
Questionário 2

1. Como perguntar sobre o painel de partidas mais próximo?

 ☐  Jaki jest twój ostateczny cel podróży?                                                 

 ☐  Czy zabierasz jakiś bagaż?                                                 

☐  Dzień dobry, gdzie znajdę tablicę odlotów? 

2. Como um funcionário do aeroporto solicitará seu cartão de embarque?

 ☐  Czy chciałabyś coś do picia?                                                  

☐  Dzień dobry, poproszę o kartę pokładową.                                                 

 ☐  Witaj. Poproszę paszport. 

3. Como solicitarão que mostre sua carteira de identidade e passaporte?

 ☐  Jaki jest twój ostateczny cel podróży?                                                  

☐  Dzień dobry, poproszę o dowód osobisty oraz paszport.                                                 

 ☐  W którym miejscu znajdę ekologiczne samochody na wynajem? 

4. Como o balconista (funcionário do aeroporto) perguntará sobre o seu destino final?

☐  Jaki jest twój ostateczny cel podróży?                                                  

 ☐  Dzień dobry, dokąd Pani leci?                                               

 ☐  Czy potrzebuje Pani torebkę chorobową? 

5. Como um funcionário do aeroporto perguntará se você está levando bagagem extra?

 ☐  Przepraszam, gdzie znajduje się bramka 20?                                                  

 ☐  Jaki jest twój ostateczny cel podróży?                                                 

☐  Czy potrzebujesz dokupić miejsce na dodatkowy bagaż?

6. Como o oficial de imigração perguntará se você está viajando sozinho?

 ☐  Ile jest zaplanowanych przesiadek?                                                 

 ☐  Zamierzasz zostać tylko w Polsce?                                                 

☐  Czy podróżujesz sam? 



7. Como o comissário perguntará se você quer beber alguma coisa?

 ☐  Czy zabierasz jakiś bagaż?                                                 

☐  Czy chciałabyś coś do picia?                                                

 ☐  Dzień dobry, dokąd Pani leci? 

8. Como você pergunta onde fica o banheiro mais próximo no aeroporto?

☐  Dzień dobry, gdzie znajdę najbliższą toaletę?                                                  

 ☐  Którą klasą jest Pani zainteresowana?                                                

 ☐  Dzień dobry, gdzie znajdę tablicę odlotów?

9. Como você pergunta onde fica o ponto de táxi?

☐  Gdzie znajdę postój taksówek?                                                  

 ☐  Czy mogę zobaczyć Twój paszport?                                                

 ☐  Gdzie znajduję się przystanek komunikacji miejskiej? 

10. Como você solicita um serviço médico / ambulância?

 ☐  Gdzie się zatrzymasz? Jaka jest nazwa i adres Twojego hotelu?                                                  

☐  Proszę o wezwanie pomocy medycznej!                                                 

 ☐  Jak długo zamierzasz zostać?


