1.
TEREN POZA
MIASTEM
autostrada
prawy pas ruchu
lewy pas ruchu
pobocze
most
wiadukt
tunel
przejazd kolejowy
roboty drogowe
zwężenie drogi
objazd
znak drogowy
drogowskaz
stacja benzynowa
benzyna
olej napędowy

DROGA

MIASTO
chodnik
ulica
sygnalizacja świetlna
przejście dla pieszych
rondo
skrzyżowanie
rozwidlenie dróg
zakręt
parking
parking strzeżony
parkometr
myjnia samochodowa
warsztat samochodowy
pomoc drogowa
rozładowany akumulator
naprawa
holowanie

POJAZDY
DWUKOŁOWE

2.

rower
motorower
skuter
motocykl
rowerzysta
motocyklista
CZĘŚCI ROWERU
kierownica
hamulec
przerzutki
dzwonek
rama
siodełko
łańcuch
bagażnik
opona
szprycha

POJAZDY
CZTEROKOŁOWE

kabriolet
samochód sportowy
limuzyna
samochód kombi
samochód terenowy
furgonetka
samochód kempingowy
przyczepa kempingowa
mikrobus
autokar
ciężarówka
przyczepa
DOKUMENTY
prawo jazdy
dowód rejestracyjny
przegląd techniczny
ubezpieczenie samochodu

3.

SAMOCHÓD - NADWOZIE

PRZÓD SAMOCHODU

DOLNA CZĘŚĆ SAMOCHODU

szyba przednia
wycieraczka

podwozie
koło
dętka
opona
felga
kołpak

maska
silnik
akumulator
chłodnica
BOK SAMOCHODU
lusterko boczne
drzwi
błotnik

światła przeciwmgielne
światła długie
światła pozycyjne
światła stopu
światła mijania
światła awaryjne

TYŁ SAMOCHODU
GÓRNA CZĘŚĆ SAMOCHODU
bagażnik
zderzak
tablica rejestracyjna
rura wydechowa

dach
szyberdach
bagażnik na dach

4.
siedzenie przednie
siedzenie tylne
zagłówek
pasy bezpieczeństwa
poduszka powietrzna
zamek centralny
lusterko wsteczne
schowek
kierownica
stacyjka
kierunkowskaz
klakson

WNĘTRZE SAMOCHODU

pedały
sprzęgło
gaz
hamulec
hamulec ręczny
automatyczna skrzynia
biegów
ręczna skrzynia biegów
dźwignia zmiany biegów
AKCESORIA
SAMOCHODOWE

TABLICA ROZDZIELCZA

koło zapasowe
podnośnik (lewarek)
część zapasowa
narzędzie

wskaźnik poziomu paliwa
wskaźnik ciśnienia oleju
prędkościomierz
licznik kilometrów

gaśnica
apteczka
trójkąt ostrzegawczy
autoalarm

5.

KOMUNIKACJA MIEJSKA

tramwaj
autobus
autobus piętrowy
przystanek autobusowy
przystanek na żądanie
przystanek końcowy

BILET

metro
stacja metra
nazwa stacji

bilet miesięczny
ważność biletu

bilet
bilet
bilet
bilet

normalny
ulgowy
w jedną stronę
powrotny

OPŁATA ZA PRZEJAZD
taksówka
postój taksówek
ROZKŁAD JAZDY

automat do sprzedaży biletów
kiosk z gazetami
biuro podróży

numer autobusu
godzina odjazdu

zniżka
dopłata

przyjazd
odjazd
przesiadka

kasownik biletów
kontrola biletowa
kara

6.

POCIĄG

DWORZEC KOLEJOWY

RODZAJE POCIĄGÓW

wejście
wyjście

pociąg osobowy
pociąg pospieszny
pociąg towarowy

kasa biletowa (okienko)
informacja
przechowalnia bagażu
biuro rzeczy znalezionych
poczekalnia
toaleta
tablica przyjazdów
tablica odjazdów
PERON
tory
pociąg
lokomotywa
wagon

RODZAJE WAGONÓW
wagon
wagon
wagon
wagon

pierwszej klasy
drugiej klasy
sypialny
restauracyjny

WEWNĄTRZ WAGONU
korytarz
przedział
miejsce
okno (w wagonie)
konduktor
podróżny

7.

SAMOLOT

LOTNISKO

SAMOLOT

linia lotnicza
rozkład lotów
odlot
przylot
opóźnienie

start samolotu
lot
lądowanie

odprawa bagażowa
odprawa celna
rewizja osobista
odprawa paszportowa
sklep wolnocłowy
wózek bagażowy
wieża kontrolna
pas startowy
hangar
helikopter
awionetka
spadochron

kabina
steward
stewardesa
pasażer
PODRÓŻ LOTNICZA
bagaż podręczny
walizka
torba podróżna
nadbagaż
paszport
dowód osobisty
wiza
karta pokładowa

8.
RODZAJE STATKÓW
statek turystyczny
prom
żaglowiec
statek handlowy
CZĘŚCI STATKU

STATEK

PORT,
PRZYSTAŃ
latarnia morska
stocznia
terminal pasażerski

pokład
dziób statku
rufa

molo
nabrzeże
boja
cuma
kotwica

maszt
żagiel

kapitan
załoga

RODZAJE ŁODZI

SYTUACJA KRYZYSOWA

łódź
łódź podwodna
jacht
motorówka

łódź ratunkowa
ponton
koło ratunkowe
kamizelka ratunkowa

9.
SAMOCHÓD
wsiąść do samochodu
wysiąść z samochodu
zapiąć pasy
odpiąć pasy
prowadzić samochód
jechać
szybko
wolno
ostrożnie
nieostrożnie
jechać prosto
skręcać
skręcać w prawo
skręcać w lewo
zawracać
cofać
wyprzedzać

WYRAŻENIA I

zwalniać
przyspieszać
hamować
zatrzymać się
parkować
tankować
PROBLEMY
złapać gumę
zmienić koło
zepsuć się
holować
wynająć samochód
mieć wypadek
tarasować ruch
stać w korku
trąbić

10.

WYRAŻENIA II

POCIĄG

SAMOLOT

wsiadać
wysiadać
czekać
przesiadać się

wejść na pokład
zająć miejsce

przyjechać
odjechać
mieć opóźnienie
jechać na gapę
płacić karę
nieść torbę
zgubić torbę
znaleźć torbę
spotkać się
przedstawić się
przywitać się
pożegnać się

startować
lecieć
lądować
PODRÓŻ
pakować walizki
rozpakować walizki
podróżować
zwiedzać
jechać pociągiem
lecieć samolotem
płynąć statkiem
podróżować autostopem
podwieźć (kogoś)

