PODKAST HELLO POLISH!

BONUS! Dictionary: EN / ES / RU

A1

DIALOG OFICJALNY

POZIOM

Umawianie się do lekarza
– Klinika „Gold-med”, słucham.
– Dzień dobry, chciałabym umówić się na wizytę do doktor Majewskiej. Czy są jakieś
wolne terminy w tym tygodniu?
– Chwileczkę, zaraz sprawdzę. Niestety, w tym tygodniu nie ma już wolnych terminów.
Mogę zapisać panią na przyszły tydzień, na przykład na środę na godzinę 11.15
(jedenastą piętnaście).
– Środa 11.15 (jedenasta piętnaście)... W środę nie dam rady.
– W takim razie mogę jeszcze zaproponować pani czwartek rano o 9.00 (dziewiątej) lub
piątek o 9.30 (dziewiątej trzydzieści).
– Dobrze, niech będzie czwartek.
– Świetnie. Proszę imię i nazwisko.
– Beata Nowak.
– Poproszę jeszcze numer telefonu.
– 611-788-996 (sześćset jedenaście, siedemset osiemdziesiąt osiem, dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć).
– Dziękuję. Jest pani zapisana do doktor Majewskiej na czwartek na godzinę 9.00 (dziewiątą). Proszę być 10 (dziesięć)
minut wcześniej z dokumentem ze zdjęciem. Prosimy o informację, jeżeli nie będzie pani mogła przyjść na wizytę.
– Dobrze, dziękuję. Do widzenia.
– Do widzenia.

Słownictwo
PL – EN / ES / RU
umówić się na wizytę – zapisać się na wizytę, zarezerwować termin / to make an appointment / concertar una cita /
записаться на прием
chwileczkę – moment, momencik / just a moment / un momento / секундочку
zapisać – zarejestrować / to register / apuntarse, registrarse / записать
nie dam rady – nie będę mogła, nie uda mi się / I won’t be able / no voy a poder / не смогу
zapisana – zarejestrowana, umówiona / registered / registrada, apuntada, en la lista / записана

Ćwiczenia
1 Proszę zdecydować, czy to prawda, czy fałsz.
1. W tym tygodniu nie ma wolnych terminów
do pani doktor.					
2. W środę pani Nowak nie może przyjść na wizytę.
3. Pani Nowak chce mieć wizytę w środę.			
4. Wolne terminy są w czwartek i piątek.			
5. Wizyta u doktor Majewskiej będzie
o godzinie 9:30 (dziewiątej trzydzieści).		

2 Proszę uzupełnić zdania właściwymi przyimkami.

P/F
P/F
P/F
P/F
P/F

1.
2.
3.
4.
5.

….................. piątek nie dam rady.
Chciałabym umówić się ….................. wizytę.
Jestem zapisana ….................. doktor Kowalczyk.
Jestem zapisana ….................. 11 (jedenastą).
Mam wizytę ….................. 9 (dziewiątej).

PODKAST HELLO POLISH!

ODPOWIEDZI DO ĆWICZEŃ

A1
POZIOM

Umawianie się do lekarza
Odpowiedzi do ćwiczeń
1 1. P, 2. P, 3. F, 4. P, 5. F
2 1. W, 2. na, 3. do, 4. na, 5. o

