moja żona Weronika. 

•  Jdeme si do baru něco dát. Jdete s námi? •  Idziemy na coś do baru. Idziecie razem z nami? 

•  Co tady stojí za vidění? •  Co tam można zobaczyć? 

•  Kdy odjíždíte? •  Kiedy wyjeżdżacie? 



•  Co děláte? (profese) •  Co robisz, jaki jest Twój zawód? 

•  Kde pracuješ? •  Gdzie pracujesz? 

•  Co děláte dnes večer? •  Co robicie dzisiaj wieczorem? 

•  Co děláte (profese)? •  Co Pan robi? 

•  Dovolte mi představit mého kolegu. •  Pan pozwoli, że przedstawię kolegę. 

•  Tohle musíte vidět. •  To musicie zobaczyć. 

•  Nějaké tipy na večer? •  Jakieś propozycje na wieczór? 

•  Jste tady poprvé? •  Jesteście tutaj po raz pierwszy? 

•  Chcete se k nám přidat? •  Czy chce Pan do na s dołączyć? 

•  Dovolte mi představit moji ženu. •  Pan pozwoli, że przedstawię swoją żonę. 

•  Mám pro vás skvělou nabídku. •  Mam dla Państwa wspaniałą propozycję. 

•  Už jste tu byli? •  Byliście tu już kiedyś? 

•  Kde bydlíte? •  Gdzie mieszkacie? 

•  Jste ženatý? •  Jest Pan żonaty? 

•  Kdy jste se narodil? •  Kiedy Pan się urodził? 

•  Dovolte, abych se představil. •  Pan pozwoli, że się przedstawię. 

•  Jmenuji se Tomas. •  Mam na imię Tomasz. 

•  Jak se jmenujete? •  Jakie Pana imię? 

•  Jak vypadá předpověď počasí? •  Jak wygląda prognoza pogody? 



•  Jak dlouho tady jste? •  Jak długo tutaj jesteście? 

•  Jste tady služebně? •  Jest Pan tutaj służbowo? 

•  Odkud jste? •  Skąd Pan jest? 

•  Mohu vám nabídnout cigaretu? •  Czy mogę Pan poczęstować papierosem? 

•  O co se zajímáte? •  Jakie są Pana zainteresowania? 

•  Mohu vás pozvat na víno? •  Czy mogę Pana zaprosić na wino? 

•  Jste ženatý? •  Jest Pan żonaty? 

•  Co rád děláte? •  Co Pan lubi robić? 

•  Prosím nerušte. •  Proszę nie przeszkadzać. 

•  Doufám, že neruším. •  Mam nadzieję, że nie przeszkadzam. 

•  Opravdu se k nám nepřipojíte? •  Na pewno Pan do nas nie dołączy? 

•  Odkud pocházíš? •  Skąd pochodzisz? 

•  Zajímají vás památky? •  Interesują was zabytki? 

•  Líbí se vám tady? •  Podoba Wam się tutaj? 

•  Máte děti? •  Czy mają Pastwo dzieci? 

•  Kolik máte let? Kolik máš let? •  Ile ma Pan lat? Ile masz lat? 

•  Dáte si s námi víno? •  Napije się Pan z nami wina? 

•  Chcete si zahrát s námi? •  Chcecie zagrać z nami? 

•  Promiňte, přeslechl jsem vaše jméno. •  Przepraszam, nie zrozumiałem Pana imienia. 



•  Bohužel, už musím jít. •  Niestety, muszę już iść. 

•  Proč tady jste? •  Dlaczego jesteście tutaj? 

•  Jaké je dnes počasí? •  Jaka jest dzisiaj pogoda? 

•  Bude vám vadit, když si zakouřím? •  Przepraszam, nie będzie Państwu przeszkadzać, 

jak sobie zapalę? 

 

 

Na dovolené, lekce třetí, poslouchejte! 

•  Przepraszam, nie zauważyłem. •  Promiňte, nevšiml jsem si. 

•  Tak, mamy syna i córkę. •  Ano, máme syna a dceru. 

•  Lubimy spotykać nowych ludzi i chodzić do 

miasta. 

•  Rádi se setkáváme s novými lidmi a chodíme 

ven. 

•  Nie ma problemu, nazywam się Peter Smith. •  V pohodě, jmenuji se Peter Smith. 

•  Tak, chętnie. Będziemy za dziesięć minut. •  Moc rádi, ano. Budeme tam za deset minut. 

•  Mam dyplom z maszynoznawstwa. •  Mám titul ve strojírenství. 

•  Od poniedziałku. •  Od pondělka. 

•  Centrum miasta jest bardzo ładne i możecie iść 

nawet skakać ze samolotu. 

•  Centrum města je moc pěkné a můžete jít i 

skákat z letadla. 

•  Nie, naprawdę? Nie ma nawet jeszcze północy. •  Ne, opravdu? Ještě není ani půlnoc. 

•  Urodziłem się w 1981 roku. •  Narodil jsem se roku 1981. 

•  Nie, jestem wolny. •  Ne, jsem svobodný. 

•  Pracuję jako instruktor nurkowania. •  Pracuji jako instruktor potápění. 



•  Jest tam bar Wilk Morski. Najlepsze dary morza 

w mieście. 

•  Je tam bar Mořský vlk. Nejlepší plody moře ve 

městě. 

•  Jeszcze nie jesteśmy zdecydowani. Dlaczego? •  Ještě jsme se nerozhodli. Proč? 

•  Dziękuję, ale nie palę. •  Děkuji, ale nekouřím. 

•  Och, bardzo mi miło, Mary. Już tyle o Tobie 

słyszałem. 

•  Oh, těší mě, Mary. Už jsem o tobě tolik slyšel. 

•  Interesuję się wędkarstwem i nurkowaniem. •  Zajímám se o rybaření a potápění. 

•  Dziękuję, ale na prawdę nie. Może następnym 

razem. 

•  Díky, ale ne. Snad někdy příště. 

•  Wyjeżdżamy w następny piątek. •  Odjíždíme příští pátek. 

•  Jestem z Pragi, a Pan? •  Jsem z Prahy. A vy? 

•  Mam na imię Piotr. •  Jmenuji se Petr. 

•  Pracuję w sklepie ze stalą. •  Pracuji v obchodě s ocelí. 

•  Dziękuję, ale naprawdę nas to nie interesuje. •  Díky, ale opravdu nemáme zájem. 

•  Na razie w porządku. •  Zatím dobrý. 

•  Cześć Larry, miło Cię poznać. •  Ahoj Larry, rád Tě poznávám. 

•  Jestem tutaj służbowo. •  Jsem tady služebně. 

•  Bardzo mi miło Piotrze. Mam na imię John. •  Těší mě, Petře. Já jsem John. 

•  Nie za bardzo, lubimy zostać w jednym miejscu 

i cieszyć się słońcem. 

•  Moc ne, raději zůstáváme na jednom místě a 

užíváme si sluníčka. 

•  Nie, jesteśmy tutaj pierwszy raz. •  Ne, jsme tady poprvé. 

•  Dziękujemy, nie jesteśmy zainteresowani. •  Díky, nemáme zájem. 



•  Chętnie, dziękuję. •  Děkuji, rád. 

•  Bardzo mi miło, Tomaszu. •  Těší me, Tomáši. 

•  To bardzo miło z Pana strony, ale już coś mam. •  To je od vás milé, ale už něco mám. 

•  Tak, jesteśmy tu kolejny raz. •  Ano, už jsme tady po několikáté. 

•  Cały dzień powinno świecić słońce. •  Celý den by mělo být slunečno. 

•  Mieszkamy w hotelu Mercury. •  Bydlíme v hotelu Mercury. 

•  Jesteśmy tutaj na wakacjach. •  Jsme tady na dovolené. 

•  To brzmi wspaniale. O której rozpoczyna się 

następna gra? 

•  To zní skvěle. V kolik začíná další hra? 

•  Tak, jestem żonaty. •  Ano, jsem ženatý. 

•  Pochodzę z Czeskiej Republiki. •  Pocházím z České republiky. 

•  Urodziłem się w Pradze. •  Narodil jsem se v Praze. 

•  Dzień dobry Pani Weroniko, bardzo mi miło, że 

Panią poznaję. 

•  Dobrý den, rád Vás poznávám, Veroniko. 

•  Pracuję w Pradze jako handlowiec. •  Pracuji v Praze jako obchodník. 

•  Jutro i w środę ma świecić słońce, natomiast w 

czwartek ma za zacząć padań śnieg. 

•  Zítra a ve středu by mělo být slunečno, ve 

čtvrtek by mělo začít sněžit. 

•  Właściwie tak, o co chodzi? •  Vlastně ano. O co jde? 

•  Dwadzieścia siedem. •  Je mi dvacet sedm let. 

•  Tak, jesteśmy tutaj pierwszy raz. •  Ano, jsme tady poprvé. 

•  Przepraszam, jestem bez humoru. Ale jutro na 

pewno dołączę. 

•  Promiň, nemám náladu. Ale zítra se připojím. 



 

 

Na dovolené, lekce čtvrtá, přeložte! 

•  To zní skvěle. V kolik začíná další hra? •  To brzmi wspaniale. O której rozpoczyna się 

następna gra? 

•  Ne, opravdu? Ještě není ani půlnoc. •  Nie, naprawdę? Nie ma nawet jeszcze północy. 

•  Vlastně ano. O co jde? •  Właściwie tak, o co chodzi? 

•  To je od vás milé, ale už něco mám. •  To bardzo miło z Pana strony, ale już coś mam. 

•  Těší mě, Petře. Já jsem John. •  Bardzo mi miło Piotrze. Mam na imię John. 

•  Jsem z Prahy. A vy? •  Jestem z Pragi, a Pan? 

•  Oh, těší mě, Mary. Už jsem o tobě tolik slyšel. •  Och, bardzo mi miło, Mary. Już tyle o Tobie 

słyszałem. 

•  Zajímám se o rybaření a potápění. •  Interesuję się wędkarstwem i nurkowaniem. 

•  Děkuji, ale nekouřím. •  Dziękuję, ale nie palę. 

•  Těší me, Tomáši. •  Bardzo mi miło, Tomaszu. 

•  Rádi se setkáváme s novými lidmi a chodíme 

ven. 

•  Lubimy spotykać nowych ludzi i chodzić do 

miasta. 

•  Ne, jsem svobodný. •  Nie, jestem wolny. 

•  Bydlíme v hotelu Mercury. •  Mieszkamy w hotelu Mercury. 

•  Promiňte, nevšiml jsem si. •  Przepraszam, nie zauważyłem. 

•  Díky, ale opravdu nemáme zájem. •  Dziękuję, ale naprawdę nas to nie interesuje. 

•  Promiň, nemám náladu. Ale zítra se připojím. •  Przepraszam, jestem bez humoru. Ale jutro na 

pewno dołączę. 



•  Jsme tady na dovolené. •  Jesteśmy tutaj na wakacjach. 

•  Pracuji v obchodě s ocelí. •  Pracuję w sklepie ze stalą. 

•  Zítra a ve středu by mělo být slunečno, ve 

čtvrtek by mělo začít sněžit. 

•  Jutro i w środę ma świecić słońce, natomiast w 

czwartek ma za zacząć padań śnieg. 

•  Dobrý den, rád Vás poznávám, Veroniko. •  Dzień dobry Pani Weroniko, bardzo mi miło, że 

Panią poznaję. 

•  Děkuji, rád. •  Chętnie, dziękuję. 

•  Díky, ale ne. Snad někdy příště. •  Dziękuję, ale na prawdę nie. Może następnym 

razem. 

•  Moc ne, raději zůstáváme na jednom místě a 

užíváme si sluníčka. 

•  Nie za bardzo, lubimy zostać w jednym miejscu 

i cieszyć się słońcem. 

•  Narodil jsem se v Praze. •  Urodziłem się w Pradze. 

•  V pohodě, jmenuji se Peter Smith. •  Nie ma problemu, nazywam się Peter Smith. 

•  Pracuji jako instruktor potápění. •  Pracuję jako instruktor nurkowania. 

•  Ještě jsme se nerozhodli. Proč? •  Jeszcze nie jesteśmy zdecydowani. Dlaczego? 

•  Ne, jsme tady poprvé. •  Nie, jesteśmy tutaj pierwszy raz. 

•  Ahoj Larry, rád Tě poznávám. •  Cześć Larry, miło Cię poznać. 

•  Centrum města je moc pěkné a můžete jít i 

skákat z letadla. 

•  Centrum miasta jest bardzo ładne i możecie iść 

nawet skakać ze samolotu. 

•  Je tam bar Mořský vlk. Nejlepší plody moře ve 

městě. 

•  Jest tam bar Wilk Morski. Najlepsze dary morza 

w mieście. 

•  Pracuji v Praze jako obchodník. •  Pracuję w Pradze jako handlowiec. 

•  Mám titul ve strojírenství. •  Mam dyplom z maszynoznawstwa. 



•  Celý den by mělo být slunečno. •  Cały dzień powinno świecić słońce. 

•  Narodil jsem se roku 1981. •  Urodziłem się w 1981 roku. 

•  Ano, jsme tady poprvé. •  Tak, jesteśmy tutaj pierwszy raz. 

•  Je mi dvacet sedm let. •  Dwadzieścia siedem. 

•  Odjíždíme příští pátek. •  Wyjeżdżamy w następny piątek. 

•  Zatím dobrý. •  Na razie w porządku. 

•  Ano, máme syna a dceru. •  Tak, mamy syna i córkę. 

•  Ano, jsem ženatý. •  Tak, jestem żonaty. 

•  Jmenuji se Petr. •  Mam na imię Piotr. 

•  Od pondělka. •  Od poniedziałku. 

•  Moc rádi, ano. Budeme tam za deset minut. •  Tak, chętnie. Będziemy za dziesięć minut. 

•  Pocházím z České republiky. •  Pochodzę z Czeskiej Republiki. 

•  Jsem tady služebně. •  Jestem tutaj służbowo. 

•  Ano, už jsme tady po několikáté. •  Tak, jesteśmy tu kolejny raz. 

•  Díky, nemáme zájem. •  Dziękujemy, nie jesteśmy zainteresowani. 

 

Na dovolené, lekce pátá, lekce šestá, poslouchejte, reagujte! 

•  Kde jste se narodil? •  Gdzie się urodziłeś? 

•  Narodil jsem se v Praze. •  Urodziłem się w Pradze. 

•  Dovolte mi představit mého kolegu. •  Pan pozwoli, że przedstawię kolegę. 



•  Ahoj Larry, rád Tě poznávám. •  Cześć Larry, miło Cię poznać. 

•  Dovolte mi představit moji ženu. •  Pan pozwoli, że przedstawię swoją żonę. 

•  Oh, těší mě, Mary. Už jsem o tobě tolik slyšel. •  Och, bardzo mi miło, Mary. Już tyle o Tobie 

słyszałem. 

•  Dovolte, abych se představil. •  Pan pozwoli, że się przedstawię. 

•  Těší mě, Petře. Já jsem John. •  Bardzo mi miło Piotrze. Mam na imię John. 

•  Jmenuji se Tomas. •  Mam na imię Tomasz. 

•  Těší me, Tomáši. •  Bardzo mi miło, Tomaszu. 

•  To je má žena Veronika. •  To moja żona Weronika. 

•  Dobrý den, rád Vás poznávám, Veroniko. •  Dzień dobry Pani Weroniko, bardzo mi miło, że 

Panią poznaję. 

•  Jste ženatý? •  Jest Pan żonaty? 

•  Ano, jsem ženatý. •  Tak, jestem żonaty. 

•  Jste ženatý? •  Jest Pan żonaty? 

•  Ne, jsem svobodný. •  Nie, jestem wolny. 

•  Odkud jste? •  Skąd Pan jest? 

•  Jsem z Prahy. A vy? •  Jestem z Pragi, a Pan? 

•  Odkud pocházíš? •  Skąd pochodzisz? 

•  Pocházím z České republiky. •  Pochodzę z Czeskiej Republiki. 

•  Kdy jste se narodil? •  Kiedy Pan się urodził? 

•  Narodil jsem se roku 1981. •  Urodziłem się w 1981 roku. 



•  Už jste tu byli? •  Byliście tu już kiedyś? 

•  Ano, už jsme tady po několikáté. •  Tak, jesteśmy tu kolejny raz. 

•  Už jste tu předtím byli? •  Byliście już tutaj kiedyś wcześniej? 

•  Ne, jsme tady poprvé. •  Nie, jesteśmy tutaj pierwszy raz. 

•  Jste tady poprvé? •  Jesteście tutaj po raz pierwszy? 

•  Ano, jsme tady poprvé. •  Tak, jesteśmy tutaj pierwszy raz. 

•  Jak dlouho tady jste? •  Jak długo tutaj jesteście? 

•  Od pondělka. •  Od poniedziałku. 

•  Promiňte, přeslechl jsem vaše jméno. •  Przepraszam, nie zrozumiałem Pana imienia. 

•  V pohodě, jmenuji se Peter Smith. •  Nie ma problemu, nazywam się Peter Smith. 

•  Jak se jmenujete? •  Jakie Pana imię? 

•  Jmenuji se Petr. •  Mam na imię Piotr. 

•  Proč tady jste? •  Dlaczego jesteście tutaj? 

•  Jsme tady na dovolené. •  Jesteśmy tutaj na wakacjach. 

•  Co děláte? (profese) •  Co robisz, jaki jest Twój zawód? 

•  Pracuji v obchodě s ocelí. •  Pracuję w sklepie ze stalą. 

•  Co děláte (profese)? •  Co Pan robi? 

•  Pracuji jako instruktor potápění. •  Pracuję jako instruktor nurkowania. 

•  Kde pracuješ? •  Gdzie pracujesz? 



•  Pracuji v Praze jako obchodník. •  Pracuję w Pradze jako handlowiec. 

•  Jak vypadá předpověď počasí? •  Jak wygląda prognoza pogody? 

•  Zítra a ve středu by mělo být slunečno, ve 

čtvrtek by mělo začít sněžit. 

•  Jutro i w środę ma świecić słońce, natomiast w 

czwartek ma za zacząć padań śnieg. 

•  Jaké je dnes počasí? •  Jaka jest dzisiaj pogoda? 

•  Celý den by mělo být slunečno. •  Cały dzień powinno świecić słońce. 

•  Nějaké tipy na večer? •  Jakieś propozycje na wieczór? 

•  Je tam bar Mořský vlk. Nejlepší plody moře ve 

městě. 

•  Jest tam bar Wilk Morski. Najlepsze dary morza 

w mieście. 

•  Jste tady služebně? •  Jest Pan tutaj służbowo? 

•  Jsem tady služebně. •  Jestem tutaj służbowo. 

•  Zajímají vás památky? •  Interesują was zabytki? 

•  Moc ne, raději zůstáváme na jednom místě a 

užíváme si sluníčka. 

•  Nie za bardzo, lubimy zostać w jednym miejscu 

i cieszyć się słońcem. 

•  Mohu vás pozvat na víno? •  Czy mogę Pana zaprosić na wino? 

•  To je od vás milé, ale už něco mám. •  To bardzo miło z Pana strony, ale już coś mam. 

•  Mohu vám nabídnout cigaretu? •  Czy mogę Pan poczęstować papierosem? 

•  Děkuji, ale nekouřím. •  Dziękuję, ale nie palę. 

•  Máte děti? •  Czy mają Pastwo dzieci? 

•  Ano, máme syna a dceru. •  Tak, mamy syna i córkę. 

•  Líbí se vám tady? •  Podoba Wam się tutaj? 



•  Zatím dobrý. •  Na razie w porządku. 

•  Chcete se k nám přidat? •  Czy chce Pan do na s dołączyć? 

•  Promiň, nemám náladu. Ale zítra se připojím. •  Przepraszam, jestem bez humoru. Ale jutro na 

pewno dołączę. 

•  Kolik máte let? Kolik máš let? •  Ile ma Pan lat? Ile masz lat? 

•  Je mi dvacet sedm let. •  Dwadzieścia siedem. 

•  Mám pro vás skvělou nabídku. •  Mam dla Państwa wspaniałą propozycję. 

•  Díky, nemáme zájem. •  Dziękujemy, nie jesteśmy zainteresowani. 

•  Doufám, že neruším. •  Mam nadzieję, że nie przeszkadzam. 

•  Vlastně ano. O co jde? •  Właściwie tak, o co chodzi? 

•  Bohužel, už musím jít. •  Niestety, muszę już iść. 

•  Ne, opravdu? Ještě není ani půlnoc. •  Nie, naprawdę? Nie ma nawet jeszcze północy. 

•  Prosím nerušte. •  Proszę nie przeszkadzać. 

•  Promiňte, nevšiml jsem si. •  Przepraszam, nie zauważyłem. 

•  Tohle musíte vidět. •  To musicie zobaczyć. 

•  Díky, ale opravdu nemáme zájem. •  Dziękuję, ale naprawdę nas to nie interesuje. 

•  Jdeme si do baru něco dát. Jdete s námi? •  Idziemy na coś do baru. Idziecie razem z nami? 

•  Moc rádi, ano. Budeme tam za deset minut. •  Tak, chętnie. Będziemy za dziesięć minut. 

•  Co děláte dnes večer? •  Co robicie dzisiaj wieczorem? 

•  Ještě jsme se nerozhodli. Proč? •  Jeszcze nie jesteśmy zdecydowani. Dlaczego? 



•  Co jste studoval? •  Co Pan studiował? 

•  Mám titul ve strojírenství. •  Mam dyplom z maszynoznawstwa. 

•  Co rád děláte? •  Co Pan lubi robić? 

•  Rádi se setkáváme s novými lidmi a chodíme 

ven. 

•  Lubimy spotykać nowych ludzi i chodzić do 

miasta. 

•  Co tady stojí za vidění? •  Co tam można zobaczyć? 

•  Centrum města je moc pěkné a můžete jít i 

skákat z letadla. 

•  Centrum miasta jest bardzo ładne i możecie iść 

nawet skakać ze samolotu. 

•  O co se zajímáte? •  Jakie są Pana zainteresowania? 

•  Zajímám se o rybaření a potápění. •  Interesuję się wędkarstwem i nurkowaniem. 

•  Kdy odjíždíte? •  Kiedy wyjeżdżacie? 

•  Odjíždíme příští pátek. •  Wyjeżdżamy w następny piątek. 

•  Kde bydlíte? •  Gdzie mieszkacie? 

•  Bydlíme v hotelu Mercury. •  Mieszkamy w hotelu Mercury. 

•  Dáte si s námi víno? •  Napije się Pan z nami wina? 

•  Děkuji, rád. •  Chętnie, dziękuję. 

•  Opravdu se k nám nepřipojíte? •  Na pewno Pan do nas nie dołączy? 

•  Díky, ale ne. Snad někdy příště. •  Dziękuję, ale na prawdę nie. Może następnym 

razem. 

•  Chcete si zahrát s námi? •  Chcecie zagrać z nami? 

•  To zní skvěle. V kolik začíná další hra? •  To brzmi wspaniale. O której rozpoczyna się 

następna gra? 



•  Bude vám vadit, když si zakouřím? •  Przepraszam, nie będzie Państwu przeszkadzać, 

jak sobie zapalę? 

•  Poslužte si. •  Proszę bardzo. 

 

  



Na dovolené - karty 

Gdzie się urodziłeś? Urodziłem się w Pradze. 
Pan pozwoli, że przedstawię 

kolegę. 

Cześć Larry, miło Cię 
poznać. 

Pan pozwoli, że przedstawię 
swoją żonę. 

Och, bardzo mi miło, Mary. 
Już tyle o Tobie słyszałem. 

Pan pozwoli, że się 
przedstawię. 

Bardzo mi miło Piotrze. Mam 
na imię John. 

Mam na imię Tomasz. 

Bardzo mi miło, Tomaszu. To moja żona Weronika. 
Dzień dobry Pani Weroniko, 

bardzo mi miło, że Panią 
poznaję. 

Jest Pan żonaty? Tak, jestem żonaty. Jest Pan żonaty? 

Nie, jestem wolny. Skąd Pan jest? Jestem z Pragi, a Pan? 

1  



 

Dovolte mi představit mého 
kolegu. 

Narodil jsem se v Praze. Kde jste se narodil? 

Oh, těší mě, Mary. Už jsem o 
tobě tolik slyšel. 

Dovolte mi představit moji 
ženu. 

Ahoj Larry, rád Tě 
poznávám. 

Jmenuji se Tomas. Těší mě, Petře. Já jsem John. Dovolte, abych se představil. 

Dobrý den, rád Vás 
poznávám, Veroniko. 

To je má žena Veronika. Těší me, Tomáši. 

Jste ženatý? Ano, jsem ženatý. Jste ženatý? 

Jsem z Prahy. A vy? Odkud jste? Ne, jsem svobodný. 
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Skąd pochodzisz? 
Pochodzę z Czeskiej 

Republiki. 
Kiedy Pan się urodził? 

Urodziłem się w 1981 roku. Byliście tu już kiedyś? Tak, jesteśmy tu kolejny raz. 

Byliście już tutaj kiedyś 
wcześniej? 

Nie, jesteśmy tutaj pierwszy 
raz. 

Jesteście tutaj po raz 
pierwszy? 

Tak, jesteśmy tutaj pierwszy 
raz. 

Jak długo tutaj jesteście? Od poniedziałku. 

Przepraszam, nie 
zrozumiałem Pana imienia. 

Nie ma problemu, nazywam 
się Peter Smith. 

Jakie Pana imię? 

Mam na imię Piotr. Dlaczego jesteście tutaj? Jesteśmy tutaj na wakacjach. 
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Kdy jste se narodil? Pocházím z České republiky. Odkud pocházíš? 

Ano, už jsme tady po 
několikáté. 

Už jste tu byli? Narodil jsem se roku 1981. 

Jste tady poprvé? Ne, jsme tady poprvé. Už jste tu předtím byli? 

Od pondělka. Jak dlouho tady jste? Ano, jsme tady poprvé. 

Jak se jmenujete? 
V pohodě, jmenuji se Peter 

Smith. 
Promiňte, přeslechl jsem vaše 

jméno. 

Jsme tady na dovolené. Proč tady jste? Jmenuji se Petr. 
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Co robisz, jaki jest Twój 
zawód? 

Pracuję w sklepie ze stalą. Co Pan robi? 

Pracuję jako instruktor 
nurkowania. 

Gdzie pracujesz? 
Pracuję w Pradze jako 

handlowiec. 

Jak wygląda prognoza 
pogody? 

Jutro i w środę ma świecić 
słońce, natomiast w czwartek 

ma za zacząć padań śnieg. 
Jaka jest dzisiaj pogoda? 

Cały dzień powinno świecić 
słońce. 

Jakieś propozycje na 
wieczór? 

Jest tam bar Wilk Morski. 
Najlepsze dary morza w 

mieście. 

Jest Pan tutaj służbowo? Jestem tutaj służbowo. Interesują was zabytki? 

Nie za bardzo, lubimy zostać 
w jednym miejscu i cieszyć 

się słońcem. 

Czy mogę Pana zaprosić na 
wino? 

To bardzo miło z Pana 
strony, ale już coś mam. 
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Co děláte (profese)? Pracuji v obchodě s ocelí. Co děláte? (profese) 

Pracuji v Praze jako 
obchodník. 

Kde pracuješ? 
Pracuji jako instruktor 

potápění. 

Jaké je dnes počasí? 
Zítra a ve středu by mělo být 
slunečno, ve čtvrtek by mělo 

začít sněžit. 

Jak vypadá předpověď 
počasí? 

Je tam bar Mořský vlk. 
Nejlepší plody moře ve 

městě. 
Nějaké tipy na večer? 

Celý den by mělo být 
slunečno. 

Zajímají vás památky? Jsem tady služebně. Jste tady služebně? 

To je od vás milé, ale už něco 
mám. 

Mohu vás pozvat na víno? 
Moc ne, raději zůstáváme na 
jednom místě a užíváme si 

sluníčka. 
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Czy mogę Pan poczęstować 
papierosem? 

Dziękuję, ale nie palę. Czy mają Pastwo dzieci? 

Tak, mamy syna i córkę. Podoba Wam się tutaj? Na razie w porządku. 

Czy chce Pan do na s 
dołączyć? 

Przepraszam, jestem bez 
humoru. Ale jutro na pewno 

dołączę. 
Ile ma Pan lat? Ile masz lat? 

Dwadzieścia siedem. 
Mam dla Państwa wspaniałą 

propozycję. 
Dziękujemy, nie jesteśmy 

zainteresowani. 

Mam nadzieję, że nie 
przeszkadzam. 

Właściwie tak, o co chodzi? Niestety, muszę już iść. 

Nie, naprawdę? Nie ma 
nawet jeszcze północy. 

Proszę nie przeszkadzać. 
Przepraszam, nie 

zauważyłem. 
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Máte děti? Děkuji, ale nekouřím. 
Mohu vám nabídnout 

cigaretu? 

Zatím dobrý. Líbí se vám tady? Ano, máme syna a dceru. 

Kolik máte let? Kolik máš 
let? 

Promiň, nemám náladu. Ale 
zítra se připojím. 

Chcete se k nám přidat? 

Díky, nemáme zájem. 
Mám pro vás skvělou 

nabídku. 
Je mi dvacet sedm let. 

Bohužel, už musím jít. Vlastně ano. O co jde? Doufám, že neruším. 

Promiňte, nevšiml jsem si. Prosím nerušte. 
Ne, opravdu? Ještě není ani 

půlnoc. 
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To musicie zobaczyć. 
Dziękuję, ale naprawdę nas 

to nie interesuje. 
Idziemy na coś do baru. 
Idziecie razem z nami? 

Tak, chętnie. Będziemy za 
dziesięć minut. 

Co robicie dzisiaj 
wieczorem? 

Jeszcze nie jesteśmy 
zdecydowani. Dlaczego? 

Co Pan studiował? 
Mam dyplom z 

maszynoznawstwa. 
Co Pan lubi robić? 

Lubimy spotykać nowych 
ludzi i chodzić do miasta. 

Co tam można zobaczyć? 
Centrum miasta jest bardzo 
ładne i możecie iść nawet 

skakać ze samolotu. 

Jakie są Pana 
zainteresowania? 

Interesuję się wędkarstwem i 
nurkowaniem. 

Kiedy wyjeżdżacie? 

Wyjeżdżamy w następny 
piątek. 

Gdzie mieszkacie? 
Mieszkamy w hotelu 

Mercury. 
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Jdeme si do baru něco dát. 
Jdete s námi? 

Díky, ale opravdu nemáme 
zájem. 

Tohle musíte vidět. 

Ještě jsme se nerozhodli. 
Proč? 

Co děláte dnes večer? 
Moc rádi, ano. Budeme tam 

za deset minut. 

Co rád děláte? Mám titul ve strojírenství. Co jste studoval? 

Centrum města je moc pěkné 
a můžete jít i skákat z letadla. 

Co tady stojí za vidění? 
Rádi se setkáváme s novými 

lidmi a chodíme ven. 

Kdy odjíždíte? 
Zajímám se o rybaření a 

potápění. 
O co se zajímáte? 

Bydlíme v hotelu Mercury. Kde bydlíte? Odjíždíme příští pátek. 
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Napije się Pan z nami wina? Chętnie, dziękuję. 
Na pewno Pan do nas nie 

dołączy? 

Dziękuję, ale na prawdę nie. 
Może następnym razem. 

Chcecie zagrać z nami? 
To brzmi wspaniale. O której 
rozpoczyna się następna gra? 

Przepraszam, nie będzie 
Państwu przeszkadzać, jak 

sobie zapalę? 
Proszę bardzo. -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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Opravdu se k nám 
nepřipojíte? 

Děkuji, rád. Dáte si s námi víno? 

To zní skvěle. V kolik začíná 
další hra? 

Chcete si zahrát s námi? 
Díky, ale ne. Snad někdy 

příště. 

-  Tady máte. 
Bude vám vadit, když si 

zakouřím? 
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Na dovolené - test 

•  Ne, jsme tady poprvé. ................................................................. 

•  Je mi dvacet sedm let. ................................................................. 

•  Ahoj Larry, rád Tě poznávám. ................................................................. 

•  Jak se jmenujete? ................................................................. 

•  Prosím nerušte. ................................................................. 

•  Bude vám vadit, když si zakouřím? ................................................................. 

•  Jaké je dnes počasí? ................................................................. 

•  Tady máte. ................................................................. 

•  Promiň, nemám náladu. Ale zítra se připojím. ................................................................. 

•  Jste ženatý? ................................................................. 

•  Jsem tady služebně. ................................................................. 

•  Máte děti? ................................................................. 

•  Pracuji jako instruktor potápění. ................................................................. 

•  Opravdu se k nám nepřipojíte? ................................................................. 

•  Mohu vám nabídnout cigaretu? ................................................................. 

•  Už jste tu předtím byli? ................................................................. 

•  Kde bydlíte? ................................................................. 

•  Zajímám se o rybaření a potápění. ................................................................. 

•  Děkuji, rád. ................................................................. 



•  Tohle musíte vidět. ................................................................. 

•  Chcete se k nám přidat? ................................................................. 

•  Co rád děláte? ................................................................. 

•  Co děláte (profese)? ................................................................. 

•  V pohodě, jmenuji se Peter Smith. ................................................................. 

•  Ještě jsme se nerozhodli. Proč? ................................................................. 

•  Co jste studoval? ................................................................. 

•  Ano, jsem ženatý. ................................................................. 

•  Líbí se vám tady? ................................................................. 

•  Ano, jsme tady poprvé. ................................................................. 

•  Narodil jsem se v Praze. ................................................................. 

•  Jste ženatý? ................................................................. 

•  Těší me, Tomáši. ................................................................. 

•  Dovolte mi představit moji ženu. ................................................................. 

•  Moc rádi, ano. Budeme tam za deset minut. ................................................................. 

•  Ano, už jsme tady po několikáté. ................................................................. 

•  Kdy odjíždíte? ................................................................. 

•  Zítra a ve středu by mělo být slunečno, ve 

čtvrtek by mělo začít sněžit. 

................................................................. 

•  Co děláte dnes večer? ................................................................. 



•  Od pondělka. ................................................................. 

•  Kde jste se narodil? ................................................................. 

•  Moc ne, raději zůstáváme na jednom místě a 

užíváme si sluníčka. 

................................................................. 

•  Těší mě, Petře. Já jsem John. ................................................................. 

•  Bohužel, už musím jít. ................................................................. 

•  Celý den by mělo být slunečno. ................................................................. 

•  Odkud pocházíš? ................................................................. 

•  Narodil jsem se roku 1981. ................................................................. 

•  Nějaké tipy na večer? ................................................................. 

•  Jsme tady na dovolené. ................................................................. 

•  Co tady stojí za vidění? ................................................................. 

•  Bydlíme v hotelu Mercury. ................................................................. 

•  Jmenuji se Petr. ................................................................. 

•  Pracuji v obchodě s ocelí. ................................................................. 

•  Díky, ale ne. Snad někdy příště. ................................................................. 

•  Co děláte? (profese) ................................................................. 

•  Pracuji v Praze jako obchodník. ................................................................. 

•  Jak vypadá předpověď počasí? ................................................................. 

•  Jsem z Prahy. A vy? ................................................................. 



•  Doufám, že neruším. ................................................................. 

•  Mohu vás pozvat na víno? ................................................................. 

•  O co se zajímáte? ................................................................. 

•  Mám titul ve strojírenství. ................................................................. 

•  Jdeme si do baru něco dát. Jdete s námi? ................................................................. 

•  Mám pro vás skvělou nabídku. ................................................................. 

•  Ano, máme syna a dceru. ................................................................. 

•  Chcete si zahrát s námi? ................................................................. 

•  Jak dlouho tady jste? ................................................................. 

•  Zajímají vás památky? ................................................................. 

•  Zatím dobrý. ................................................................. 

•  Vlastně ano. O co jde? ................................................................. 

•  Kolik máte let? Kolik máš let? ................................................................. 

•  Díky, ale opravdu nemáme zájem. ................................................................. 

•  Dovolte, abych se představil. ................................................................. 

•  Jste tady služebně? ................................................................. 

•  Dáte si s námi víno? ................................................................. 

•  Ne, jsem svobodný. ................................................................. 

•  Je tam bar Mořský vlk. Nejlepší plody moře ve 

městě. 

................................................................. 



•  To je má žena Veronika. ................................................................. 

•  To zní skvěle. V kolik začíná další hra? ................................................................. 

•  Dobrý den, rád Vás poznávám, Veroniko. ................................................................. 

•  To je od vás milé, ale už něco mám. ................................................................. 

•  Už jste tu byli? ................................................................. 

•  Rádi se setkáváme s novými lidmi a chodíme 

ven. 

................................................................. 

•  Ne, opravdu? Ještě není ani půlnoc. ................................................................. 

•  Jste tady poprvé? ................................................................. 

•  Děkuji, ale nekouřím. ................................................................. 

•  Promiňte, nevšiml jsem si. ................................................................. 

•  Jmenuji se Tomas. ................................................................. 

•  Kde pracuješ? ................................................................. 

•  Pocházím z České republiky. ................................................................. 

•  Centrum města je moc pěkné a můžete jít i 

skákat z letadla. 

................................................................. 

•  Proč tady jste? ................................................................. 

•  Díky, nemáme zájem. ................................................................. 

•  Oh, těší mě, Mary. Už jsem o tobě tolik slyšel. ................................................................. 

•  Kdy jste se narodil? ................................................................. 

•  Dovolte mi představit mého kolegu. ................................................................. 



•  Odjíždíme příští pátek. ................................................................. 

•  Odkud jste? ................................................................. 

•  Promiňte, přeslechl jsem vaše jméno. ................................................................. 

 

 

Na dovolené -test-řešení 

•  Ne, jsme tady poprvé. •  Nie, jesteśmy tutaj pierwszy raz. 

•  Je mi dvacet sedm let. •  Dwadzieścia siedem. 

•  Ahoj Larry, rád Tě poznávám. •  Cześć Larry, miło Cię poznać. 

•  Jak se jmenujete? •  Jakie Pana imię? 

•  Prosím nerušte. •  Proszę nie przeszkadzać. 

•  Bude vám vadit, když si zakouřím? •  Przepraszam, nie będzie Państwu przeszkadzać, 

jak sobie zapalę? 

•  Jaké je dnes počasí? •  Jaka jest dzisiaj pogoda? 

•  Tady máte. •  Proszę bardzo. 

•  Promiň, nemám náladu. Ale zítra se připojím. •  Przepraszam, jestem bez humoru. Ale jutro na 

pewno dołączę. 

•  Jste ženatý? •  Jest Pan żonaty? 

•  Jsem tady služebně. •  Jestem tutaj służbowo. 

•  Máte děti? •  Czy mają Pastwo dzieci? 

•  Pracuji jako instruktor potápění. •  Pracuję jako instruktor nurkowania. 

•  Opravdu se k nám nepřipojíte? •  Na pewno Pan do nas nie dołączy? 



•  Mohu vám nabídnout cigaretu? •  Czy mogę Pan poczęstować papierosem? 

•  Už jste tu předtím byli? •  Byliście już tutaj kiedyś wcześniej? 

•  Kde bydlíte? •  Gdzie mieszkacie? 

•  Zajímám se o rybaření a potápění. •  Interesuję się wędkarstwem i nurkowaniem. 

•  Děkuji, rád. •  Chętnie, dziękuję. 

•  Tohle musíte vidět. •  To musicie zobaczyć. 

•  Chcete se k nám přidat? •  Czy chce Pan do na s dołączyć? 

•  Co rád děláte? •  Co Pan lubi robić? 

•  Co děláte (profese)? •  Co Pan robi? 

•  V pohodě, jmenuji se Peter Smith. •  Nie ma problemu, nazywam się Peter Smith. 

•  Ještě jsme se nerozhodli. Proč? •  Jeszcze nie jesteśmy zdecydowani. Dlaczego? 

•  Co jste studoval? •  Co Pan studiował? 

•  Ano, jsem ženatý. •  Tak, jestem żonaty. 

•  Líbí se vám tady? •  Podoba Wam się tutaj? 

•  Ano, jsme tady poprvé. •  Tak, jesteśmy tutaj pierwszy raz. 

•  Narodil jsem se v Praze. •  Urodziłem się w Pradze. 

•  Jste ženatý? •  Jest Pan żonaty? 

•  Těší me, Tomáši. •  Bardzo mi miło, Tomaszu. 

•  Dovolte mi představit moji ženu. •  Pan pozwoli, że przedstawię swoją żonę. 



•  Moc rádi, ano. Budeme tam za deset minut. •  Tak, chętnie. Będziemy za dziesięć minut. 

•  Ano, už jsme tady po několikáté. •  Tak, jesteśmy tu kolejny raz. 

•  Kdy odjíždíte? •  Kiedy wyjeżdżacie? 

•  Zítra a ve středu by mělo být slunečno, ve 

čtvrtek by mělo začít sněžit. 

•  Jutro i w środę ma świecić słońce, natomiast w 

czwartek ma za zacząć padań śnieg. 

•  Co děláte dnes večer? •  Co robicie dzisiaj wieczorem? 

•  Od pondělka. •  Od poniedziałku. 

•  Kde jste se narodil? •  Gdzie się urodziłeś? 

•  Moc ne, raději zůstáváme na jednom místě a 

užíváme si sluníčka. 

•  Nie za bardzo, lubimy zostać w jednym miejscu 

i cieszyć się słońcem. 

•  Těší mě, Petře. Já jsem John. •  Bardzo mi miło Piotrze. Mam na imię John. 

•  Bohužel, už musím jít. •  Niestety, muszę już iść. 

•  Celý den by mělo být slunečno. •  Cały dzień powinno świecić słońce. 

•  Odkud pocházíš? •  Skąd pochodzisz? 

•  Narodil jsem se roku 1981. •  Urodziłem się w 1981 roku. 

•  Nějaké tipy na večer? •  Jakieś propozycje na wieczór? 

•  Jsme tady na dovolené. •  Jesteśmy tutaj na wakacjach. 

•  Co tady stojí za vidění? •  Co tam można zobaczyć? 

•  Bydlíme v hotelu Mercury. •  Mieszkamy w hotelu Mercury. 

•  Jmenuji se Petr. •  Mam na imię Piotr. 

•  Pracuji v obchodě s ocelí. •  Pracuję w sklepie ze stalą. 



•  Díky, ale ne. Snad někdy příště. •  Dziękuję, ale na prawdę nie. Może następnym 

razem. 

•  Co děláte? (profese) •  Co robisz, jaki jest Twój zawód? 

•  Pracuji v Praze jako obchodník. •  Pracuję w Pradze jako handlowiec. 

•  Jak vypadá předpověď počasí? •  Jak wygląda prognoza pogody? 

•  Jsem z Prahy. A vy? •  Jestem z Pragi, a Pan? 

•  Doufám, že neruším. •  Mam nadzieję, że nie przeszkadzam. 

•  Mohu vás pozvat na víno? •  Czy mogę Pana zaprosić na wino? 

•  O co se zajímáte? •  Jakie są Pana zainteresowania? 

•  Mám titul ve strojírenství. •  Mam dyplom z maszynoznawstwa. 

•  Jdeme si do baru něco dát. Jdete s námi? •  Idziemy na coś do baru. Idziecie razem z nami? 

•  Mám pro vás skvělou nabídku. •  Mam dla Państwa wspaniałą propozycję. 

•  Ano, máme syna a dceru. •  Tak, mamy syna i córkę. 

•  Chcete si zahrát s námi? •  Chcecie zagrać z nami? 

•  Jak dlouho tady jste? •  Jak długo tutaj jesteście? 

•  Zajímají vás památky? •  Interesują was zabytki? 

•  Zatím dobrý. •  Na razie w porządku. 

•  Vlastně ano. O co jde? •  Właściwie tak, o co chodzi? 

•  Kolik máte let? Kolik máš let? •  Ile ma Pan lat? Ile masz lat? 

•  Díky, ale opravdu nemáme zájem. •  Dziękuję, ale naprawdę nas to nie interesuje. 



•  Dovolte, abych se představil. •  Pan pozwoli, że się przedstawię. 

•  Jste tady služebně? •  Jest Pan tutaj służbowo? 

•  Dáte si s námi víno? •  Napije się Pan z nami wina? 

•  Ne, jsem svobodný. •  Nie, jestem wolny. 

•  Je tam bar Mořský vlk. Nejlepší plody moře ve 

městě. 

•  Jest tam bar Wilk Morski. Najlepsze dary morza 

w mieście. 

•  To je má žena Veronika. •  To moja żona Weronika. 

•  To zní skvěle. V kolik začíná další hra? •  To brzmi wspaniale. O której rozpoczyna się 

następna gra? 

•  Dobrý den, rád Vás poznávám, Veroniko. •  Dzień dobry Pani Weroniko, bardzo mi miło, że 

Panią poznaję. 

•  To je od vás milé, ale už něco mám. •  To bardzo miło z Pana strony, ale już coś mam. 

•  Už jste tu byli? •  Byliście tu już kiedyś? 

•  Rádi se setkáváme s novými lidmi a chodíme 

ven. 

•  Lubimy spotykać nowych ludzi i chodzić do 

miasta. 

•  Ne, opravdu? Ještě není ani půlnoc. •  Nie, naprawdę? Nie ma nawet jeszcze północy. 

•  Jste tady poprvé? •  Jesteście tutaj po raz pierwszy? 

•  Děkuji, ale nekouřím. •  Dziękuję, ale nie palę. 

•  Promiňte, nevšiml jsem si. •  Przepraszam, nie zauważyłem. 

•  Jmenuji se Tomas. •  Mam na imię Tomasz. 

•  Kde pracuješ? •  Gdzie pracujesz? 

•  Pocházím z České republiky. •  Pochodzę z Czeskiej Republiki. 



•  Centrum města je moc pěkné a můžete jít i 

skákat z letadla. 

•  Centrum miasta jest bardzo ładne i możecie iść 

nawet skakać ze samolotu. 

•  Proč tady jste? •  Dlaczego jesteście tutaj? 

•  Díky, nemáme zájem. •  Dziękujemy, nie jesteśmy zainteresowani. 

•  Oh, těší mě, Mary. Už jsem o tobě tolik slyšel. •  Och, bardzo mi miło, Mary. Już tyle o Tobie 

słyszałem. 

•  Kdy jste se narodil? •  Kiedy Pan się urodził? 

•  Dovolte mi představit mého kolegu. •  Pan pozwoli, że przedstawię kolegę. 

•  Odjíždíme příští pátek. •  Wyjeżdżamy w następny piątek. 

•  Odkud jste? •  Skąd Pan jest? 

•  Promiňte, přeslechl jsem vaše jméno. •  Przepraszam, nie zrozumiałem Pana imienia. 

 

 

 


