
Matkustaminen
Liikkuminen

Liikkuminen - Sijainti
Suomi Puola
Olen eksyksissä. Zgubiłem/Zgubiłam się.

Et tiedä missä olet.

Voisitko näyttää kartalta missä sen on? Czy mógłby Pan/mogłaby Pani pokazać mi gdzie to jest
na mapie?

Tietyn sijainnin kysymistä kartalta

Mistä täällä on ___? Gdzie jest ___?
Tietyn rakennuksen / palvelun sijainnin tiedustelu

...WC? ... toaleta?
palvelu

...pankki / rahanvaihtopiste? ... bank/kantor?
palvelu

...hotelli? ... hotel?
palvelu

...huoltoasema? ... stacja benzynowa?
palvelu

...sairaala? ... szpital?
rakennus

...apteekki? ... apteka?
palvelu

...tavaratalo? ... dom towarowy?
palvelu

...ruokakauppa? ... supermarket?
palvelu

...bussipysäkki? ... przystanek autobusowy?
paikka
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...metroasema? ... stacja metra?

paikka

...turisti-info? ... centrum informacji turystycznej?
palvelu

...käteisautomaatti? ... bankomat?
palvelu

Missä päin on ___? Jak dotrzeć ___?
Reittiohjeiden kysyminen tiettyyn paikkaan

...keskusta? ... do centrum?
paikka

...juna-asema? ... na dworzec kolejowy?
paikka

...lentokenttä? ... na lotnisko?
paikka

...poliisiasema? ... na komisariat policji?
paikka

...[maan] suurlähetystö? ... do ambasady [nazwa kraju]?
jonkun maan suurlähetystö

Onko lähistöllä jokin hyvä ___? Czy mógłby Pan/mogłaby Pani mi polecić
(jakiś/jakąś/jakieś) ___?

Suosittelujen pyytäminen jostain tietystä paikasta

...baari? ... bary?
paikka

...kahvila? ... kawiarnie?
paikka
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...ravintola? ... restauracje?

paikka

...yökerho? ... kluby nocne?
paikka

...hotelli? ... hotele?
paikka

...turistinähtävyys? ... atrakcje turystyczne?
paikka

...historiallinen paikka? ... atrakcje historyczne?
paikka

...museo? ... muzea?
paikka

Liikkuminen - Ohjeiden antaminen
Suomi Puola
Käänny vasemmalle. Skręć w lewo.

Ohjeiden antaminen

Käänny oikealle. Skręć w prawo.
Ohjeiden antaminen

Jatka suoraan eteenpäin. Idź prosto.
Ohjeiden antaminen

Käänny takaisin. Zawróć.
Ohjeiden antaminen

Pysähdy. Zatrzymaj się.
Ohjeiden antaminen

Mene kohti ___. Idź w kierunku ___.
Ohjeiden antaminen
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Mene ___ ohi. Miń ___.

Ohjeiden antaminen

Varo ___. Rozejrzyj się za ___.
Ohjeiden antaminen

mäkeä alas w dół
Ohjeiden antaminen

mäkeä ylös w górę
Ohjeiden antaminen

risteys skrzyżowanie
Yleinen viittauspiste annettaessa ohjeita

liikennevalot światła
Yleinen viittauspiste annettaessa ohjeita

puisto park
Yleinen viittauspiste annettaessa ohjeita

Liikkuminen - Bussi / juna
Suomi Puola
Mistä voin ostaa bussi-/junalipun? Gdzie mogę kupić bilet na autobus/pociąg?

Tiedustelu lipunmyyntipisteen sijainnista

Haluaisin ostaa ___ _[paikkaan]_. Poproszę ___ do __[cel podróży]__ .
Lipun ostaminen tiettyyn sijaintiin

...yhdensuuntaisen lipun... ... bilet w jedną stronę ...
menomatka

...meno-paluu-lipun... ... bilet powrotny ...
meno- ja paluumatka

...ensimmäisen / toisen luokan lipun... ... bilet pierwszej klasy/drugiej klasy ...
lippu ensimmäiseen / toiseen luokkaan
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...päivälippu... ... bilet całodzienny ...

lippu joka on voimassa koko päivän

...viikkolippu... ... bilet tygodniowy ...
lippu, joka on voimassa kokonaisen viikon

...kuukausilippu... ... bilet miesięczny ...
lippu, joka on voimassa koko kuukauden...

Paljonko maksaa lippu _[kohteeseen]_? Ile kosztuje bilet do _[cel podróży]_?
Tiedustelu lipun hinnasta tiettyyn kohteeseen

Haluaisin varata (ikkuna)paikan. Chciałbym/Chciałabym zarezerwować miejsce (przy
oknie).

Tietyn paikan varaus

Pysähtyykö tämä bussi / juna _[paikassa]_? Czy ten autobus/pociąg zatrzymuje się w _[nazwa
miejscowości]_?

Tiedustelu meneekö bussi tai juna tiettyyn kohteeseen

Miten kauan kestää _[kohteeseen]_? Ile trwa podróż do _[nazwa miejscowości]_?
Tiedustelu matkustusajasta

Mistä _[paikkaan]_ menevä bussi lähtee? Kiedy odjeżdża autobus/pociąg do _[nazwa
miejscowości]_?

Tiedustelu milloin tietty bussi / juna lähtee asemalta

Onko tämä paikka varattu? Czy to miejsce jest wolne?
Tiedustelu onko kyseinen paikka vapaa

Tuo on minun paikkani. To jest moje miejsce.
Huomautus siitä, että paikallasi istuva henkilö istuu varaamallasi paikalla

Liikkuminen - Merkit
Suomi Puola
auki otwarte

Kauppa on auki
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kiinni zamknięte

Kauppa on kiinni

sisäänkäynti wejście
Merkki joka osoittaa sisäänkäynnin

uloskäynti wyjście
Merkki joka osoittaa uloskäynnin

työnnä pchaj
 

vedä ciągnij
 

miehet męski
Miesten WC

naiset damski
Naisten WC

varattu zajęte
Hotelli on täynnä / WC on varattu

vapaa wolne
Vapaita hotellihuoneita / WC on vapaa

Liikkuminen - Taksi
Suomi Puola
Tiedätkö mistä numerosta saa taksin? Jaki jest numer, żeby zadzwonić po taksówkę?

Taksiyhtiön puhelinnumeron tiedustelu

Minun täytyy mennä _[paikkaan]_. Muszę dotrzeć do_[cel podróży]_ .
Taksikuskille kertominen mihin haluat mennä

Paljonko maksaa _[paikkaan]_? Ile kosztuje przejazd do_[cel podróży]_?
Tiedustelu taksikuskilta paljonko maksaa matka tiettyyn sijaintiin
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Voitko odottaa tässä hetken? Może Pan/Pani tu chwilę zaczekać?

Tiedustelu taksikuskilta voisiko hän odottaa hetken sillä aikaa kun sinä hoidat jonkun asian

Seuraa tuota autoa! Proszę jechać za tym samochodem!
Käytetään jos olet salainen agentti

Liikkuminen - Auton vuokraus
Suomi Puola
Missä täällä on autovuokraamo? Gdzie jest wypożyczalnia samochodów?

Tiedustelu mistä löytyy autovuokraamo

Haluaisin vuokrata pienen auton / ison auton /
pakettiauton.

Chciałbym/Chciałabym wypożyczyć mały samochód /
duży samochód / furgonetkę.

Täsmennys minkälaisen auton haluat vuokrata

... päiväksi / viikoksi. ... na jeden dzień/jeden tydzień.
Täsmennys kuinka pitkäksi aikaa haluat vuokrata auton

Haluan täyden vakuutuksen. Proszę o opcję z pełnym pokryciem ubezpieczeniowym.
Maksimivakuutuksen ottaminen

En tarvitse vakuutusta. Nie potrzebuję ubezpieczenia.
Vakuutuksen poisjättäminen

Palautetaanko auto täydellä tankilla? Czy przy zwracaniu auta bak musi być pełny?
Tiedustelu siitä, täytyykö auto tankata ennen palauttamista

Missä on lähin bensa-asema? Gdzie jest najbliższa stacja benzynowa?
Tiedustelu siitä, missä on lähin bensa-asema

Haluaisin lisätä toisen kuskin Chciałbym/Chciałabym dodać drugiego kierowcę.
Toisen kuskin lisääminen autonvuokraussopimukseen

Mikä on nopeusrajoitus kaupungeissa /
moottoriteillä?

Ile wynosi ograniczenie prędkości w miastach/na
autostradach?

Seudun nopeusrajoitusten tiedustelu
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Tankki ei ole täynnä. Bak nie jest pełny.

Valitus siitä, ettei autoa ole tankattu täyteen

Moottorista kuuluu omituinen ääni. Silnik wydaje dziwne odgłosy.
Valitus auton moottorista

Auto on vahingoittunut. Samochód jest zepsuty.
Valitus auton huonosta kunnosta
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