Backpacker1.com

Instruction

First some hints about the
pronounciation: To be honest,
Polish pronounciation is very
difficult. But it becomes much
easier, when you know how
these double-konsonants are
spoken: cz is spoken like ch in
chat, dz like ds in towards, dż
like g in George, rz like j in
journal, sz like sh in ship. ą
(with a nose) is similar spoken
like ong in strong, ę like ang in
angry, e like a in May, ó like u in
tube, y like y in cherry. c like tch
in Dutch, ć like ch in chess, ł
like ail in tail, ń like n in new, ś
like s in Susanne, ż like j in
journal. – Some examples how
the words are spoken: cześć (eng. hello) is similar spoken like the
englisch word chess, but you should add an z at the end, like 'chessz'; Now some more complicated words: przepraszam (sorry) is
spoken like p'shay-pra-sham; chciałbym (I would like) like ch-z-albim; noc (night) like not-z; 'Na zdrowie' (cheers; lit. 'for your health')
like nas-drowje. I hope this might help you, if not, just show them the
word in the dictionary ;-) On the front page of this dictionary you find
the translations of the most frequent used terms, translations of
places to go, directions, numbers and time phrases. On the back
page are phrases that cover the most common situations. To give
you a faster orientation each section starts with an icon:
at a bar / in a nightclub
50 x 25 mm
having a flirt
POL_i1@
on the phone
in the taxi
at the travel agency
at the hairdresser
€ in a shop
Your ad could be here!
at the doctor / dentist
In the sentences you find some alternatives in round brackets.
Sometimes a second form is given in square brackets, this is if the
form depends on if your are male or female. If you are female use the
form in the square brackets. With the front and the back page zou
should come along in Poland. But anyway in a conversation you
might want to say something, which is not in the phrases, for this is a
dictionary part on the inside page.The dictionary is structured by the
type of word, i.e. pronouns, verbs, adjectives, nouns and all the other
word in the section 'Misc' (i.e. miscelaneous).

Budget travel
tips around the
Baltic Sea

Your ad could
be here!

POL_i3@
87 x 46 mm

Pocket Talk – Phrases –
Your ad could be here!

58 x 18 mm POL_p1@

I need a taxi!
Potrzebuję taksówki!
From where? Skąd?
Where you want to go?
Dokąd pojedziecie?
To the airport! Na lotnisko!
Please turn the meter
on! Proszę włączyć metraż!

How much is the entrance fee? Wiele kosztuje wejście?
Till which time has this place open? Do której godziny
Your ad
pracujecie?
Please show you documents! Proszę pokazać legitymację!
here!
Could you bring the menu? Mogę prosić o jadłopis.
POL_p2@
I'd like to have a beer (two beers). Poproszę piwo (dwa piwa).
25 x 20 mm
...a coffee (with milk). ...kawę (z mlekiem).
...an orange juice. ...sok pomarańczowy.
What's your name? Jak masz na imię?
...a sparkling water. ...wodę mineralną.
My name is... Mam na imię ...
...a still water. ...wodę bez gazu.
How are you? Jak się masz?
Cheers! Na zdrowie!
Would you like something to drink?
I'm drunk. Jestem pijany [pijana].
Chcesz coś do picia?
The bill please! Poproszę o rachunek! What would you like to drink? Co chcesz
do picia?
I (don't) like the music. (Nie) Podoba mi się
muzyka.
Do you like to dance? Chcecz zatańczyć?
Your ad could
I'll be back in a minute. Wrócę za chwilę.
be here! I like you. Podobasz mi się.
You are beautiful. Ładnie wyglądasz.
You are handsome. Dobrze wyglądasz.
Do you like to spent the night at my
place? Chciałbyś [Chciałabyś] spędzić u mnie
43 x 64
noc?
mm
Let's get out of here! Idziemy stąd!
Where shall we go? Dokąd pójdziemy?
Let's go to my (your) room (home).
Idziemy do mego (twego) pokoju (domu).
May I have your phone number? Mogę
prosić o twój numer telefonu?
Do you have an email address? Czy masz
POL_p3@
email / skrzynkę elektroniczną?
When shall we meet? Kiedy się spotkamy?
Where shall we meet? Gdzie się spotkamy?
I would like to get a
haircut. Chciałbym
[Chciałabym] podciąć włosy.
I'd like to buy one of these.
I would like to make an
Proszę jedno z tego.
appointment for a haircut.
Can I try it on? Mogę to pomierzyć?
Chciałbym [Chciałabym] umówić
That's too expensive!
I need a oneway się o termin do fryzjera.
To jest zbyt drogo!
(return) ticket to Cut it about that short. Proszę
Maybe you can give
ściąć tyle.
Krakow. Proszę bilet
me a discount? Czy
do Krakowa (tam i z
Cut only the ends, please.
mogę prosić o zniżkę?
Proszę ściąć tylko końcówki.
powrotem)
I feel very sick.
Is there a discount? That's fine. Tak jest dobrze.
Czuję się bardzo źle. Czy jest jakaś zniżka?
A little bit shorter. Trochę krócej.
I have catched a cold.
Your ad could be here!
Przeziębiłem [Przeziębiłam] się.
54 x 17 mm
I have fever. Mam gorączkę.
POL_p4@
I have diahorrea. Mam biegunkę.
I have toothache. Boli mi ząb.
Can I pay by credit card? Czy
mogę płacić kartą kredytową?
I need an invoice with my name Call an ambulance! Zawołajcie pogotowie!
on it for my health insurance.
Call the police! Zawołajcie policję!
Potrzebuję rachunku na moje imię dla Please call my embassy! Proszę zadzwonić do
mego ubezpieczenia zdrowotnego.
mojej ambasady!

€
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English – Polish
Dictionary
Yes tak
No nie
Maybe może
Thank you! Dziękuję!
Sorry! Przepraszam!

Hello! Cześć!
Good Morning! Dzień dobry!
Good Afternoon! Dzień dobry!
Good Evening! Dobry wieczór!
Good Bye! Do widzenia!

Where is...? Gdzie jest...?
airport lotnisko,
port lotniczy
atm bankomat
bank bank
beauty salon
gabinet kosmetyczny
bookstore
księgarnia
box office kasa
bus station stacja
autobusowa,
dworzek PKS
bus stop przystanek
cafe kawiarnia
castle zamek
church kościół
cinema kino
clothes store sklep
odzieżowy

dentist dentysta
d.i.y. zrób to sam
doctor lekarz
gallery galeria
garage warsztat
naprawy samochodów
gas station stacja
benzynowa
hairdresser fryzjer
hospital szpital
hotel hotel
internet cafe
kawiarnia internetowa
jeweller jubilerz
kiosk kiosk
laundry pralnia
market rynek
museum muzeum
night club dyskoteka

optician optyk
parfumery parfumeria
payphone automat
telefoniczny
pharmacy apteka
post office poczta
pub bar
railway station stacja
kolejowa
record store sklep
nagrań muzycznych
restaurant restauracja
shoemaker szewc
shop sklep
shopping center
centrum handlowe
sport studio centrum
sportowe
supermarket
supermarket

swimming pool
basen
tailor krawiec
theater teatr
travel agency
biuro podróży
tv tower wieża
telewizyjna
university
uniwersytet
– directions –
here tutaj
there tam
left na lewo
right na prawo
straight prosto
north północ
south południe
east wschód
west zachód

How much does it cost? Wiele kosztuje? How many? Ile?
0 zero zero 5 five pięć
10 ten dziesięć
20 twenty dwadzieścia
1 one jeden 6 six sześć
11 eleven jedenaście 21 twentyone dwadzieścia jeden
2 two dwa 7 seven siedem 12 twelve dwanaście 30 thirty trzydzieści
3 three trzy 8 eight osiem 13 thirteen trzynaście 100 hundred sto
4 four cztery 9 nine dziewięć 14 fourteen czternaście1000 thousand tysiąc

When? Kiedy?
yesterday wczoraj
today dzisiaj
tomorrow jutro
Monday poniedziałek
Tuesday wtorek
Wednesday środa
Thursday czwartek
Friday piątek
Saturday sobota
Sunday niedziela

week tydzień
weekend week-end
month miesiąc
January styczeń
February luty
March marzec
April kwiecień
May maj
June czerwiec
July lipiec
August sierpeń

September wrzesień spring wiosna
October październik summer lato
November listopad autumn jesień
December grudzień winter zima
morning ranek
X-Mas Boże
afternoon popołudnie Narodzenie
evening wieczór
New Years Eve
night noc
Sylwester
day dzień
New Year Nowy
year rok, lat
Rok
last year zeszłoroczny Eastern Wielkanoc

Do you know, how you
can go from Hamburg to
Szczecin anyday with up
to 4 friends for just
25 EUR?
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shave golić
sign podpisywać się
sing śpiewać
sit siedzieć
skate jeździć
ski jeździć na nartach
sleep spać
smile uśmiechać się

Your ad could
be here!

Verbs: to ...

dream śnić
dress ubierać
accept przyjmować drink pić
ache boleć
drive kierować
address zwracać się eat jeść
advise radzić
end kończyć
apologize
enjoy lubić
przepraszać
excuse
applaud oklaskiwać usprawiedliwiać
ask pytać
fall padać
bargain targować się feel czuć
bathe kąpać się
find znajdować
be być; I am jestem; finish kończyć
you are jesteś;
he/she/it is jest; we fish łowić
are jesteśmy; you are fit pasować
jesteście; they are są fly latać, lecieć

forget zapominać
be able móc
be afraid bać się
freeze zamarzać
be angry złościć się fry smażyć
be happy cieszyć się gamble grać
get dostawać
be ill chorować
be interested
get to know
interesować się
eachother
zapoznać się
become stawać się
get up wstawać
begin zazynać
give dawać
believe wierzyć
give back zwracać
boil gotować
go iść, chodzić
break rozbijać
greet witać
brush czyścić
grow rosnąć
build budować
have mieć
burn palić
hear słyszeć
buy kupować
help pomagać
call (name)
nazywać; (phone) hope spodziewać się
telefonować
hurry śpieszyć się
carry nosić
hurt boleć
catch a cold
invite zapraszać
przeziębić się
know znać
caugh kaszleć
last trwać
celebrate świętować laugh śmiać się
change zmieniać
lead prowadzić
check sprawdzać
learn uczyć się
clean przybierać
lie down leżeć
climb wspinać się
lift podnosić

Do you know, how
to go for 15 EUR
from Krakow to
Budapest?
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close zamykać
compare
porównywać
connect łączyć

like podobać się
listen słuchać
live żyć
lock zamykać

45 x 68 mm
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marry pobierać się smoke palić
meet spotykać
snow śnieżyć
need potrzebować spent the night
offer oferować
nocować
open otwierać
stand stać
order kazać
study studiować
paint malować
swim pływać
pick wybierać
suck ssać
play grać
take brać
poison zatruwać
talk mówić
pour lać
taste kosztować
prepare
teach uczyć
przygotowywać
tell opowiadać
pronounce
think myśleć
wymawiać
throw rzucać
publish publikować translate przekładać
pull ciągnąć
travel podróżować
push pchać
try próbować
put umieszczać
turn obracać
rain padać
understand
read czytać
rozumieć
recover wyzdrowieć undress rozbierać
remember pamiętać unlock otwierać
rent wynajmować
use używać
rent out wynająć
visit odwiedzać
repeat powtarzać
wait czekać
request prosić
wake-up budzić się
respect respektować walk chodzić
rest odpoczywać
want chcieć
return wracać
wash myć, prać
run biegać
wear nosić
save ratować,
win wygrywać
(money) oszczędzać wish życzyć
say mówić
work pracować
search szukać
write pisać
see widzieć
――
sell sprzedawać
can móc
send wysyłać
must musieć

Adjectives

full pełny
funny śmieszny
active aktywny
gentle łagodny
additional dodatkowy good dobry;
ancient starożytny
better lepszy;
angry zły
the best naijlepszy
artificial sztuczny
happy szczęśliwy
bad zły;
hard twardy
worse gorszy;
healthy zdrowy
the worst najgorszy heavy ciężki
baked upieczony
helpful pomocny
bald łysy
historic historyczny
beautiful piękny
hot gorący; (spicy)
big duży
ostry
bitter gorzki
hungry głodny
blind ślepy
ill chory
boring nudny
important ważny
brave odważny,
intelligent
dzielny
inteligentny
bright jasny
interesting
calm spokojny
interesujący
careful ostrożny
international
central centralny
międzynarodowy
cheap tani
jealous zawistny
childish dziecięcy
kind przyjemny
clean czysty
lean chudy
clear jasny
legal legalny
clever zdolny
light lekki
closed zamknięty
lonely samotny
cloudy zachmurzony long długi
cold zimny
loud głośny
comfortable
low niski
wygodny
lucky pomyślny
cool chłodny
medium średni
correct właściwy
mild łagodny
cosy przytulny
modern współczesny
cruel okrutny
naked goły
current teraźniejszy narrow wąski
dangerous groźny nasty paskudny
dark ciemny
national narodowy
deaf głuchy
native rodzinny
dear drogi, szanowny natural naturalny
devorced
necessary potrzebny
rozprowadzony
new nowy
direct prosty
noisy hałaśliwy
dirty brudny
occupied zajęty
drunk pijany
old stary
dry suchy
open otwarty
empty pusty
orderly porządny
exact dokładny
painful bolący
expensive kosztowny pleasant przyjemny
famous słynny
polite uprzejmy

Do you know, which
bus is the cheapest
between Warsaw and
Vilnius?
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fashionable modny
fast szybki
fat tłusty, gruby
favourite ulubiony
flat płaski
foreign zagraniczny
free wolny
fresh świezy
frozen mrożony

popular popularny
pregnant ciąży
previous poprzedni
public publiczny
pure czysty
quiet cichy
rare rzadki
raw surowy
real prawdziwy

responsible
odpowiedzialny
rich bogaty
round okrągły
sad smutny
safe bezpieczny
salty słony
secret tajemny
sensitive wrażliwy
serious poważny

windy wietrzny
wise mądry
wonderful cudowny
wrong niewłaściwy
young młody
– Colours –
black czarny
blue niebieski,
(dark blue) siny
brown brązowy

Your ad could
be here!

45 x 68 mm
POL_d4@
short krótki
golden złoty
simple prosty
green zielony
slippery śliski
grey szary
slow powolny
orange pomarańcza
small mały
pink różowy
sour kwaśny
red czerwony
special specjalny
violet fioletowy
strange dziwny
white biały
strict surowy, ścisły yellow żołty
strong silny
Misc
stupid głupi
successful udany, about o, około
above nad
cieczący się
after po
powodzeniem
always zawsze
sunny słoneczny
around wokół
sweet słodki
at na, u
tall wysoki
before przed
tasty smaczny
technical techniczny behind poza
between między
temporary
by u
tymczasowy
thankful szczęśliwy for dla
from od
thick gruby
in w
thin cienki, chudy
never nigdy
tired zmęczony
traditional tradycyjny often często
on na
ugly brzydki
over przez
urgent pilny
sometimes czasami
useful użyteczny
than wówczas
usual zwyczajny
various różnorodny through przez
to do
warm ciepły
under pod
weak słaby
until do
wet mokry
with z
wide szeroki
without bez
wild dziki

Nouns

father ojciec
fire ogień
fish ryba
flight lot
flower kwiat
food żywność
foot stopa
forest las
fork widelec

air powietrze
amber bursztyn
animal zwierzę
apple jabłko
arm ręka
backpack plecak
bag torba
beach plaża
bed łóżko
beef wołowina
beer piwo
bike rower
bill rachunek
binn śmieciarka
bird ptak
bitch kurwa
boat łódź
book książka
border granica
bottle butelka
boyfriend chłopak
bread chleb
bridge most
bus autobus
car samochód
card karta
friend przyjaciel
cat kot
garden ogród
cellar piwnica
girlfriend
chair krzesło
dziewczyna
cheese ser
glasses okulary
cherry wiśnia
gold złoto
child dziecko
grape winogrono
city miasto
gun pistolet
cloud chmura
hair włos
coal węgiel
hand ręka
coat płaszcz
handbag torebka
coffee kawa
head głowa
coin moneta
health zdrowie
corner róg
heating ogrzewanie
country kraj
hill wzgórze
cow krowa
history historia
cream śmietana
home dom
cross krzyż
honey miód
cucumber ogórek horse koń
cup kubek, filiżanka house dom
daughter córka
ice lód

Do you know, how to
get a train ticket
from Berlin to
Krakow for 29 EUR?
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daydream marzenie jacket kurtka,
dog pies
marynarka
door drzwi
juice sok
dream sen
key klucz
dress sukienka
kitchen kuchnia
knife nóż
ear ucho
lake jezioro
egg jajko
land ziemia
email poczta
elektroniczna
language język
entrance wejście leg noga
exit wyjście
letter list
light światło
eye oko
face twarz
lighter zapalniczka

man mężczyzna
map mapa
meat mięso
milk mleko
mirror lustro
money pieniądze
moon księżyc
mother matka
motorbike motocykl

school szkoła
sea morze
sheets pościel
ship statek
shirt koszula
shoe but
silver srebro
singer piosenkarz
skin skóra

m

look (like...)
wyglądać
lose gubić,
przegrywać
lose the way gubić
się
love kochać
make robić

ap
.c o

cook gotować
cost kosztować
– singular –
cough kaszleć
I ja
my mój create stwarzać
you ty
your twój cry płakać
he on
his jego cut ciąć
she ona her jej
dance tańczyć
it ono
its jego decide decydować
– plural –
się
we my
our nasz die umierać
you wy your wasz discuss omawiać
they oni, their ich do robić
one
draw rysować

Yo
ur
Eu
ro
pe
M

Pronouns

mountain góra
skirt spódnica
mushroom grzyb son syn
music muzyka
song piosenka
name nazwa
spoon łyżka
newspaper gazeta square plac
noise dźwięk
stairs schody
nose nos
stamp znaczek
oil ropa, olej
pocztowy
star gwiazda
painting obraz
paper papier
stone kamień
street ulica
parents rodzice
peach brzoskwinia student student
sugar cukier
pear gruszka
pen długopis, pióro suitcase walizka
sun słońce
pepper pieprz
petrol benzyna
table stół
tea herbata
phone telefon
pickpocket złodziej tent namiot
kieszonkowy
thought myśl
picture (photo)
ticket bilet
zdjęcie
time czas
pineapple ananas tomato pomidor
place miejsce
tower wieża
plane samolot
toy zabawka
plate talerz
train pociąg
pocket kieszeń
traffic light semafor
pork wieprzowina tree drzewo
post poczta
trousers spodnie
potato ziemniak
umbrella parasol
poverty ubóstwo
village wioska
prayer modlitwa
vodka wódka
radio radio
waiter kelner
railway kolej
waitress kelnerka
rain deszcz
war wojna
rent wynajem
watch zegarek
ring dzwonek
water woda
river rzeka
wind wiatr
road droga
window okno
roof dach
wine wino
room pokój
woman kobieta
salt sól
world świat
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sand piasek
sausage kiełbasa

