Dzień dobry! Zapraszamy!
Czego ci / wam potrzeba?

Добрий день! Запрошуємо!
(dobryj den'! zaproszujemo!)

що вам потрібно?
(szczo wam potribno)

Jak wam pomóc?

Як вам допомогти?

Czy masz gdzie nocować?

У вас є де зупинитися?

Tam dostaniesz nocleg.

Там ви отримаєте нічліг

Tam powiedzą co z
dokumentami uchodźcy.

Там вам розкажуть, що з
документами біженця.

Nie rozumiem.

Я не розумію.

Proszę mówić powoli.

можете говорити повільно?
(możete howoryty powil’no

Nie wiem.

Я не знаю.
(ja ne znaju)
Ви хочете щось з'їсти?
(wy choczete szczos’ zjisty?)
Ви голоднi?
(wy holodni?) (wymowa h/g)

Chcecie coś zjeść?
Jesteś(cie) głodni?
Chcesz się czegoś napić?
woda, herbata, kawa
jedzenie, picie
Gdzie chcecie dojechać?

(jak wam dopomohty)
(u was je de zupynytysja)
(tam wy otrymajete niczlih)

(tam wam rozkażut’, szczo z
dokumentami biżencja.)
(ja ne rozumiju)

Хочете щось випити?
(choczete szczos’ wypyty?)
вода, чай, кава
(woda, czaj, kawa)
їжа, пити
(jiża, pyty)
Куди ви хочете поїхати?
(Kudy wy choczete pojichaty?)
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Chcesz do kogoś
zadzwonić?

Ви хочете комусь подзвонити?
(wy choczete komusʹ podzwonyty)

Jaki jest Twój numer
telefonu?

Який у вас номер телефону?
(jakyj u was nomer telefonu?)

Wyjdź na zewnątrz
Idź prosto
Skręć w prawo / lewo

Вийти на вулицю (wyjty na wulycju)
Іди прямо (idy prjamo)

Idź tam

Поверніть праворуч/ліворуч
(powernit’ praworucz/liworucz)
Іди туди (idy tudy)

... jest w innym miejscu

... знаходиться в іншому місці

kasa biletowa

квиткова каса (kwytkowa kasa)

dworzec kolejowy

залізнична станція (zaliznyczna
stancija)

darmowy transport

безкоштовний транспорт
(bezkosztownyj transport)
там є / там немає
(tam / tam ne maje)

Tam jest ... / nie ma ....

(…znachodytysja w inszomu misci)

lotnisko – аеропорт (aeroport)
autobusy – автобуси (awtobusy)
pociągi – поїзди / потяги (pojizdy / potjahy)
toaleta – туалет (tualet)
infolinia – гаряча лінія (harjacza linija)
apteka – аптека (apteka)
leki – ліки (liky)
bagaż – багаж (bahaż)
wymiana pieniędzy – обмін валют (obmin waljut)
punkt medyczny – медичний пункт (medycznyj punkt)
pokój matki z dzieckiem – кімната матері з дитиною
(kimnata materi z dytynoju)
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