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Słownik 
 

Hotele i zakwaterowanie 
check-in- zameldowanie (w hotelu)  
check-out- wymeldowanie (z hotelu)  
reservation- rezerwacja  
vacancy- wolny pokój  
to book- zarezerwować  
to check in- zameldować się  
to check out- wymeldować się  
to pay the bill- zapłacić rachunek  
to stay at a hotel- zatrzymać się w hotelu 
 

Infrastruktura hotelowa 

bar- bar  
car park- parking  
corridor- korytarz  
fire escape- wyjście ewakuacyjne  
games room- salon gier  
gym- siłownia  
laundry service- usługi pralnicze  
lift- winda  
lobby- hol  
reception- recepcja  
restaurant- restauracja  
room service- obsługa pokojowa  
sauna- sauna  
swimming pool- basen 
 

Rodzaje pokojów 
single room- pokój jednoosobowy  
double room- pokój dwuosobowy  
twin room- pokój z dwoma łóżkami  
triple room- pokój trzyosobowy  
suite- apartament 
 

Personel hotelowy 
manager- kierownik  
housekeeper- kierownik służby pięter  
receptionist- recepcjonista  
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room attendant- pracownik obsługi hotelowej  
chambermaid- pokojówka  
doorman portier- porter bagażowy 
 

Elementy wyposażenia pokoju 
air conditioning- klimatyzacja  
bath wanna en-suite bathroom- przyległa łazienka  
internet access- dostęp do internetu  
minibar- minibar  
safe- sejf  
shower- prysznic 
 

Inne przydatne słowa 
fire alarm- alarm pożarowy  
laundry- pralnia  
room key- klucz do pokoju  
room number- numer pokoju  
wake-up call- budzenie 
 

Słowa opisujące żywność 
fresh- świeży  
mouldy- spleśniały  
off- przeterminowany, nieświeży  
rotten- zgniły stale czerstwy (dotyczy chleba lub ciast) 
stale     czerstwy (dotyczy chleba lub ciast) 

 

Poniższe słowa mogą być użyte do opisywania owoców: 

juicy-soczysty 

ripe-dojrzały 

unripe-niedojrzały 

 

Mięso można opisać przy pomocy poniższych określeń: 

tender-miękkie 

tough-twarde 

over-done lub over-cooked-przegotowane, zbyt mocno usmażone 

under-done-niedogotowane, niedopieczone 

 

Poniżej znajdują się niektóre słówka, które mogą być użyte do opisywania smaku jedzenia: 

bland-mdły 

delicious-pyszny 
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horrible-okropny 

poor-kiepski 

salty-słony 

sickly-mdlący 

sweet-słodki 

sour-kwaśny 

tasty-smaczny 

 

Poniższe słowa mogą się przydać w opisywaniu curry lub ostrego jedzenia: 

spicy lub hot-ostry 

mild-łagodny 

 

Sposoby gotowania 
to bake-piec (bez dodawania tłuszczu- chleb, ciasto, warzywa itp.) 
to boil-gotować 
to fry-smażyć 
to grill-upiec na grillu 
to roast-piec (mięso itp.) 
to steam-gotować na parze 
 

Posiłki 
breakfast-śniadanie 
lunch-lunch 
tea-podwieczorek (lekki posiłek spożywany zwykle około 16:00- 17:00) 
dinner-obiad (główny ciepły posiłek dnia jedzony wieczorem) 
supper-kolacja (lekka przekąska spożywana późnym wieczorem) 
to have breakfast-jeść śniadanie 
to have lunch-jeść lunch 
to have dinner-jeść obiad (główny ciepły posiłek dnia jedzony wieczorem) 
 

Inne przydatne słowa 
ingredient-składnik 
recipe-przepis 
to cook-gotować 
to lay the table lub to set the table-nakrywać do stołu 
to clear the table-posprzątać ze stołu 
to come to the table-usiąść przy stole 
to leave the table-odejść od stołu 
to wipe the table-zetrzeć ze stołu 
to prepare a meal-przygotowywać posiłek 
 


