JAK BEZ STRESU PORADZIĆ SOBIE
NA LOTNISKU ZA GRANICĄ?

Często podróżujesz? Z pewnością przyda Ci się podstawowa wiedza z zakresu angielskich zwrotów i słówek dotyczących tego tematu. Zapraszam
Cię w podróż z językiem angielskim po całym świecie.

Wyobraź sobie, że…
…masz zaplanowany lot do Teksasu. Wcześniej jednak musisz dostać się
na lotnisko (airport). Znajomy proponuje, że Cię zawiezie, i zadaje Ci następujące pytania:
· What time does your plain leave? – „O której godzinie odlatuje Twój
samolot?” Może powiedzieć: What hour does your plane leave? albo
What time does your plain start?.
It leaves at 12.15 – informujesz. Możesz poprzestać na „12.15”, oczywiście dodając: a.m. lub p.m. Jeśli zamiast a.m. powiesz at night – też
będzie dobrze! Chodzi o to, aby upraszczać sobie język.
· Samolot odlatuje o 12.15 – zatem kiedy musisz być na lotnisku? When
do you have to be at the airport?

Uwaga!
Czasownik have to oznacza „musieć”. W jakim sensie? Jeśli powiesz I have
to go, dasz do zrozumienia, że musisz iść, bo taka jest Twoja decyzja.
Możesz też użyć czasownika must: I must go. Wówczas zasygnalizujesz,
że to okoliczności Cię do tego zmuszają.
Zatem: When do you have to be at the airport?
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1. I have to be there two hours earlier / I should be there two hours earlier –
„Powinienem tam być dwie godziny wcześniej”.
2. I must be there hour and the half earlier – „Muszę tam być półtorej godziny
wcześniej”. Dlaczego? Because they are closing the gates – „Ponieważ
zamykają bramy”.
· So we have to be at the airport at 10.15? – „Zatem musimy być na lotnisku o 10.15?” That means we have to leave the house at 9.15, if there are no traffic problems – „To oznacza, że powinniśmy wyjechać z
domu o 9.15, jeśli nie ma problemów z ruchem ulicznym”.
Dlaczego if there are no traffic problems? Dlaczego nie: if there will be no
traffic problems – tak jak powiedzielibyśmy po polsku? Ponieważ to jest
zdanie warunkowe. A co, jeśli nie znasz zasad budowania zdań warunkowych? Wówczas powiesz: If there will be no traffic problems – i każdy Cię
zrozumie!
Nie daj się zablokować z powodu nieznajomości struktury gramatycznej.
Nie obawiaj się, że powiesz coś niepoprawnie, nieskładnie. Perfekcjonizm
jest niezdrowy w nauce języka angielskiego.
Co dalej?
· So maybe we better leave at 8.15? – „To może lepiej wyjedźmy z domu
o 8.15?” It’s better to get there too early than too late – „Lepiej być zbyt
wcześnie niż zbyt późno”.
Jak powiedzieć po angielsku „zgadzam się”? Wersja idealna: I agree.
Ale możesz też powiedzieć: OK, fine, good.
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Gratuluję! Właśnie znalazłeś się na lotnisku!
To Dallas–Forth Worth – jeden z największych portów lotniczych na świecie. Co Cię tam czeka? Odprawa paszportowa i celna – passport and customs control (customs – urząd celny, customs control – odprawa celna,
passport control – odprawa paszportowa). Jakie pytania możesz usłyszeć?
· Why did you come to Texas? – „Dlaczego przyjechałeś do Teksasu?” –
albo po prostu: Why did you come?, Why are you here?.
Odpowiedź może być bardzo skomplikowana, np.: Because I have
meeting here and we’re going to negotiate. Może być też prosta: I’m
on vacation, I’m on business, This is business travel. Da się odpowiedzieć na wiele sposobów – i tego się ucz.
· Your passport, please – „Poproszę o paszport”.
Jak powiedzieć: „proszę”? Oficjalnie: Here you are. Młodzieżowo:
Here you go. Możesz poprzestać na: Here albo nic nie mówić.
· Do you travel on business or for pleasure? – „Czy to jest podróż biznesowa, czy dla przyjemności?”
I’m visiting my family – „Odwiedzam rodzinę”; This is a business trip –
„To podróż biznesowa”. Oczywiście możesz powiedzieć po prostu:
Business; Negotiations; A tourist.
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· Where are you going to stay? – „Gdzie zamierzasz się zatrzymać?”
With friends; With family; At the hotel czy po prostu: Hotel.
· How long would you like to stay in this country? / How long are you going to stay? – „Jak długo tu zostaniesz?”
Two days / five days / two weeks / one month.
· You have to go through the customs – „Musisz przejść przez odprawę
celną”.
Zanim jednak to zrobisz, powinieneś odebrać swoje walizki. Nie
wiesz, gdzie są? Zapytaj! Where is the luggage?
· Do you have anything to declare? – „Czy zgłaszasz coś do odprawy
celnej?”.
Możesz powiedzieć: Here it is albo: I have nothing to declare. Jeśli
nie jesteś pewien, czy powinieneś coś zgłaszać, zadaj pytanie: I have
a question: Am I suppose to declare it? / Should I declare it? / Do I have
to pay duty on this?.
· Please, show me your cash – „Proszę, pokaż mi swoją gotówkę”. Takie pytanie też może paść – jeśli masz przy sobie dużo gotówki, powinieneś zgłosić to w odprawie celnej.
I have only one hundred dollars / five hundred dollars.
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Welcome to Texas!
Witaj w Teksasie! Dzięki swoim umiejętnościom dotarłeś do celu podróży. Pamiętaj: fakt, że znasz tylko podstawowe zwroty i niektóre słowa, nie
oznacza, że nie powinieneś porozumiewać się w języku angielskim. Używaj ich, aby zakomunikować to, co jest dla Ciebie ważne – nikt nie będzie
miał problemów ze zrozumieniem Cię. Na tym polega metoda SPRINT.

Zapamiętaj!
Oto najważniejsze słówka związane z podróżowaniem i lotniskiem. Utrwal
je sobie i naucz się ich wymowy:
airfare – opłata za bilet lotniczy;
airplane ticket – bilet lotniczy;
aisle – korytarz między fotelami;
aisle seat – siedzenie przy korytarzu;
window seat – siedzenie przy oknie;
middle seat – środkowe siedzenie;
baggage – bagaż;
luggage – bagaż podróżny;
boarding pass – karta wstępu;
cabin – wnętrze samolotu, kabina;
call light / call button – przycisk, którym wzywamy steward albo
stewardess;
cockpit – kabina pilotów;
emergency exit – wyjście bezpieczeństwa;
gate – brama, czyli miejsce odprawy;
jet lag – zmęczenie wynikające z różnicy czasu;
overbook – więcej biletów niż miejsc;
oversized baggage – bagaż, którego rozmiar jest większy
niż dopuszczalny;
oxygen mask – maska tlenowa;

6

passport – paszport;
pilot – pilot;
refreshments – drinks and snacks na pokładzie samolotu;
turbulence – turbulencje (jeżeli pojawi się takie zagrożenie, koniecznie
zapnij pasy – fasten your seat belts);
wheelchair – wózek dla osób, które nie mogą się poruszać o własnych siłach.
Chcesz utrwalić materiał? Wszystkie pomoce znajdziesz na blogu! Pobierz
je i wykorzystaj, pracując nad swoimi umiejętnościami. Czy jest jakiś obszar w języku angielskim, który sprawia Ci szczególną trudność? Napisz o
nim w komentarzu, a weźmiemy to pod uwagę, opracowując materiały na
przyszłość. Obserwuj nas na Facebooku. Tam damy Ci znać, gdzie i kiedy
udzielimy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Bądź z nami na konferencji on-line!
Niedługo bezpłatne szkolenie on-line, więc zachęcam Cię do tego, abyś
się zapisał. Czekają na Ciebie wartościowe niespodzianki. Nie możesz
wziąć udziału ze względu na inne zobowiązania w tym czasie? Zostaw
nam adres e-mail, a poinformujemy Cię, jeśli zdecydujemy się na powtórkę szkolenia.
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JUŻ DZIŚ ZAPISZ SIĘ NA
BEZPŁATNE SZKOLENIE ONLINE
To będzie NAPRAWDĘ DUŻE WYDARZENIE w świecie nauczania języka
angielskiego.
Przygotowałem dla Ciebie kilka niespodzianek, prezentów i masę praktycznej
wiedzy. Poznasz również innowacyjne, genialne w swojej prostocie metody
nauki, które nie były jeszcze prezentowane publicznie!
Wreszcie mówienie, rozumienie ze słuchu, czytanie i pisanie przestaną być
dla Ciebie problemem.
Szkolenie online odbędzie się 13 marca 2019 r. o godzinie 20:00 czasu polskiego,
ale nawet jeżeli nie pasuje Ci ten termin, to i tak się zapisz - będziemy wtedy
mogli powiadomić Cię, jeśli zaplanujemy jego powtórkę.

