
Chorwacki. Rozmówki 

LOTNISKO 
 

lotnisko                                                         zračna luka                             zraczna luka 

 

samolot                                                         zrakoplov                                zrakoplow 

 

lot                                                                  let                                            let 

 

linie lotnicze                                                 zrakoplovna tvrtka                  zrakoplowna twŕtka 

 

autobus kursujący                                       autobus od/                            autobus od / do zraczne             

między lotniskiem                                        do zračne luke                       luke 

a centrum miasta   

DIALOGI 
 

Molim Vašu putovnicu / kartu.                 Poproszę paszport / bilet. 

molim waszu putownicu /kartu                     

 

Kamo idete?                                                Dokąd pan / pani leci? 

kamo idete? 

 

Imate li nešto za prijaviti za                      Czy ma pan / pani coś do oclenia? 

carinu? 

imate li neszto za prijawiti za carinu? 

 

Sljedeći!                                                      Następny! 

sl’edeći! 

 

Imate li prtljagu za slanje?                       Czy ma pan / pani bagaż do nadania? 

imate li pŕtl’agu za slańe? 

 

Imate višak prtljage.                                 Ma pan / pani nadbagaż. 

imate wiszak pŕtl’age 

 

Vaša ručna prtljaga je prevelika.           Pana / Pani bagaż podręczny jest za duży. 

wasza ruczna pŕtl’aga je prewelika 

 

Molim vas izvadite laptop.                      Proszę wyjąć laptop. 

molim was izwadite laptop 

 

Molim vas izvadite kozmetiku.               Proszę wyjąć kosmetyki. 

molim was izwadite kozmetiku 

 

Molim vas skinite cipele.                         Proszę zdjąć buty. 

molim was skinite cipele 

 

Molim vas skinite remen.                        Proszę zdjąć pasek. 

molim was skinite remen 

 



Ispraznite džepove.                                  Proszę opróżnić kieszenie. 

ispraznite dżepowe 

 

Je li ovo Vaša torba?                                Czy to pani / pana torba? 

je li owo wasza torba? 

 

Molim otvorite torbu.                              Proszę otworzyć torbę.                          

molim otworite torbu 

 

Imate li tekućine u ručnoj prtljazi?       Czy ma pan / pani jakieś płyny 

imate li tekućine u rucznoj prtl’azi?          w bagażu podręcznym? 

 

To se ne može unijeti u zrakoplov.         Tego nie można wnieść na pokład 

to se ne może unijeti u zrakoplow 

 

Mogu li vidjeti Vašu putovnicu              Czy mogę zobaczyć pani / pana 

i ukrcajnu propusnicu?                           paszport i kartę pokładową? 

mogu li widjeti waszu putownicu   

i ukŕcajnu propusnicu? 

 

Oprez! Gospodin / Gospođa …             Uwaga! Pan / Pani … proszony 

moli se da dođe odmah                           jest o natychmiastowe udanie 

na vrata broj … .                                     się do bramki numer … . 

oprez! gospodin / gospodzia … moli   

se da dodźe odmah na wrata broj … 

 

Koji je broj Vašeg mjesta?                     Jaki ma pan / pani numer miejsca? 

koji je broj waszeg mjesta? 

 

Ugodan let.                                               Życzymy miłego lotu. 

ugodan let 

  


