
Nona lição

18. Escolha a palavra correta entre parênteses e adicione a palavra que falta a cada frase.

 Chcę poprosić o  wskazanie  (przejść / wskazanie / powinienem) drogi do najbliższego 

przystanku autobusowego z którego dojadę do centrum miasta.

 Proszę  przejść  (wskazanie / przejść / pojechać) na drugą stronę ulicy i skręcić w prawo.

 Następnie  przesiąść się  (pojechać / kupić / przesiąść się) do autobusu linii 32 lub 62.

 Jeżeli będzie potrzebna jeszcze jakaś pomoc, proszę  zapytać  (zapytać / kupić / wskazać) 

kierowcę autobusu.

 Dzień dobry, chciałbym   wynająć  (kupić / pojechać / wynająć) jeden z samochodów.

 Może ją Pani  pobrać  (przejść / pobrać / pojechać) i  zainstalować  (wynająć / zapytać / 

zainstalować) na każdym modelu telefonu z systemem Android, Windows oraz IOS.

19. Ouça as palavras do professor, tente inserir as palavras nos lugares apropriados da frase. 

Para este exercício, ouça as gravações 9a, 9b, 9c, 9d, 9e, 9f, 9g, 9h e 9i.

 Dojdź do samego  końca   ulicy  a następnie skręcić w  lewo  .

  Bilet   autobusowy  można kupić u  kierowcy   autobusu  lub w  automacie   biletowym  .

 Jestem aktualnie na  lotnisku  . Gdzie znajdę najbliższy   parking   z wolnymi  samochodami  na 

wynajem?

 Proszę ją  zainstalować  a następnie  uruchomić  .

 Przez proces  pierwszego  wynajmu samochodu  przeprowadzi  Panią  samouczek , który włączy 

się  automatycznie  podczas pierwszego uruchomienia  aplikacji  .

 Gdyby pojawiły się  problemy , nasza  infolinia  jest dostępna przez całą  dobę  .

 Chcę dostać się do  hotelu  ABC, który  znajduje się  przy ul. Bema 133.

 Zgodnie z  informacją  w  nawigacji , powinniśmy być za około 35 minut na miejscu.

 Proszę o przyłożenie  karty  do  terminalu   płatniczego  .

 A którym autobusem  najszybciej  dostanę się do  centrum   miasta ?

Palavras usadas:  Aplikacji,  Autobusowy,  Autobusu,  Automacie,  Automatycznie,  

Bilet,   Biletowym,  Centrum,  Dobę,  Hotelu,  Infolinia,  Informacja,  Karty,  

Kierowcy,  Końca,  Lewo,  Lotnisku,  Miasta,  Najszybciej,  Nawigacji,  Parking,

 Pierwszego,  Problemy,  Przeprowadzić,  Płatniczego,  Samochodami,  Samouczek, 

 Terminalu,  Ulicy,  Uruchomić,  Zainstalować,  Znajduje się


