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Wstęp

Hiszpański. Słownik w obrazkach
Jeśli uczysz się hiszpańskiego, wybierasz w podróż, chcesz uporządkować swoją znajomość hiszpańskich słówek obejmujących najważniejsze dziedziny życia, a tradycyjne słowniki i pomoce leksykalne
sprawiają, że szybko ogarnia Cię znużenie – sięgnij po Hiszpański.
Słownik w obrazkach Wydawnictwa Lingo.
To publikacja, z której korzystanie będzie nie tylko pożyteczne, ale
i przyjemne, będąca zarówno szybką ściągą do klasówki czy egzaminu, jak i pomocą dla wyjeżdżających za granicę.
Dużą zaletą naszego słownika jest podejście praktyczne i nastawienie
na walor użytkowy. Składa się on z rozdziałów zawierających opisane,
starannie dobrane zdjęcia wraz z dodatkowymi słówkami i zwrotami.
Wszystkie opatrzone są wygodnym dla użytkownika uproszczonym
zapisem wymowy. Jako praktyczny przerywnik proponujemy krótkie
minidialogi pod hasłem „Jak to działa”, natomiast zadaniem żółtych
karteczek jest zwrócenie Twojej uwagi na najbardziej mylące słówka,
tzw. falsos amigos.
Hiszpański. Słownik w obrazkach: oglądaj, powtarzaj, zapamiętuj!
Powodzenia
Autorzy i redaktorzy Lingo
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Podróż 1
El viaje

1

Podróż El viaje
pasażerowie
(los) pasajeros
pasacheros
dokumenty podróżne
(los) documentos de viaje
dokumentos de bjache

bagaż
(el) equipaje
ekipache

bagaż podręczny
(el) equipaje de mano
ekipache de mano

odprawa
(el/la) control de billetes/
facturación del equipaje
control de bijetes/fakturasjon del
ekipache

automat biletowy
(la) máquina expendedora de
billetes
makina ekspendedora de bijetes

paszport
(el) pasaporte
pasaporte

bilet
(el) billete
bijete

8

Podróż El viaje
samolot
(el) avión
abion

skrzydło
(el) ala
ala

kabina pilota
(la) cabina de mando
kabina de mando

podwozie
(el) tren de aterrizaje
tren de aterrisache

silnik
(el) motor
motor

Więcej słówek
de primera
bilet pierwszej (el) billete
clase
klasy
bijete de primera klase
de segunda
bilet drugiej (el) billete
clase
klasy
bijete de segunda klase
electrónico
bilet elektro- (el) billete
oniko
ktr
ele
bijete
niczny
(la) tarjeta de embarque
kar ta
tarcheta de embarke
pokładowa
business
klasa biznes (la) clase
klase biznes
(la) clase económica
klasa
mika
ekonomiczna klase ekono
(el) vuelo buelo
lot
to
(el) aeropuerto aeropuer
lotnisko
(la) salida salida
odlot
(la) llegada jegada
przylot
www.WydawnictwoLingo.pl

walizka
(la) maleta
maleta

wózek bagażowy
(el) carrito para equipaje
karrito para ekipache
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Podróż El viaje
przechowalnia bagażu
(la) consigna
konsigna

punkt informacyjny
(el) punto de información
punto de informasjon

odbiór bagażu
(la) recogida de equipaje
rekochida de ekipache

poczekalnia
(la) sala de espera
sala de espera

toaleta
(los) servicios
serbisjos

10

krzesło
(la) silla
sija

Więcej słówek
biuro rzeczy
znalezionych

(la) oficina de objetos
pérdidos ofisina de
obchetos perdidos
kasa biletowa (la) taquil
la takija
kontroler
(el) revisór de billetes
biletów
rebisor de bijetes
opóźnienie
(el) retraso retraso
peron
(el) andén anden
rozkład jazdy (el) horar
io orario

Podróż El viaje
schody ruchome
(la) escalera mecánica
eskalera mekanika

metro
(el) metro
metro

pociąg
(le) tren
tren

tory
(el) ferrocarril
ferrokarril

wagon sypialny
(el) coche cama
kocie kama
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wagon restauracyjny
(el) vagón-restaurante
bagon restaurante
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Podróż El viaje
rower
(la) bicicleta
bisikleta

siodełko
(el) sillín
sijin

kierownica
(el) manillar
manijar

hamulec
(el) freno
freno
kosz
(la) cesta
sesta

bagażnik
(el) portaequipajes
portaekipaches

koło
(la) rueda
rueda
opona
(el) neumático
neumatiko

łańcuch
(la) cadena
kadena

pompka rowerowa
(la) bomba de bicicleta
bomba de bisikleta

pedał
(el) pedal
pedal

blokada na rower
(el) candado
kandado

szprycha
(el) radio
radio

zamek
(la) cerradura
serradura
kluczyk
(la) llave
jabe

kask
(el) casco
kasko

12

motor
(la) moto
moto

Podróż El viaje

Jak to działa?
– Dos billetes para adultos y un para
niños por favor.
os
Dos bijetes para adultos i un para nińj
r.
por fabo
Poproszę dwa bilety dla dorosłych
i jeden dla dziecka.
– ¿De ida o de ida y vuelta?
De ida o de ida i buelta?
W jedną stronę czy powrotne?
– De ida y vuelta. Tienen descuentos
para niños?
De ida i buelta. Tienen descuentos para
nińjos?
ci?
Powrotne. Czy macie zniżki dla dzie
d
mita
– Sí, billetes para niños cuestan la
al.
del precio del billete norm
d del
Si, bijetes para nińjos kuestan la mita
presjo del bijete normal.
wę
Tak, bilety dla dzieci kosztują poło
tu.
bile
go
alne
ceny norm

13

1

1

Podróż El viaje
tramwaj
(el) tranvía
tranbija

powóz
(el) carruaje
karruache

koń
(el) caballo
kabajo

autobus miejski
(el) autobús
autobus

siedzenie
(el) asiento
asjento

14

okno
(la) ventana
bentana

drzwi
(la) puerta
puerta

lusterko boczne
(el) retrovisor
retrobisor

reflektor
(el) faro
faro

wycieraczki
(el) limpiaparabrisas
limpiaparabrisas

Podróż El viaje
przystanek autobusowy
(la) parada de autobús
parada de autobus

autobus piętrowy
(el) autobús de dos pisos
autobus de dos pisos

statek
(el) buque
buke

prom samochodowy
(el) transbordador de coches
transbordador de kocies

taksówka
(el) taxi
taksi
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pokład
(la) cubierta
kubierta

dziób
(la) proa
proa

wypożyczalnia samochodów
(el) alquiler de coches
alkiler de kocies
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Podróż El viaje
samochód
(el) coche
kocie

maska
(el) capó
kapo

silnik
(el) motor
motor
tablica rejestracyjna
(la) placa
plaka

koło
(la) rueda
rueda

kierunkowskaz
(el) intermitente
intermitente

fotelik dziecięcy
(la) silla de coche
sija de kocie

pas bezpieczeństwa
(el) cinturón de seguridad
sinturon de seguridad

łańcuch na oponę
(la) cadena de nieve
kadena de niebe

Więcej słówek
dowód
rejestracyjny

(el) permiso de
circulación
permiso de sirkulasion

mandat

(la) multa multa

miejsce przy
oknie

(el) asiento a la
ventana
asjento a la bentana

miejsce przy
przejściu
objazd

(el) asiento al pasillo
asiento al pasijo
(el) desvío desbijo

port

(el) puerto puer to

postój
taksówek

(la) parada de taxi
parada de taksi
(el) crucero krusero

rejs
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Podróż El viaje
warsztat samochodowy
(el) taller
tajer
mechanik samochodowy
(el) mecánico
mekaniko

stacja benzynowa
(la) gasolinera
gasolinera

dystrybutor
paliwa
(la) bomba
de gasolina
bomba de
gasolina

deska rozdzielcza
(el) tablero de control
tablero de control

opona
(la) llanta
janta

narzędzie
(la) herramienta
erramienta

parking
(el) aparcamiento
aparkamiento

miejsce postojowe
(la) plaza de estacionamiento
plasa de estasjonamiento
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Podróż El viaje

Jak to działa?
– Buenos días, calle Jorge Nieves,
por favor.
Buenos dijas, kaje chorche niebes,
por fabor.
Dzień dobry, poproszę na ulicę
Jorge Nieves
– ¿Qué número?
Ke numero?
Jaki numer?
– ¡Ay!, no me acuerdo del número,
pero bajaré en la Plaza Mayor.
Aj no me akuerdo del numero, pero
bachare en la plasa major.
Och zapomniałam jaki numer,
ale wysiądę przy rynku.
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Podróż El viaje
zwiedzanie
(la) visita
bisita

słuchawki
(los) auriculares
aurikulares

aparat fotograficzny
(la) cámara fotográfica
kamara fotografika
turysta
(el) turista
turista

nawigacja samochodowa
(la) navegación para coche
nabegasion para kocie

punkt
(el) punto
punto

autobus wycieczkowy
(el) autocar
autokar

trasa
(la) ruta
ruta

conductor to nie ktoś, kto
sprawdza bilety w pociągu,
tylko prowadzący pojazd,
np. kierowca samochodu;
bilety sprawdza revisor
litera to nie litera, tylko
kuszetka; litera po
hiszpańsku to letra
www.WydawnictwoLingo.pl
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Podróż El viaje
awaria samochodu
(la) avería en el coche
aberija en el kocie

kierowca
(el) conductor
konduktor

linka holownicza
(la) cuerda de remolque
kuerda de remolke

trójkat ostrzegawczy
(el) triángulo de aviso
triangulo de abiso
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Przydatne zwroty
jechać autostoviajar al dedo
pem
biachar al dedo
jechać na
ir de vacaciones
wakacje
ir de bakasjones
jechać za granicę
ir al extranjero
ir al estranchero
pr zekroczyć
pasar la frontera
granicę
pasar la frontera
ruch uliczny
(el) tráfico trafiko
skręcić
girar chirar
w prawo
a la derecha
a la derecza
w lewo
a la izquierda
a la iskierda
utknąć w korku
quedar atrapado
ulicznym
en un atasco
kedar atrapado en
un atasko

