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Polskie znaczenie

Czy mówisz po polsku?

Nie znam francuskiego

Mogę z Tobą chwilę porozmawiać?

Czy mógłbyś to powtórzyć?

Tak

Nie

Proszę

Dziękuję

Wiem

Nie wiem

Rozumiem

Nie rozumiem

Słucham?

Nie jestem zainteresowany

Gdzie jest szpital?

Gdzie jest apteka?

Gdzie jest dworzec kolejowy?

Gdzie jest supermarket?

Jak mogę dostać się na ulicę …..?

Czy mógłbyś mi to pokazać na mapie?

Gdzie jest najbliższy przystanek autobusowy?

W prawo

W lewo

Prosto

Gdzie znajdę taksówkę?

Proszę zabrać mnie pod ten adres ...

Cześć

Cześć (pożegnanie)

Dzień dobry

Dobry wieczór

Do widzenia

Dobranoc

Miłego dnia!

Czy mają Państwo dostępne jakieś pokoje?

Jaki jest koszt za noc?

Czy śniadanie jest wliczone w cenę?

O której muszę się wymeldować?

Gdzie mogę zaparkować samochód?

Zapłacę gotówką/kartą.

Szukam …

Chcę kupić …

Wezmę to.

Tego nie chcę.

Ile to razem będzie?

Francuskie znaczenie

Parlez-vous polonais ?

Je ne parle pas français

Je peux vous parler un instant ?

Pouvez-vous répéter ?

Oui

Non

S’il vous plaît

Merci

Je sais

Je ne sais pas

Je comprends

Je ne comprends pas

Excusez-moi ?

Je ne suis pas intéressé (e)

Où est l'hôpital ?

Où est la pharmacie ?

Où se trouve la gare ?

Où se trouve un supermarché ?

Comment aller à la rue.... ?

Pouvez-vous me le montrer sur la carte ?

Où se trouve l'arrêt de bus le plus proche ?

À droite

À gauche

Tout droit

Où peut-on trouver un taxi ?

Emmenez-moi à cette adresse s'il vous plait.

Salut

Salut (au revoir)

Bonjour

Bonsoir

Au revoir

Bonne nuit

Bonne journée !

Avez-vous des chambres disponibles ?

Quelle est le prix pour une nuit ?

Est-ce que le prix inclut le petit déjeuner ?

À quelle heure je dois libérer la chambre ?

Où je peux garer ma voiture ?

Je paie en espèce/ par carte.

Je cherche...

Je voudrais acheter...

Je le prends.

Je ne le veux pas.

Ça fait combien ?

Francuska wymowa

[Parle wu polone?]

[Że ne parl pa frąse]

[Że pe wu parle ę nęstą?]

[Puwe wu repete?]

[Łi]

[Ną]

[Silwuple]

[Mersi]

[Że se]

[Że ne se pa]

[Że kąprą]

[Że ne kąprą pa]

[Ekskjuze mła][

Że ne słi pa zęterese]

[U e lopital?]

[U e la farmasi?]

[U se truw lagar?]

[U se truw ę sjupermarsze?]

[Komą ale a la riu…?]

[Puwe wu me le mątre sjur la kart?]

[U se truw lare de bius le pliu prosz?]

[A drłat]

[A gosz]

[Tu drła]

[U petą truwe ę taksi?]

[Ąmene mła a set adres silwuple]

[Saliu]

[Saliu (orewłar)]

[Bążur]

[Bąsłar]

[Orewłar]

[Bon nłi]

[Bon żurne]

[Awe wu de sząbr disponibl?]

[Kele le pri pur in nłi]

[Eske le pri ękli le peti deżone?]

[A keler że dła libere la sząbr?]

[U że pe gare ma włatiur?]

[Że pe ąnespes/ par kart]

[Że szersz]

[Że wudre aszete]

[Że le prą]

[Że ne le we pa]

[Sa fe kąbię]

Zapewniamy kompleksowe rozwiązania językowe. Organizujemy kursy dla firm 

i instytucji, kursy indywidualne oraz audyty językowe i egzaminy.
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Języki w podróży!


