Linguistic Atelier Barbara Jasińska
al. Chruściela 94/2
04-412 Warszawa

ww w. L in g uis t ic At e l ier . c om
b iur o @ Li n g uis t ic At e li e r .c om
tel. 502 760 514

Mieszkanie/ Apartment
O której muszę być najpóźniej?

What time do I have to be at the latest?

O której muszę opuścić mieszkanie?

What time do I have to leave the
apartment?

Czy w mieszkaniu jest klimatyzacja/ Is there air conditioning/ a cooker/ a
kuchenka/
mikrofalówka/
czajnik/ microwave/ a kettle/ a coffee maker in
ekspres do kawy?
the apartment?
Będę na miejscu za dwie godziny, czy I'll arrive in two hours, can I get the keys
będę mogła wtedy odebrać klucze?
then?
Czy ktoś będzie na mnie czekać w Is anyone going to wait for me in the
mieszkaniu?
apartment?
Jak
często
sprzątane?

mieszkanie

będzie How often
cleaned?

will

the

apartment

be

Czy w cenę wynajmu jest wliczone Is the price of cleaning services included
sprzątanie?
in the rent?
Czy w pobliżu jest jakiś sklep spożywczy/ Is there any grocery/ greengrocery/ post
warzywniak/ poczta/ apteka?
office/ chemist near here?
Jakie urządzenia w kuchni/ łazience What kitchen/ bathroom facilities are
znajdują się w mieszkaniu?
there in the apartment?
Mam problem z kuchenką/ pralką/
zmywarką do naczyń/ toaletą/ ciepłą
wodą/ klimatyzacją/ oknem. Czy może
pani kogoś przysłać?

I've got a problem with a cooker/ a
washing machine/ a dishwasher/ a toilet/
hot water/ air conditioning/ a window?
Can you send someone?

Czy w mieszkaniu są: leżaki, parasol Are there in the apartment: beach chairs,
plażowy, pościel, ręczniki, z których a sun umbrella, bedlinen, towels that I
można korzystać?
can use?
Jestem w.........., jak najłatwiej dotrzeć do I'm in ............., what's the easiest way to
państwa?
get to you?
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- darmowe ćwiczenia i materiały do nauki angielskiego

