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Materiały do nauki języka polskiego dla pracowników branży TSL

Z polskim w drogę!

Podręcznik przygotowany w ramach projektu „Inkubacja innowacji 

społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych” 

(realizowanego przez Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii w Łodzi, 

a współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, 

Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, 

Działanie 4.1 Innowacje społeczne).

Autorkami innowacji są:

• dr Olga Bambrowicz - metodyk, glottodydaktyk i lektor języka polskiego

   jako obcego.

• Barbara Chmiela - szkoleniowiec i specjalista ds. e-learningu.

Autorki innowacji dziękują firmie Samat Polska Sp. z o.o. z Krakowa 

za współpracę na etapie przygotowania i testowania innowacji.

Oddzielne podziękowania dla

• Alicji Migdy, liderki zespołu Semantyka, za umożliwienie wykorzystania 

fragmentów utworów muzycznych w słuchowiskach,

• Pawła Swiernalisa za użyczenie głosu oraz aranżacje muzyczne.

Opracowanie graficzne i skład: Alicja Migda

Ilustracje i rysunki: Alicja Migda

Wszelka zbieżność sytuacji, miejsc, imion oraz podobieństwo postaci są przypadkowe. 
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Podręcznik jest częścią innowacji społecznej, w ramach której powstały narzędzia 

wspierające nauczanie języka polskiego jako obcego wśród cudzoziemców pracujących 

lub planujących podjęcie zatrudnienia w branżach powiązanych z transportem i logistyką. 

Elementy innowacji to:

• podręcznik

• aplikacja

• test ewaluacyjny

• ścieżki audio do ćwiczeń

• 2 słuchowiska 

Więcej na www.zpolskimwdroge.pl

The coursebook is a part of social innovation  which entailed invention of tools supporting 

teaching polish as a foreign language among foreigners working or planning to take 

up employment in industries related to transport and logistics. The components of the 

innovation: 

• coursebook

• application

• evaluation test

• recordings for the exercises 

• 2 audio dramas 

For more information visit: www.zpolskimwdroge.pl

Учебник  является  частью общественной инновации, в камках которой 
появились инструменты, поддерживающие изучение польского языка как 
иностранного среди иностранцев работающих или планирующих устроиться на 
работу в отраслях связанных с транспортом и логистикой. Элементы инновации 
 
• учебник
• приложение
• проверочный тест
• аудиозаписи к упражнениям
• 2 записи диалогов

Больше информации: www.zpolskimwdroge.pl
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Rozdział 1

Pojazdy i sprzęt

Dialog

Paweł jest kierowcą. Na parkingu spotyka się 
z Justyną, która jest jego koordynatorem. 

Justyna (koordynator): Panie Pawle1, oto kluczyki. Przekazuję panu 

nowy ciągnik.2

Paweł (kierowca): Fiu, fiu! Ładny. Piękny! Elegancki!

Justyna: I dobrze wyposażony. W kabinie ma pan regulowany fotel, 

dobre radio, a w części sypialnej wygodne łóżko. Nawet dywaniki 

i rolety są nowe.

Paweł: A w schowku zimne piwo?

Justyna: Nie słyszałam pytania.

Paweł: To może fotel pneumatyczny jest?

Justyna: Fotel pneumatyczny? Jest. Z bardzo dobrą amortyzacją. 

Przejdźmy do naczepy. Na początek dostanie pan ruchomą podłogę.

Paweł: Co dostanę? 

Justyna: Taką naczepę, którą można załadować i rozładować bez 

pomocy człowieka. Podłoga jest ruchoma i naczepa nie ma dachu, 

więc można ewentualnie ładować górą.

Paweł: A lory3 nie macie? 

Justyna: Jeśli będzie pan jeździł dobrze, dam pana do przewozu aut.

Paweł: Ekstra! Jakie mam blachy4?

Justyna: Tablice rejestracyjne są polskie, oczywiście.  

Po chwili.

Justyna: Chce pan wejść do środka?

Paweł: Jasne!

Justyna: Uwaga na schodek. Proszę pamiętać o trzech punktach 

podparcia.

Paweł: Trzy punkty podparcia? A co to takiego?

Justyna: Kiedy wchodzimy do kabiny, nogę stawiamy na schodku, 

jedną ręką chwytamy poręcz, a drugą klamkę. Rozumie pan?

Paweł: Rozumiem, rozumiem. 

Wchodzą do kabiny. Dźwięk klaksonu.

Justyna: Klakson działa.

Paweł: Ale wycieraczka nie działa.

Justyna: Po polsku mówimy „wycieraczki”, bo są dwie. Inaczej 

nazywa się to para. Działają – trzeba tylko włączyć silnik.

Odpala silnik.

Paweł: Racja. Teraz chodzi.

Justyna:Chodzą.

Paweł: Tak, wiem. Wycieraczki chodzą, bo są dwie. Para.

Justyna: A tu mamy kontrolki oraz wskaźniki. Który jest mój 

ulubiony?

Paweł: Pani, pani Justyno, preferuje chyba… … Hmmm… Wiem! 

Wskaźnik poziomu paliwa!

1 Kiedy zwracamy się do 
kogoś, stosujemy formę 
wołacza (mówimy: pani 
Magdo!, a nie: pani Magda!). 
Imiona kobiet mają zwykle 
końcówkę - o (na przykład: 
pani Olgo, pani Patrycjo), 
a mężczyzn -u (panie Marku) 
lub -(i)e (panie Janie). 

2 Komentarz: W sytuacjach 
oficjalnych używamy form 
pan/pani + czasownik 
w 3 osobie liczby pojedynczej. 
Na przykład: Czy ma 
pan kluczyki? Gdzie pani 
zaparkowała? Uwaga! 
W liczbie mnogiej pan+pan 
= panowie, pani+pani 
= panie, pan+pani = państwo 
+ czasownik w 3 osobie liczby 
mnogiej. Na przykład: 
Czy panowie wiedzą, gdzie 
tu można dobrze zjeść?

3 Lora to towarowa 
przyczepa samochodowa.

4 Blachy – tak nieformalnie 
mówimy na tablice 
rejestracyjne.
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Justyna: Właśnie. Pan pamięta, że w trasie pilnujemy spalania?

Paweł: Pilnujemy spalania? Co to znaczy? 

Justyna: Robimy tak, aby przejechać dużo kilometrów i tankować mało 

paliwa.

Paweł: Aaaa, jeździmy ekonomicznie?!

Justyna: Właśnie tak! Za jazdę ekonomiczną w naszej firmie są premie. 

Paweł: Kierowcy lubią premie!

Justyna: To co? Mała trasa na próbę?

Paweł: Tak jest, pani Justyno. Startujemy!

Nowe słowa

Rozdział 1: Pojazdy i sprzęt

Ciężarówka - ciągnik siodłowy

wycieraczki

kierunkowskaz prawy
kierunkowskaz lewy

lusterko

szyba przednia

zderzak
tablica rejestracyjna

oświetlenie tablicy 
rejestracyjnej

chłodnica

klamka

siodło

nadkole / błotnik

opona

schowek

zbiornik 
paliwa

stopień

drzwi

szoferka / kabina

rura wydechowa

oś napędowa

antena

światła mijania

oś kierująca

poręcz

wlew
paliwa
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Rozdział 1: Pojazdy i sprzęt

Ciężarówka - naczepa

ściana boczna

ściana przednia

stopa

światła odblaskowe / odblaski

obrysówki
tablica rejestracyjna / 
blachy

chlapacz

koło zapasowe

Zegary / wskaźniki

kontrolka akumulatora

wskaźnik temperatury
 płynu chłodzącegowskaźnik poziomu 

paliwa
kontrolka niskiego 
poziomu paliwa 
(rezerwa)

kierunkowskaz
kontrolka świateł 

drogowych obrotomierz

kontrolka zapięcia 
pasów

prędkościomierz

licznik kilometrów

kontrolka 
zamkniętych drzwi

światła przeciwmgielne

plandeka
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Rozdział 1: Pojazdy i sprzęt

Deska rozdzielcza

zagłówek

pas

Tachograf

rolka papieru

slot / kieszeń

pokrowiec 
na fotel

tempomat

lusterko
CB-radio

schowek

wywietrznik

regulacja nawiewu

drążek zmiany 
biegów

hamulec ręczny

pedał gazu (gaz)

pedał hamulca 
(hamulec)

pedał 
sprzęgła

(sprzęgło)

włącznik 
wycieraczek

stacyjka

poduszka 
powietrzna

klimatyzacja

zegary

kluczyki

gruszka 
CB-radia

kierownica

światła 
awaryjne

klakson
komputer
pokładowy

radio

Fotel



8

Rozdział 1: Pojazdy i sprzęt

Opona

kołnierz
specyfikacja 

techniczna opony

obrzeża ślizgowe 
/ bieżnik

rzeźba bieżnika łańcuchy

śruba

wentyl

Rodzaje opon

opona zimowa 
(zimówka)

opona letnia

opona mud and 
snow (błoto i śnieg)

kapeć

ciśnienie 
w oponach

kanister

dywaniki

kable rozruchowe

skrobaczka

lewarek

apteczka

klucz do kół

klucz płaski

klucz imbusowy gaśnica

żarówka

felga

ciśnieniomierz / 
manometr
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Rozdział 1: Pojazdy i sprzęt

trójkąt 
ostrzegawczy

wycieraczka 
samochodowa

naklejka z klasą 
emisji spalin EURO 6

akumulator

bagnet poziomu 
oleju

cysterna śmieciarka wywrotka

betoniarka laweta pług śnieżny

autobus bus / furgonetka samochód osobowy

motocykl chłodnia

firanka wywrotka platforma

autotransporter

cysterna

pióro

ramię
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Rozdział 1: Pojazdy i sprzęt

Ćwiczenia

Klucz z odpowiedziami do ćwiczeń znajduje się na końcu książki.

• Oto kluczyki do nowego ciągnika. 

• W kabinie jest regulowany fotel i dobre

  radio. 

• Dywaniki i rolety w kabinie są nowe.

• Fotel pneumatyczny ma bardzo dobrą

  amortyzację. 

• Ruchomą podłogę ładujemy bez pomocy

  człowieka.

• Podłoga jest ruchoma i nie ma dachu. 

• Można ładować górą.

• Czy macie naczepę do przewozu aut?

• Tablice rejestracyjne są polskie.

• Wchodzimy do środka.

• Uwaga na schodek. 

• Pamiętamy o trzech punktach podparcia.

• Nogę stawiamy na schodku. 

• Jedną ręką chwytamy poręcz, a drugą

  klamkę. 

• Nie rozumiem po polsku.

• Klakson działa.

• Nie działa światło przeciwmgielne. 

• Mam uszkodzony błotnik. 

• Naklejka z emisją spalin EURO 6.

• Światła awaryjne są włączone.

• Muszę sprawdzić ciśnienie w oponach.

• Mam problem – akumulator się rozładował.

• Wymieniam pióro wycieraczki.

• Klimatyzacja nie działa.

• Pali się rezerwa.

• Mam uszkodzoną plandekę. 

• Proszę włączyć silnik.

• Idę sprawdzić poziom oleju. 

• Wycieraczki chodzą szybko.

• Włącz lewy kierunkowskaz. 

• Muszę zaciągnąć hamulec ręczny.

• Pokrowiec na fotel jest brudny.

• Kontrolki ostrzegawcze.

• Kontrolki informacyjne.

• Kontrolki alarmowe. 

• Pilnujemy spalania. 

• Jeździmy ekonomicznie. 

• Za jazdę ekonomiczną są premie. 

• Ruszam w trasę. 

Ćwiczenie 1: Posłuchaj i powtórz. 

Ćwiczenie 2: 
Jak nazywają się te przedmioty? Dopasuj podpisy do obrazków.

• lusterko

• naczepa 

• deska rozdzielcza

• tachograf

• CB-radio

• fotel

• opona

• kanister

• żarówka

• cysterna

• autobus

• kable rozruchowe

• wycieraczka

• skrobaczka

• klucz do kół
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Rozdział 1: Pojazdy i sprzęt

Ćwiczenie 3: Co widzisz na obrazku? Zaznacz poprawną odpowiedź.

   kontrolka otwartych drzwi

   kontrolka akumulatora 

   kierunkowskaz

   licznik kilometrów

   kontrolka świateł

     drogowych

   wskaźnik temperatury 

    płynu chłodzącego

   kontrolka świateł

     drogowych

   kontrolka niskiego

    poziomu paliwa 

   kontrolka otwartych drzwi

   licznik kilometrów

   kontrolka akumulatora

   kierunkowskaz

   wskaźnik poziomu paliwa

   kontrolka zapięcia pasów

   wskaźnik temperatury 

    płynu chłodzącego

   wskaźnik poziomu paliwa

   kontrolka świateł

     drogowych

   kontrolka zapięcia pasów

   obrotomierz

   wskaźnik temperatury

     oleju silnikowego

   licznik kilometrów

   wskaźnik temperatury

     oleju silnikowego

   prędkościomierz

   kontrolka zapięcia pasów

   kontrolka zapięcia pasów

   licznik kilometrów 

   kierunkowskaz 

    kontrolka otwartych drzwi

    kontrolka akumulatora

    wskaźnik temperatury    

     płynu chłodzącego

     kierunkowskaz

     wskaźnik poziomu paliwa

     wskaźnik temperatury

      oleju silnikowego
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Ćwiczenie 4: Oto kontrolki na desce rozdzielczej. 
Podziel je na trzy grupy: ostrzegawcze (pomarańczowe), 
alarmowe (czerwone) i informacyjne (zielone).

   kontrolka ostrzegawcza

   kontrolka informacyjna

   kontrolka alarmowa 

   kontrolka ostrzegawcza

   kontrolka informacyjna

   kontrolka alarmowa 

   kontrolka ostrzegawcza

   kontrolka informacyjna

   kontrolka alarmowa 

   kontrolka ostrzegawcza

   kontrolka informacyjna

   kontrolka alarmowa 

   kontrolka ostrzegawcza

   kontrolka informacyjna

   kontrolka alarmowa 

   kontrolka ostrzegawcza

   kontrolka informacyjna

   kontrolka alarmowa 

Ćwiczenie 5: Oto dialog kierowcy z koordynatorem. 
Ułóż zdania w odpowiedniej kolejności (ponumeruj).

   Kierowca: Dzień dobry! 

   Koordynator: Tak. W drogę! 

   Kierowca: Ma bardzo ładny kolor. A co mamy w środku?

   Koordynator: Musi pan mocno pociągnąć. Są nowe.

   Kierowca: Gotowe. Otworzyłem. Jaki elegancki fotel!

   Kierowca: Nie można otworzyć drzwi. 

   Koordynator: Dzień dobry! Mam dla pana kluczyki. Jak się podoba nowy ciągnik?

   Koordynator: Proszę wejść do kabiny i sprawdzić. 

   Koordynator: I bardzo wygodny. Z dobrą amortyzacją.

   Kierowca: Rzeczywiście, jest bardzo komfortowy. Ruszamy w małą trasę? 

Ćwiczenie 6: Połącz słowo z definicją.

wycieraczki

cysterna

nawigacja

rezerwa

kierunkowskaz

Specjalna naczepa, w której wozimy np. mleko, wodę lub benzynę.

Małe światło, które sygnalizuje, że chcemy skręcić w prawo lub w lewo.

Kontrolka, która informuje, że mamy mało paliwa.

Oprogramowanie (np. w telefonie), które pokazuje naszą trasę.

Są na przedniej szybie i używamy ich, kiedy pada deszcz.

1

Rozdział 1: Pojazdy i sprzęt
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Ćwiczenie 7: W każdym zdaniu znajdź jeden błąd.

Przykład: 
Elementy koła to felga, opona, CB-radio oraz wentyl. 

• W kabinie mamy fotel, hamulec ręczny, oponę oraz radio.

• Na desce rozdzielczej widzimy zegary, wlew paliwa, włącznik świateł drogowych 

   oraz stacyjkę. 

• Elementy naczepy to ściana boczna, chlapacz, obrysówki oraz szoferka.

• Patrzę na ciągnik siodłowy i widzę kabinę, pedał gazu, przednią szybę, 

  tablicę rejestracyjną oraz drzwi.

Ćwiczenie 8: Uzupełnij zdania słowami i zwrotami z ramki. 
Zastanów się dobrze – masz o dwie odpowiedzi za dużo. 

łańcuchy śnieżne, światła przeciwmgielne, klucz do kół, CB-radia, pasy, 

• Aby rozmawiać w trasie z innymi kierowcami używam…………………………….

• Kiedy jest brzydka pogoda, pada deszcz i niewiele widać, trzeba włączyć…………………………….

• Zanim ruszę w trasę, zawsze zapinam…………………………….

• Nie lubię zimy – kiedy jest brzydka pogoda i dużo śniegu, na koła trzeba 

   zakładać……………………………. 

Rozdział 1: Pojazdy i sprzęt
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Paweł jest w trasie. Dzwoni do Justyny, która jest jego 
koordynatorem.

Paweł (kierowca): Halo, halo, pani Justyno. Słyszy mnie pani?

Justyna (koordynator): Słyszę, słyszę. Dzień dobry1, panie Pawle. 

Paweł: Jak się pani ma? 

Justyna: Bardzo dobrze. Rewelacyjnie. Jutro zaczynam urlop. 

A pan? 

Paweł: Źle. Fatalnie.2

Justyna: Uuuuu! Co się stało?

Paweł: Eeee, wszystko źle. 

Justyna: Konkrety, panie Pawle. Dojechał pan do centrum 

logistycznego?

Paweł: Tak i nie.

Justyna: To znaczy? 

Paweł: Stoję przed wjazdem3, ale szlaban jest zamknięty. Ochrona 

mówi, że nie mogę wjechać. 

Justyna: Tak? A dlaczego?

Paweł: Jest dużo pojazdów w trakcie ładowania. Nie ma miejsca. 

Justyna: No to trzeba czekać. 

Paweł: Żaden kierowca nie lubi czekać. Poza tym jestem zmęczony 

i głodny.

Justyna: Może jest gdzieś obok restauracja?

Paweł: Nie, nie ma restauracji.

Justyna: A może sklep?

Paweł: Nie, nie ma sklepu.4

Justyna: A stacja benzynowa?

Paweł: Tak, jest stacja benzynowa.

Justyna: To niech pan sobie kupi kanapkę. Albo czekoladę. 

Paweł: Dobry pomysł. 

Justyna: Tylko niech pan nie zostawia pojazdu przed wjazdem.

Paweł: Słucham? Nie rozumiem.

Justyna: Proszę zaparkować. Inni muszą wyjechać.

Paweł: Wiem, wiem.

Godzinę później. Rozmowa przez telefon.

Justyna: I jak tam? 

Paweł: Już dobrze. Zjadłem kanapkę. 

Justyna: A jak załadunek? Bez problemów? 

Paweł: Tak, bez żadnych problemów. Teraz stoję na parkingu.

Justyna: Co dalej?

Paweł: A co pani sugeruje?

Justyna: Może trzeba zatankować?

Paweł: Co zrobić? Nie rozumiem.

Rozdział 2

Centrum logistyczne

Dialog

1 W sytuacjach oficjalnych na 
powitanie mówimy „Dzień 
dobry”, a na pożegnanie 
„Do widzenia”. W sytuacji 
nieoficjalnej, kiedy 
rozmawiamy z kolegami 
i koleżankami, mówimy 
„Cześć” lub po prostu „Hej”.

2 Aby odpowiedzieć na 
pytanie „Co słychać?” lub 
„Jak się masz?”, możemy 
użyć następujących 
zwrotów:    

Rewelacyjnie!/ Wspaniale!/ 
Fantastycznie!     
Bardzo dobrze!  
Dobrze! 
Tak sobie!  
Źle! 
Bardzo źle!  
Fatalnie!   

3 W języku polskim mamy 
dwa podobne słowa: WJAZD 
oraz WYJAZD.

WJAZD WYJAZD

4 Zapamiętaj, że pytamy 
„Czy jest…?” / „Czy są…?, 
ale w zdaniach przeczących 
(negacja) mówimy: „Nie, 
nie ma…”. Rzeczownik 
w mianowniku “Czy jest 
sklep?” zamieniamy na 
dopełniacz “Nie, nie ma 
sklepu”
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Rozdział 2: Centrum logistyczne

Justyna: Pojechać na stację benzynową i kupić paliwo.

Paweł: Dobry pomysł. Stacja jest obok. 

Justyna: Potrzebuje pan czegoś jeszcze? Może kawy? 

Paweł: Jak pani dba o kierowców! Dziękuję, kawę już wypiłem. Następna 

w Krakowie. Ale skończył się płyn do spryskiwaczy. I AdBlue. 

Justyna: O! To ważne. Proszę kupić, bo później może być problem.

Paweł: Duży problem. 

Justyna: A euro pan ma?

Paweł: Nie, ale mam kartę płatniczą. 

Justyna: No to powodzenia!

Paweł: Dziękuję.

Justyna: Szerokiej drogi!

Paweł: Udanego urlopu.

Nowe słowa

Centrum logistyczne

ochrona

magazyn

punkt 
gastronomicznyplac manewrowy

parking tirów terminal 
kontenerowy

kontener

brama wjazdowa

biuro parking 
samochodów 
osobowych

ciągnik bez 
naczepy

zbiornik na wodę/
deszczówkę

stacja tankowania 
pojazdów

myjnia

składowisko

Rodzaje załadunku

załadunek bokiem   załadunek tyłem   załadunek górą   
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Stacja benzynowa

Rozdział 2: Centrum logistyczne

kompresor powietrza
myjnia

dystrybutor 
paliwa

strefa 
tankowania 

tirów

sklep

restauracja

kosz 
na śmieci

Dystrybutor paliwa

Pb ON ON LPG

ekran /
wyświetlacz

czytnik kart / 
terminal

automatyczny 
pistolet

system węży

P
b
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a

liczydło
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 / d
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G
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az

widły

maszt

kogut

fotel

kierownica

koło

karetka

przeciwwaga

rama

Wózek widłowy
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Rozdział 2: Centrum logistyczne

paleta kontener pudło / karton skrzynia pachołek

kask folia stretch kod kreskowy taśma zszywacz

wózek paletowy wózek 
podnośnikowy

wózek tarczowy regał drabina

nadstawka podnośnik 
platformowy

corlletta kosz na śmieci / 
pojemnik 

wyciągnik

schody 
pomostowe

schody jezdne
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Ćwiczenia

Klucz z odpowiedziami do ćwiczeń znajduje się na końcu książki.

• Dojeżdżam do centrum logistycznego.

• Stoję przed wjazdem. 

• Szlaban jest zamknięty. 

• Ochrona mówi, że nie mogę wjechać. 

• Pojazd jest w trakcie ładowania. 

• Nie ma miejsca. 

• Muszę czekać. 

• Obok jest stacja benzynowa.

• Proszę zaparkować. 

• Załadunek bez żadnych problemów. 

• Teraz stoję na parkingu.

• Trzeba zatankować.

• Muszę jechać na stację benzynową i kupić

  paliwo.

• Stacja jest obok. 

• Skończył się płyn do spryskiwaczy.

• Mam kartę płatniczą.

• Przepraszam, gdzie jest restauracja?

• Brama wjazdowa jest zamknięta.

• Jadę na plac manewrowy.

• Strefa tankowania tirów.

• Gdzie jest kompresor powietrza? 

• Nie ma rękawiczek jednorazowych?

• Potrzebuję wózek paletowy.

• Szukam stacji samoobsługowej.

• Czy macie płyn do spryskiwaczy?

• Poproszę AdBlue.

• Płacę gotówką.

• Czytnik kart nie działa.

• Jaki jest kod PIN do karty płatniczej?

• Liczydło w dystrybutorze pokazuje zero.

• Zeskanuj kod kreskowy.

• Nadjeżdża wózek widłowy.

• Gdzie są palety?

• Dzisiaj mam załadunek bokiem.

• Idę do biura.

• Czekam w magazynie.

• Jadę na myjnię.

Ćwiczenie 1: Posłuchaj i powtórz. 

Ćwiczenie 2:
Jak nazywają się te przedmioty? Dopasuj podpisy do obrazków.

• kosz na śmieci

• dystrybutor paliwa

• paleta

• pachołek

• kask

• kod kreskowy

• drabina

• kontener

• taśma

• wózek widłowy

• folia strech

• wyciągnik

Rozdział 2: Centrum logistyczne

Pb ON ON LPG
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Rozdział 2: Centrum logistyczne

Ćwiczenie 3: 
Co widzisz na obrazku? Zaznacz poprawną odpowiedź.

   parking 

   biuro 

   autostrada

   magazyn

   plac manewrowy

   miejsce postoju

   motel

   plac manewrowy

   ochrona 

   brama wjazdowa

   myjnia 

   dystrybutor

   restauracja

   strefa parkowania tirów

   terminal przeładunkowy

   droga

   platforma przeładunkowa

   stacja benzynowa

   parking 

   sklep

   posterunek celny

   hotel

   terminal kontenerowy

   myjnia

   składowisko

   warsztat

   pas ruchu
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Rozdział 2: Centrum logistyczne

Ćwiczenie 4:
Podziel słowa na dwie grupy: budynki oraz płyny eksploatacyjne.

Budynki Płyny

magazyn, AdBlue, restauracja, biuro, myjnia,

płyn do spryskiwaczy, warsztat, olej silnikowy,stacja tankowania pojazdów, 

Ćwiczenie 5: Oto dialog kierowcy z koordynatorem. 
Ułóż zdania w odpowiedniej kolejności (ponumeruj).

   Koordynator: Czy dojechał pan już do centrum logistycznego?

   Kierowca: Tak. Obok jest restauracja. Idę kupić coś do jedzenia.

   Koordynator: Jak długo? 

   Kierowca: Plus minus dwie godziny. 

   Koordynator: To znaczy? 

   Kierowca: Zaparkowałem przed wjazdem. Ochrona mówi, że muszę poczekać.

   Koordynator: To bardzo długo. Może chce pan coś zjeść? 

   Kierowca: Prawie.

   Koordynator: Do usłyszenia!

1

Ćwiczenie 6: Połącz słowo z definicją.

LPG

restauracja

myjnia

hotel

stacja 
benzynowa

Miejsce, gdzie jemy i pijemy.

Budynek, w którym możemy spać.

Rodzaj paliwa: gaz.

Tam kupujemy benzynę (Pb), olej napędowy (ON) lub płyny 
eksploatacyjne.

Jedziemy tam, gdy nasz pojazd jest brudny. 
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Rozdział 2: Centrum logistyczne

Ćwiczenie 7: W każdym zdaniu znajdź jeden błąd.

Przykład: 
Elementy koła to felga, opona, CB-radio oraz wentyl. 

• Na stacji benzynowej jest dystrybutor paliwa, kawa, kompresor powietrza oraz wózek 

widłowy. 

• Popularne typy załadunku to: załadunek górą, załadunek bokiem, załadunek dołem oraz 

załadunek tyłem. 

• Elementy dystrybutora paliwa to: liczydło, ekran, automatyczny wyświetlacz oraz paleta. 

• Patrzę na centrum logistyczne. Przede mną znajduje się: magazyn, autostrada, plac 

manewrowy oraz wózek widłowy.

Ćwiczenie 8: Uzupełnij zdania słowami i zwrotami z ramki. 
Zastanów się dobrze – masz o dwie odpowiedzi za dużo. 

benzynę, olej napędowy, paletach, magazynu, terminala, warsztatu

• Do auta z silnikiem diesla tankujemy ……………………………. 

• Żeby zapłacić na stacji samoobsługowej, trzeba włożyć kartę do …………………………….

• Kiedy mam problem z pojazdem, jadę do …………………………….

• Zwykle towary i ładunki układamy na drewnianych …………………………….
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Paweł jest w trasie. Korzystając z zestawu głośnomówiącego, 
dzwoni do swojego koordynatora. 

Justyna (koordynator): Słucham, panie Pawle? 

Paweł (kierowca): Co tam u ulubionego koordynatora! 

Jak zdrowie? 

Justyna: Bardzo dobrze. Jak trasa? 

Paweł: To jest bardzo zły dzień. 

Justyna: Zły dzień? Dlaczego? 

Paweł: Mamy tu różne… Jak to się nazywa po polsku? Atrakcje!

Justyna:  Atrakcje? 

Paweł: Tak, atrakcje. Duuużo atrakcji.

Justyna:  Co się dzieje? 

Paweł: Pierwsza atrakcja była rano1 na autostradzie. Awaria bramek.

Justyna:  Awaria? Dlaczego? 

Paweł: Nie wiem. Ale wiem, że był korek. 

Justyna:  Duży?

Paweł: Bardzo duży. Miał 4 kilometry.

Justyna:  Uuu. Niedobrze. 

Paweł: A to dopiero początek. Za bramkami wszyscy jechali bardzo 

powoli. Myślałem: to dlatego, że jest zakaz wyprzedzania dla 

ciężarówek. 

Justyna:  Albo fotoradar. 

Paweł: To nie był fotoradar. Okazało się, że w rowie leży ciężarówka. 

Justyna:  I jeden pas ruchu był zablokowany? 

Paweł: Właśnie tak. Znowu stałem w korku.

Justyna:  To mógł pan sobie przynajmniej przyrodę pooglądać.

Paweł: Co pooglądać?

Justyna:  Naturę. Pole, drzewa i zwierzęta: ptaki, krowy…

Paweł: Podziwiałem tylko ekrany dźwiękoszczelne. Przez godzinę. 

W dodatku radio nie działało.

Justyna: Przykro mi bardzo. To co pan robił?

Paweł: Uczyłem się polskiego.

Justyna:  Brawo! I co nowego pan umie? 

Paweł: Pani Justyno, umiem już wszystkie nazwy miesięcy po polsku: 

styczeń, luty, marzec, kwiecień…2

Justyna: Wspaniale!

Paweł: A teraz najgorsza informacja.

Justyna: Słucham?

Paweł: Po południu zjechałem z autostrady i wjechałem do miasta. 

Cieszyłem się, że koniec trasy. A tu kolejna katastrofa! 

Justyna:  Co znowu? 

Paweł: Rondo zamknięte. Remont. I… jak to się po polsku nazywa?  

Inna trasa…

Rozdział 3

Ruch drogowy

Dialog

1  Kiedy? Pory dnia po polsku: 
•  rano
•  przed południem
•  w południe
•  po południu
•  wieczorem 
•  w nocy 

2  Nazwy miesięcy po polsku: 
I styczeń 
II luty
III marzec
IV kwiecień
V maj
VI czerwiec
VII lipiec
VIII sierpień
IX wrzesień
X październik
XI listopad
XII grudzień 
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Justyna: Objazd.

Paweł: O, tak. Objazd. Właśnie! Objazd. Jeden kierowca tak się 

zdenerwował, że aż musiał zaparkować. 

Justyna: Co w tym dziwnego?

Paweł: Był bardzo zdenerwowany i nie zauważył, że stanął na 

parkingu dla samochodów osobowych.

Justyna: Przyjechała policja?

Paweł: Przyjechała. I dostał mandat. Bardzo duży mandat.

Justyna: Po polsku mówimy „wysoki”. Wysoki mandat. 

Po chwili. 

Justyna: A skąd pan wie, że wysoki?

Paweł: Bo tym kierowcą byłem ja. 

Justyna: No to rzeczywiście mamy dzisiaj atrakcje! 

Rozdział 3: Ruch drogowy

Nowe słowa

jezdnia

chodnik

krawężnik

pobocze

rów

studzienka 
kanalizacyjna 

sygnalizacja 
świetlna

przejście dla 
pieszych/

pasy/zebra

linia podwójna
ciągła

linia przerywana

linia ciągła

próg zwalniający

oświetlenie

droga 
rowerowa

rowerzysta

motocyklista zatoczka

ograniczenie 
prędkości

pieszy
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Rozdział 3: Ruch drogowy

ekrany 
dźwiękoszczelne

wyjazd / zjazd 
z autostrady

drogowskaz

pas wolniejszego ruchu

pas wyprzedzania

most / 
przejście dla zwierząt

pas zieleni

Autostrada

Punkt poboru opłat

bramka czynna
bramka nieczynna / 
zamknięta

kasa automatyczna

toalety plac zabaw stoliki / ławeczki

parking dla samochodów 
osobowych

parking dla tirów

tablica kierunkowa

barierka
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Rozdział 3: Ruch drogowy

skrzyżowanie rondo skrzyżowanie 
równorzędne

rozwidlenie zakręt

tunel przejazd 
kolejowy

wiadukt przejazd 
podziemny

wjazd 
do tunelu

wyjazd 
z tunelu

most most zwodzony zatoczka teren zabudowany

sygnalizacja świetlna / sygnalizator znak nakazu znak zakazu znak ostrzegawczy

światło 
czerwone

światło 
pomarańczowe

światło 
zielone

nakaz jazdy 
na wprost

nakaz skrętu 
w lewo / prawo

ograniczenie 
prędkości

ustąp 
pierwszeństwa

zakaz skrętu 
w prawo

tor

szlaban / 
barierki

zielona 
strzałka
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Rozdział 3: Ruch drogowy

zakaz 
parkowania

zakaz 
postoju

zakaz ruchu 
pieszych

zakaz wjazdu zakaz 
zawracania

zakaz 
wyprzedzania

zakaz 
wyprzedzania 
dla ciężarówek

maksymalna 
wysokość pojazdu

nauka jazdy stacja 
benzynowa

droga 
wojewódzka

droga 
ekspresowa

autostrada droga płatna 
- pobór opłaty 
elektronicznej

droga 
krajowa
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Ćwiczenia

Klucz z odpowiedziami do ćwiczeń znajduje się na końcu książki.

• Jestem w trasie. 

• Awaria bramek na autostradzie.

• Kolejka przed punktem poboru opłat.

• Duży korek.

• Kilometrowy korek.

• Zakaz wyprzedzania dla ciężarówek. 

• Aktywny fotoradar. 

• Ciężarówka w rowie. 

• Zablokowany pas ruchu.

• Godzina stania w korku.

• Ekrany dźwiękoszczelne. 

• Radio nie działa.

• Koniec trasy. 

• Remont ronda.

• Objazd dla ciężarówek. 

• Parking dla samochodów osobowych.

• Wysoki mandat.

• Wjazd do tunelu.

• Wyjazd z tunelu.

• Teren zabudowany.

• Mam czerwone światło, więc czekam.

• Mam zielone światło, więc mogę jechać.

• Awaria sygnalizacji świetlnej.

• Znam kodeks drogowy.

• Parking dla ciężarówek.

• Nie lubię wyprzedzać rowerzystów.

• Jadę drogą ekspresową.

• Jestem na drodze krajowej.

• Nie mogę się zatrzymać.

• Mam zakaz parkowania.

• Nie mogę skręcić, bo jest zakaz.

• Za skrzyżowaniem stoi fotoradar.

• Brak pasa awaryjnego. 

• Kasa automatyczna jest nieczynna.

• Jadę obwodnicą. 

• Stoję na poboczu.

Ćwiczenie 1: Posłuchaj i powtórz. 

Ćwiczenie 2: 
Jak to się nazywa po polsku? Dopasuj podpisy do obrazków.

• zakaz ruchu pieszych

• tunel

• most

• sygnalizator

• skrzyżowanie

• rondo

• zatoczka

• nauka jazdy

• zakaz skrętu w prawo

• teren zabudowany

• pachołek

• zakręt

• przejazd kolejowy

Rozdział 3: Ruch drogowy
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Ćwiczenie 3: 
Co widzisz na obrazku? Zaznacz poprawną odpowiedź.

   rondo

   tunel 

   most

   skrzyżowanie

   teren zabudowany

   wiadukt

   ustąp pierwszeństwa

   zakaz wjazdu

   nakaz jazdy na wprost

Rozdział 3: Ruch drogowy

   kodeks drogowy

   most 

   rondo

   autostrada

   kasa automatyczna

   zakręt

   plac zabaw

   toaleta

   kosz na śmiec

   skrzyżowanie 

   fotoradar

   punkt poboru opłat

   rowerzysta

   przejście dla pieszych 

   ekran dźwiękoszczelny

   ławeczka

   drogowskaz

   motocyklista
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Rozdział 3: Ruch drogowy

Ćwiczenie 4: 
Podziel znaki na trzy grupy: zakazu, nakazu oraz ostrzegawcze.

   znak zakazu

   znak nakazu

   znak ostrzegawcy 

   znak zakazu

   znak nakazu

   znak ostrzegawcy 

   znak zakazu

   znak nakazu

   znak ostrzegawcy 

   znak zakazu

   znak nakazu

   znak ostrzegawcy 

   znak zakazu

   znak nakazu

   znak ostrzegawcy 

   znak zakazu

   znak nakazu

   znak ostrzegawcy 

Ćwiczenie 5: 
Oto dialog kierowcy z koordynatorem. 
Ułóż zdania w odpowiedniej kolejności (ponumeruj).

   Kierowca: Mam problem. Wjazd do tunelu jest zablokowany do 14:00. 

   Koordynator: To proszę zaparkować i wypić kawę.

   Kierowca: Chyba jest awaria oświetlenia w tunelu. 

   Koordynator: Proponuję czekać. Do 14:00 została godzina. Jest tam jakieś miejsce 

postojowe? 

   Kierowca: Tak, jest objazd. Ale przez miasto. Co mam zrobić? Jechać czy czekać? 

   Koordynator: Zablokowany? Dlaczego?

   Kierowca: Jest parking z toaletą i małą restauracją. I oczywiście są miejsca 

parkingowe dla tirów.

   Koordynator: Czy policja wyznaczyła objazd? 

1
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Rozdział 3: Ruch drogowy

Ćwiczenie 6: Połącz słowo z definicją.

chodnik

sygnalizacja świetlna

drogowskaz

motocyklista

bramka na autostradzie

Trzy światła: czerwone, zielone i pomarańczowe.

Punkt poboru opłat.

Osoba, która jedzie na motorze.

Miejsce zarezerwowane dla pieszych – nie mogą 
tam jeździć samochody.

Znak z informacją o drodze.

Ćwiczenie 7: W każdym zdaniu znajdź jeden błąd.

Przykład: 
Elementy koła to felga, opona, CB-radio oraz wentyl. 

• Światła na sygnalizatorze mają kolor czerwony, zielony, niebieski i pomarańczowy. 

• Mamy kilka grup znaków drogowych: zakazu, nakazu, informacyjne i widłowe. 

• Popularne znaki drogowe to: kod kreskowy, ustąp pierwszeństwa, nakaz jazdy na wprost 

oraz zakaz zatrzymywania się.

• Patrzę na miejsce postojowe. Przede mną znajduje się: stolik, ławeczki, plac zabaw oraz 

punkt poboru opłat.

Ćwiczenie 8: Uzupełnij zdania słowami i zwrotami z ramki. 
Zastanów się dobrze – masz o dwie odpowiedzi za dużo. 

zebra, fotoradar, most, prędkość maksymalna, rondo, znaki drogowe

• Przejście dla pieszych to ……………………………

• Konstrukcja nad rzeką (na przykład Wisłą lub Odrą) nazywa się ……………………………

• Okrągłe skrzyżowanie to ……………………………

• „Zakaz parkowania”, „nakaz skrętu” lub „ustąp pierwszeństwa” to ……………………………
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Paweł jedzie autostradą. Są bardzo złe warunki atmosferyczne.
Nagle odległy dźwięk hamowania, uderzenie i klaksony.
Paweł (kierowca): O rany! O nie! Tylko nie to!

Rozmowa telefoniczna.
Justyna (koordynator): Justyna. Słucham. 

Paweł: Dzień dobry, pani Justyno. 

Justyna: Jest pan na miejscu, w centrum logistycznym?  

Paweł: Nie. Stoję. 

Justyna: Stoi pan? Gdzie? 

Paweł: Na autostradzie. 

Justyna: Daleko?

Paweł: Na dwudziestym czwartym kilometrze. To jest fatalny 

poniedziałek1. Wypadek był.

Justyna: Co się stało? 

Paweł: Pada deszcz i jest burza. 

Justyna: W Krakowie też jest bardzo brzydka pogoda.  

Paweł: Tutaj wieje bardzo silny wiatr. I chyba była… Jak to się nazywa 

po polsku? Taka sytuacja, kiedy jedno auto uderzy drugie auto.

Justyna: Stłuczka?

Paweł: Nie, nie stłuczka. Stłuczka jest mała. A tu było takie konkretne 

zde… zde… zderzenie!

Justyna: Czyli wypadek. Dwa auta zablokowały drogę?

Paweł: Nie, nie dwa. Jest ich kilka.

Justyna: Taka sytuacja, panie Pawle, nazywa się po polsku karambol.

Paweł: Właśnie. Karambol. Widzę, że jedno auto leży w rowie do góry 

kołami.

Justyna: Dachowanie? 

Paweł: Słucham? Co takiego? 

Justyna: Kiedy samochód po wypadku odwrócił się i leży na dachu, 

mówimy, że dachował. 

Paweł: Tak. Widzę, że jeden samochód dachował. Nie wygląda 

to dobrze. 

Justyna: Może trzeba im pomóc? 

Paweł: Zaraz zapytam. Widzę, że ktoś postawił trójkąt ostrzegawczy. 

Justyna: A ma pan kamizelkę odblaskową?

Paweł: Pani Justyno, oczywiście że mam.

Justyna: A apteczkę? 

Paweł: Mam. I koc termoizolacyjny też. 

Justyna: Bardzo dobrze. Umie pan udzielać pierwszej pomocy? 

Paweł: Umiem, ale chyba nie będzie to konieczne.

Dźwięk syreny – auto na sygnale przejeżdża obok.

Paweł: Właśnie przyjechała straż pożarna. I policja. 

Rozdział 4

Wypadki i awarie

Dialog

1  Dni tygodnia po polsku:
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
niedziela
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Rozdział 4: Wypadki i awarie

Justyna: A karetka? 

Paweł: Karetka? Co to takiego? 

Justyna: Karetka to inaczej ambulans. 

Paweł: Ambulans jest. Przyjechali jako pierwsi. 

Justyna: Kierowcy zrobili korytarz życia? 

Paweł: Korytarz życia? Co to jest „korytarz życia”?

Justyna: Kiedy jest wypadek, kierowcy robią miejsce, aby mogła przejechać 

karetka, policja i straż pożarna. To bardzo ważne.

Paweł: Taki tunel między samochodami?

Justyna: Tak. 

Paweł: Oczywiście, kierowcy zrobili miejsce dla karetki i policji. Widzę, że 

strażacy wyjmują gaśnicę. A ratownicy medyczni przygotowują nosze. 

Justyna: A co robi policja? 

Paweł: Policjanci mierzą drogę hamowania. 

Justyna: Pewnie ktoś wpadł w poślizg. 

Paweł: Też tak myślę. Policjanci rozmawiają z kierowcami. Chyba ktoś dostanie 

mandat.

Justyna: Mam nadzieję, że nie ma ofiar.

Paweł: Raczej nie ma. 

Justyna: Proszę czekać. A potem jechać ostrożnie. 

Paweł: Jasne. Do usłyszenia.

Nowe słowa

Wypadek na autostradzie

pachołek

trójkąt ostrzegawczy

droga hamowania

wóz strażacki

helikopter / śmigłowiec

strażak

kroplówka

poszkodowany / ranny

policja
policjant

nosze

ratownik 
medyczny

pobocze

dym
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Wypadek na drodze krajowej

korek

laweta

poszkodowany/ranny

kogut

radiowóz

zebra / przejście dla 
pieszych

ambulans / karetka

ratownik medyczny

Korytarz życia

Apteczka

GAZIKI STERYLNE 
KOMPRESY 
GAZOWE

TEMBLAK

PLASTRY
Z OPATRUNKIEM

bandaż / opaska 
elastyczna

plaster

kompres 
gazowy

plastry 
z opatrunkiem

koc termiczny /
 koc termoizolacyjny

nożyczki

tabletki

termometr

rękawiczki 
jednorazowe

pożar
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siniak

Urazy

zadrapanie złamanie rana

kołnierz 
ortopedyczny

poduszka 
powietrzna

warsztat 
samochodowy

mechanik

holowanie numery 
alarmowe

alkomat mandat kapeć

Pierwsza pomoc

masaż serca  sztuczne oddychanie 
(usta-usta)

 tamowanie 
krwotoku

pozycja boczna 
ustalona
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mróz deszcz burza ostre słońce wiatr

poślizg karambol mgła śnieg

przepalona 
żarówka

uszkodzona 
plandeka

stłuczka samochód 
w rowie

dachowanie
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Ćwiczenia

Klucz z odpowiedziami do ćwiczeń znajduje się na końcu książki.

• Jestem na miejscu. 

• Jestem w centrum logistycznym.

• Stoję na autostradzie.

• Stoję na czwartym kilometrze. 

• Był wypadek.

• Są fatalne warunki.

• Pada deszcz i jest burza. 

• Jest bardzo brzydka pogoda.  

• Wieje bardzo silny wiatr. 

• Dwa auta miały stłuczkę. 

• Auta po wypadku zablokowały drogę.

• Karambol z udziałem pięciu aut. 

• Auto leży w rowie. Samochód dachował. 

• Czy potrzebuje pan pomocy? 

• Ktoś postawił trójkąt ostrzegawczy. 

• Zakładam kamizelkę odblaskową. 

• Tu jest apteczka. 

• Gdzie jest koc termoizolacyjny? 

• Umiem udzielać pierwszej pomocy.

• Przyjechała straż pożarna. 

• Na miejscu pracuje policja. 

• Kierowcy zrobili korytarz życia? 

• Korytarz życia? Co to jest „korytarz życia”?

• Przejazd dla karetki. 

• Oni wyjmują gaśnicę. 

• Ratownicy medyczni niosą nosze. 

• Ratownik robi masaż serca.

• W apteczce mam bandaż, plaster i nożyczki.

• Gdzie znajdę defibrylator?

• Czy są uszkodzenia na pojeździe?

• Nie ma uszkodzeń na ładunku.

• Policjanci mierzą drogę hamowania. 

• Samochód wpadł w poślizg. 

• Policjanci rozmawiają z kierowcami. 

• Pirat drogowy dostanie mandat.

• Na szczęście nie ma ofiar.

Ćwiczenie 1: Posłuchaj i powtórz. 

Ćwiczenie 2: 
Jak to się nazywa po polsku? Dopasuj podpisy do obrazków.

• kamizelka odblaskowa

• apteczka 

• trójkąt ostrzegawczy

• laweta

• śnieg

• mróz

• pożar

• poduszka powietrzna

• bandaż

• nożyczki

• karetka

• policjant

• strażak

• kołnierz ortopedyczny 

• nosze
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Ćwiczenie 3: 
Co widzisz na obrazku? Zaznacz poprawną odpowiedź.

   gaśnica

   korek

   kamizelka odblaskowa

   masaż serca

   mandat

   laweta

   plaster

   nożyczki

   termometr

   apteczka

   ambulans

   karetka

   kamizelka odblaskowa

   trójkąt ostrzegawczy 

   kogut

   strażak

   policjant

   ratownik medyczny

Rozdział 4: Wypadki i awarie

   kołnierz ortopedyczny

   helikopter

   złamanie

   korytarz życia

   lekarz

   gaśnica

   śnieg

   mandat

   pomoc drogowa

Ćwiczenie 4: Podziel słowa na dwie grupy: „Apteczka” 
oraz „Awarie i wypadki”

uszkodzona plandeka
nożyczki
stłuczka
rękawiczki ochronne
pęknięta opona
bandaż
plaster
karambol  

Apteczka Awarie i wypadki
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Rozdział 4: Wypadki i awarie

Ćwiczenie 5: 
Oto dialog kierowcy z koordynatorem. 
Ułóż zdania w odpowiedniej kolejności (ponumeruj).

   Kierowca: Halo? Przepraszam bardzo, ale mam spóźnienie. 

   Koordynator: Spóźnienie? Co się stało?

   Kierowca: Do widzenia! 

   Kierowca: Dlatego, że był wypadek. Pada deszcz i wieje bardzo silny wiatr. 

   Koordynator: Rzeczywiście, bardzo brzydka pogoda. Czy na miejscu jest policja?

   Kierowca: Tak. Policja organizuje objazd.

   Koordynator: Dlaczego? 

   Kierowca: Na drodze krajowej jest bardzo duży korek. 

   Koordynator: Trudno. Czekamy. Do zobaczenia! 

1

Ćwiczenie 6: Połącz słowo z definicją.

bandaż

numer alarmowy

lekarz

karambol

ambulans

Numer 112. Tam dzwonimy po pomoc, kiedy jest wypadek.

Kolizja kilku (np. pięciu) samochodów.

Karetka.

Długi pasek materiału, który zawsze jest w apteczce. 

Doktor.

Ćwiczenie 7: W każdym zdaniu znajdź jeden błąd.

Przykład: 
Elementy koła to felga, opona, CB-radio oraz wentyl. 

• W apteczce jest plaster, woda utleniona, wóz strażacki i bandaż

• Awaria to na przykład: masaż serca, pęknięta opona, przepalona żarówka lub uszkodzona 

plandeka. 

• Brzydka pogoda to na przykład: śnieg, ulewa, burza i słońce.

• Osoby, które pomagają ofiarom wypadku, to: strażak, stłuczka, policjant i lekarz.

Ćwiczenie 8: Uzupełnij zdania słowami i zwrotami z ramki. 
Zastanów się dobrze – masz o dwie odpowiedzi za dużo. 

ostre słońce, silny wiatr, światła awaryjne, mandat, dachowanie, światła mijania

• Burza to duży deszcz oraz …………………  

• Kiedy widzimy wypadek, musimy zatrzymać auto i włączyć…………………………

• Gdy jedziesz za szybko, policja da ci …………………………….

• Gdy auto miało wypadek i odwróciło się do góry kołami, mówimy, że to …………………. 
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Paweł dzwoni do Justyny. Uruchamia się poczta głosowa:
Tu Justyna. Nie mogę teraz rozmawiać. Proszę zostawić wiadomość. 

Oddzwonię, gdy tylko będzie to możliwe. Po usłyszenia sygnału nagraj 

wiadomość. 

Sygnał.

Paweł: Dzień dobry, pani Justyno. Tu Paweł. Jestem w połowie drogi. 

10 kilometrów przed granicą. Mam przerwę. Zjechałem sobie na parking dla 

tirów. A tu sceny jak z filmu kryminalnego. Najpierw przyjechał nieoznakowany 

radiowóz. Wysiadło z niego czterech policjantów. Zamknęli wyjazd z parkingu 

i zaczęli rozmawiać z kierowcami. Potem przyjechały dwa duże radiowozy. 

I straż graniczna z psami. Wydaje mi się, że czegoś szukają. 

Po chwili. Pukanie do drzwi kabiny.

Strażniczka: Dzień dobry, panie kierowco. Tu Straż Graniczna. Proszę 

przygotować dokumenty do kontroli.

Paweł: Dzień dobry. Jechałem za szybko?

Strażniczka: Nie, to rutynowa kontrola. Proszę dokumenty: prawo jazdy, dowód 

osobisty lub paszport, kartę kierowcy i dokumenty pojazdu.

Paweł: Już szukam. O, są. Proszę bardzo!

Strażniczka: Co my tu mamy? Prawo jazdy – jest. Badania lekarskie – są. 

Świadectwo kierowcy – jest. Dowód rejestracyjny i ubezpieczenie OC 

ciągnika i przyczepy – są.

Paweł: Lubię mieć porządek w papierach.

Strażniczka: A gdzie certyfikat EURO, dotyczący klasy emisji spalin? I proszę 

jeszcze o okazanie wypisu z licencji na transport międzynarodowy.

Paweł: Nie ma? 

Strażniczka: Nie ma.

Paweł: To niemożliwe! 

Strażniczka: Nie ma.

Paweł: Sprawdzę jeszcze raz w schowku. Musi tu być.

Po chwili. Ooo! Jest! Znalazła się zguba. 

Strażniczka: Pana szczęście. A winieta kupiona? 

Paweł: Kupiona, kupiona. Proszę sprawdzić. 

Strażniczka: W porządku. Tachograf mamy analogowy czy cyfrowy? 

Paweł: Cyfrowy. Nówka sztuka. 

Strażniczka: Sprawdźmy więc dane z tego nowego tachografu. 

Po chwili.

Strażniczka: Wszystko w porządku. Co przewozimy?

Paweł: Słucham? Nie rozumiem. 

Strażniczka: Co pan wiezie? Jaki towar? 

Paweł: No przecież widzi pani, że samochody. 

Strażniczka: Proszę dokumenty dotyczące ładunku.

Paweł: Już daję. Oto list przewozowy CMR. 

Rozdział 5

Kontrole

Dialog
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Strażniczka: A na tej lorze oprócz samochodów przewozi pan coś jeszcze?

Paweł: Ale co? Bo nie rozumiem.

Strażniczka: Jakieś papierosy? Alkohol? Lub inne substancje? 

Paweł: Inne substancje? Na przykład narkotyki? 

Strażniczka:Na przykład.

Paweł: Bardzo mi przykro, ale nie mogę. Gdyby pani Justyna się dowiedziała, 

toby mi głowę urwała. Byłaby masakra.

Strażniczka: Kobieta-szefowa? 

Paweł: Kobieta-koordynator. Nawet pani nie wie, jaki porządek mamy w firmie. 

Strażniczka: Pozwoli pan, że rzucę okiem na ładunek? 

Paweł: Co pani zrobi? Rzuci okiem?

Strażniczka: Spojrzę. Zobaczę. Obejrzę. 

Paweł: Aaaa, proszę bardzo.

Strażniczka: Koledzy policjanci z psami też przespacerują się obok. Proszę 

nie wychodzić z pojazdu. 

Paweł: Co to za akcja?

Strażniczka: Szukamy przemytników.

Paweł: Przemytników?

Strażniczka: Tak. Przemytnik to osoba, która nielegalnie przewozi za granicę 

na przykład papierosy lub alkohol.

Paweł: Powodzenia.

Strażniczka: Powodzenia i do widzenia. Dobrze pan mówi po polsku.

Paweł: Dziękuję. Uczę się. Mam taką dobrą aplikację „Z polskim w drogę!”. 

Nowe słowa

lizak

policjant

radiowóz

Kontrola policyjna

pojazd / radiowóz nieoznakowany

szlaban / barierka

posterunek Straży 
Granicznej

Straż GranicznaKontrola graniczna

pies

dokumenty

kogut

granica państwa



41

Rozdział 5: Kontrole

kamizelka 
odblaskowa

inspektor

radiowóz ITD

Kontrola ITD 
(Inspekcja Transportu Drogowego)

oficer 
Służby Celnej

antyterrorysta

radiowóz 
Służby Celnej

Kontrola Służby Celnej 

przeszukanie / rewizja

aresztowanie

Przeuszkanie pojazdu

Odcinkowy pomiar prędkości

ładunek

Antyterrorysta

hełm

kominiarka

kamizelka 
kuloodporna
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kajdanki

P<<LOREM<<<DOE<<<<JOHN<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
AA123456<<<4LOREM<<6LOREM12345678901234<<<<<<<<<12

AA 000000

AA000000

DOE

P IPS
Surname

Givwn Names

Nationality

Date of birth

Passport No.Type Country code

Date of issue
Date of expiry

Holder’s signature

Authority

Record No.

Sex

Place of birth

JOHN

LOREM

DD M YY DOLOR 1234

12345-01234

M

PASSPORT

Lorem ipsum dolor sit amet, timeam
dignissim elaboraret sea ne, id error
consulatu eam, sit erat causae nostrud
et. In cum discere percipitur scribentur.
Qui virtute officiis ponderum cu. Ea
minim tritani vivendum eum, alii
dolorem necessitatibus ius eu. Ne pro
liber decore. Vix zril everti ea, adhuc
feugait voluptaria ne duo.

Liber verterem principes ne mei. Vidisse 
vituperatoribus ex vis. Aliquip
mandamus te sed. Facer laudem ius et,
veri tritani eam te. Ut est quot affert, ius 
te essent vulputate vitup eratoribus.
Tacim ates accusata ocurreret cum no,
quem alienum nostrum eos in. Vel
utinam ubique labores et, posse doctus
tacimates cu nec.

Lorem ipsum dolor sit amet, timeam dignissim elaboraret sea 
ne, id error consulatu eam, sit erat causae nostrud et

paszport prawo jazdy

mandat papierosy

alkomat fotoradar “suszarka” / ręczny 
miernik prędkości 

narkotyki alkohol

materiały stwarzające zagrożenie 
wybuchem masowym 

gazy palne gazy trujące

łapówka

Transport wielkogabartytowy

dźwig

pilot

naczepa 
rozsuwana

ładunek 
wielkogabarytowy

Substancje niebezpieczne - oznaczenia
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materiały trujące materiały 
zakaźne

materiały 
radioaktywne

materiały żrące różne materiały 
niebezpieczne

przewóz 
zwierząt

materiały 
utleniające

materiały stałe 
palne
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Ćwiczenia

Klucz z odpowiedziami do ćwiczeń znajduje się na końcu książki.

• Nie mogę teraz rozmawiać. Oddzwonię

   później. 

• Jestem w połowie drogi.

• Mam 10 kilometrów do granicy. 

• Mam przerwę. 

• Zjeżdżam na parking dla tirów. 

• Przyjechał nieoznakowany radiowóz. 

• Wyjazd z parkingu jest zamknięty. 

• Przyjechały dwa duże radiowozy. 

• Straż graniczna prowadzi kontrole. 

• Proszę przygotować dokumenty.

• To rutynowa kontrola. 

• Proszę prawo jazdy i dowód osobisty 

   lub paszport.

• Oto karta kierowcy i dokumenty pojazdu.

• Badania lekarskie są? 

• Proszę pokazać świadectwo kierowcy.

• Proszę, oto dowód rejestracyjny 

   i ubezpieczenie OC. 

• A gdzie certyfikat EURO? 

• Nie mam winiety. 

• Muszę kupić winietę. 

• Tachograf jest analogowy czy cyfrowy? 

• Proszę pokazać dane z tachografu. 

• To moja karta tacho.

• Jaki towar przewozimy? 

• Gdzie dokumenty dotyczące ładunku?

• Oto list przewozowy.

• To jest świadectwo pochodzenia towaru. 

• Czy mogę zobaczyć ładunek? 

• Proszę nie wychodzić z pojazdu. 

• Przemytnik nielegalnie przewozi za granicę 

papierosy lub alkohol.

• Mam dmuchać w alkomat?

• Czy to kontrola trzeźwości?

• Dostałem mandat za brak pasów.

• Czy to rewizja osobista?

• Jaki jest powód przeszukania pojazdu?

• Przepraszam, nie mówię po polsku. 

Ćwiczenie 1: Posłuchaj i powtórz. 

Ćwiczenie 2: 
Jak to się nazywa po polsku? Dopasuj podpisy do obrazków.

• alkomat

• tachograf

• kajdanki

• pies

• alkohol

• kogut

• dokumenty

• antyterrorysta

• gazy palne

• materiały radioaktywne

• radiowóz

• fotoradar

• kamizelka kuloodporna
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Ćwiczenie 3: 
Co widzisz na obrazku? Zaznacz poprawną odpowiedź.

   kajdanki

   tachograf

   rewizja pojazdu

   pies

   prawo jazdy

   alkohol

   fotoradar

   policjant

   mandat

Ćwiczenie 4: Podziel słowa na dwie kategorie: 
„Materiały niebezpieczne” oraz „Osoby”

tlen
pirat drogowy
gazy palne
inspektor
celnik
materiały żrące
antyterrorysta 
gazy trujące
policjant

   papierosy

   winieta

   kominiarka

   policjant

   radiowóz

   kogut

   dźwig

   kamizelka kuloodporna

   nakotyki

   inspektor

   kogut

   alkomat

   gazy palne

   Służba Celna

   Straż Graniczna

   mundur

   prawo jazdy

   pomiar prędkości

Materiały niebezpieczne Osoby
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Ćwiczenie 5: 
Oto dialog kierowcy z policjantem. 
Ułóż zdania w odpowiedniej kolejności (ponumeruj).

   Policjant: Dzień dobry panu. Proszę przygotować dokumenty do kontroli.

   Kierowca: Nie, jestem z Ukrainy.

   Policjant: Sprawdzimy, czy pił pan alkohol. To jest alkomat. Proszę dmuchnąć.

   Kierowca: Proszę, oto dokumenty. Jaka jest przyczyna kontroli?

   Policjant: Jechał pan za szybko. Tu jest ograniczenie prędkości do 60 km/h.1 Czy 

jest pan obywatelem Unii Europejskiej?

   Policjant: W takim razie poproszę jeszcze pana paszport. Zrobimy też kontrolę 

trzeźwości.

   Kierowca: Kontrolę trzeźwości?

1

Ćwiczenie 6: Połącz słowo z definicją.

pirat drogowy

radiowóz

alkomat

kogut

dowód osobisty

Weryfikuje, czy kierowca pił alkohol.

Dokument ze zdjęciem oraz informacjami typu: imię i nazwisko, 
data urodzenia, PESEL. 

Osoba, która jedzie bardzo szybko i ignoruje kodeks drogowy.

Samochód policji.

Niebieskie światło na dachu radiowozu.

Ćwiczenie 7: W każdym zdaniu znajdź jeden błąd.

Przykład: 
Elementy koła to felga, opona, CB-radio oraz wentyl. 

• Materiały niebezpieczne to na przykład: materiały żrące, kontrola trzeźwości, 

   gazy palne i tlen. 

• Kontrolę może przeprowadzić policjant, celnik, pirat drogowy i inspektor. 

• W radiowozie jest karta tacho, alkomat, kamizelka kuloodporna i kajdanki.

• Patrzę na transport wielkogabarytowy. Przede mną jest: ładunek wielkogabarytowy, 

   żuraw, pilot i narkotyki. 

• Dokumenty to na przykład: paszport, granica państwa, dowód osobisty i prawo jazdy.

Ćwiczenie 8: Uzupełnij zdania słowami i zwrotami z ramki. 
Zastanów się dobrze – masz o dwie odpowiedzi za dużo. 

Inspekcja Weterynaryjna, kontrola trzeźwości, osobisty, antyterrorysta, granicy państwa, 
wielkogabarytowy 

• Sprawdzanie, czy kierowca pił alkohol, to ………………………….

• W kontrolowaniu transportów zwierząt specjalizuje się ………………………….

• Straż Graniczną można spotkać na ………………………….

• Bardzo duży ładunek to ładunek ………………………….
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Klucz do ćwiczeń

Rozdział 1: Pojazdy i sprzęt
Ćwiczenie 2

Ćwiczenie 3
Poprawne odpowiedzi w kolejności:

• kontrolka akumulatora, 
• wskaźnik temperatury płynu
   chłodzącego, 
• wskaźnik poziomu paliwa, 
• kontrolka niskiego poziomu 
   paliwa (rezerwa), 
• kierunkowskaz, 

• kontrolka świateł drogowych, 
• obrotomierz, 
• kontrolka zapięcia pasów, 
• licznik kilometrów, 
• kontrolka otwartych drzwi, 
• wskaźnik temperatury oleju
   silnikowego, 

Ćwiczenie 4
Kontrolki informacyjne: 
kontrolka świateł 
drogowych, kierunkowskaz

Kontrolki ostrzegawcze: 
kontrolka niskiego 
poziomu paliwa (rezerwa)

Kontrolki alarmowe: 
kontrolka akumulatora, 
wskaźnik temperatury 
oleju silnikowego, 
kontrolka zapięcia pasów,

Ćwiczenie 5

Kierowca: Dzień dobry! 
Koordynator: Dzień dobry! Mam dla pana kluczyki. Jak się podoba nowy ciągnik?
Kierowca: Ma bardzo ładny kolor. A co mamy w środku?
Koordynator: Proszę wejść do kabiny i sprawdzić. 
Kierowca: Nie można otworzyć drzwi. 
Koordynator: Musi pan mocno pociągnąć. Są nowe.
Kierowca: Gotowe. Otworzyłem. Jaki elegancki fotel!
Koordynator: I bardzo wygodny. Z dobrą amortyzacją.
Kierowca: Rzeczywiście, jest bardzo komfortowy. Ruszamy w małą trasę? 
Koordynator: Tak. W drogę! 

Ćwiczenie 6

Cysterna - specjalna naczepa, w której wozimy np. mleko, wodę lub benzynę.
Kierunkowskaz - małe światło, które sygnalizuje, że chcemy skręcić 
w prawo lub w lewo.
Rezerwa - kontrolka, która informuje, że mamy mało paliwa.
Nawigacja - oprogramowanie (np. w telefonie), które pokazuje naszą trasę.
Wycieraczki - są na przedniej szybie i używamy ich, kiedy pada deszcz.

Ćwiczenie 7

Niepasujące słowa to (w kolejności:
oponę, wlew paliwa, zoferka, pedał gazu

Ćwiczenie 8

Aby rozmawiać w trasie z innymi kierowcami używam CB-radia.  
Kiedy jest brzydka pogoda, pada deszcz i niewiele widać, trzeba włączyć światła 
przeciwmgielne.
Zanim ruszę w trasę, zawsze zapinam pasy.
Nie lubię zimy – kiedy jest brzydka pogoda i dużo śniegu, na koła trzeba zakładać 
łańcuchy śnieżne.  

Rozdział 2: Centrum logistyczne
Ćwiczenie 2

Ćwiczenie 3
Poprawne odpowiedzi w kolejności:

• biuro 
• magazyn 
• plac manewrowy 
• myjnia 
• restauracja 

• stacja benzynowa 
• parking 
• terminal kontenerowy 
• składowisko 

Ćwiczenie 4
Budynki: magazyn, restauracja, biuro, 
stacja tankowania pojazdów, warsztat, 
myjnia,

Płyny eksploatacyjne: płyn do 
spryskiwaczy, AdBlue, olej silnikowy,

Ćwiczenie 5

Koordynator: Czy dojechał pan już do centrum logistycznego?
Kierowca: Prawie.
Koordynator: To znaczy? 
Kierowca: Zaparkowałem przed wjazdem. Ochrona mówi, że muszę poczekać.
Koordynator: Jak długo? 
Kierowca: Plus minus dwie godziny. 
Koordynator: To bardzo długo. Może chce pan coś zjeść? 
Kierowca: Tak. Obok jest restauracja. Idę kupić coś do jedzenia.
Koordynator: Do usłyszenia!

Ćwiczenie 6

Restauracja - Miejsce, gdzie jemy i pijemy.
Hotel - Budynek, w którym możemy spać.
LPG - rodzaj paliwa: gaz.
Stacja benzynowa- tam kupujemy benzynę (Pb), olej napędowy (ON) lub płyny 
eksploatacyjne.
Myjnia - jedziemy tam, gdy nasz pojazd jest brudny.

Ćwiczenie 7

Niepasujące słowa to (w kolejności:
wózek widłowy, załadunek dołem, paleta, autostrada

Ćwiczenie 8

Do auta z silnikiem diesla tankujemy olej napędowy. 
Żeby zapłacić na stacji samoobsługowej, trzeba włożyć kartę do terminala.
Kiedy mam problem z pojazdem, jadę do warsztatu.
Zwykle towary i ładunki układamy na drewnianych paletach. 

Rozdział 3: Ruch drogowy
Ćwiczenie 2

Ćwiczenie 3
Poprawne odpowiedzi w kolejności:

• tunel 
• skrzyżowanie
• nakaz jazdy na wprost 
• most 
• zakręt 

• plac zabaw 
• punkt poboru opłat 
• przejście dla pieszych 
• drogowskaz 

Ćwiczenie 4
Znaki zakazu: 
zakaz wjazdu, 
zakaz wyprzedzania, 
zakaz zawracania

Znaki nakazu: 
nakaz jazdy na wprost, 
nakaz skrętu w lewo

Ostrzegawcze: 
ustąp pierwszeństwa

Ćwiczenie 5

Kierowca: Mam problem. Wjazd do tunelu jest zablokowany do 14:00. 
Koordynator: Zablokowany? Dlaczego?
Kierowca: Chyba jest awaria oświetlenia w tunelu. 
Koordynator: Czy policja wyznaczyła objazd? 
Kierowca: Tak, jest objazd. Ale przez miasto. Co mam zrobić? Jechać czy czekać? 

ciąg dalszy na kolejnej stronie
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Ćwiczenie 5 cd

Koordynator: Proponuję czekać. Do 14:00 została godzina. Jest tam jakieś miejsce 
postojowe? 
Kierowca: Jest parking z toaletą i małą restauracją. I oczywiście są miejsca 
parkingowe dla tirów.
Koordynator: To proszę zaparkować i wypić kawę.

Ćwiczenie 6

Sygnalizacja świetlna - trzy światła: czerwone, zielone i pomarańczowe.
Bramka na autostradzie - punkt poboru opłat.
Motocyklista - osoba, która jedzie na motorze.
Chodnik - miejsce zarezerwowane dla pieszych – nie mogą tam jeździć 
samochody.
Drogowskaz - znak z informacją o drodze.

Ćwiczenie 7

Niepasujące słowa to (w kolejności:
niebieski, widłowe, kod kreskowy, punkt poboru opłat

Ćwiczenie 8

Przejście dla pieszych to zebra. 
Konstrukcja nad rzeką (na przykład Wisłą lub Odrą) nazywa się most.
Okrągłe skrzyżowanie to rondo.
„Zakaz parkowania”, „nakaz skrętu” lub „ustąp pierwszeństwa” to znaki drogowe. 

Rozdział 4: Wypadki i awarie
Ćwiczenie 2

Ćwiczenie 3
Poprawne odpowiedzi w kolejności:

• korek 
• laweta 
• plaster 
• apteczka 
• trójkąt ostrzegawczy 

• strażak 
• złamanie
• gaśnica 
• śnieg 

Ćwiczenie 4
Apteczka: nożyczki , bandaż, plaster, 
rękawiczki ochronne

Awarie i wypadki: pęknięta opona, 
uszkodzona plandeka, karambol, stłuczka 

Ćwiczenie 5

Kierowca: Halo? Przepraszam bardzo, ale mam spóźnienie. 
Koordynator: Spóźnienie? Co się stało?
Kierowca: Na drodze krajowej jest bardzo duży korek. 
Koordynator: Dlaczego? 
Kierowca: Dlatego, że był wypadek. Pada deszcz i wieje bardzo silny wiatr. 
Koordynator: Rzeczywiście, bardzo brzydka pogoda. Czy na miejscu jest policja?
Kierowca: Tak. Policja organizuje objazd.
Koordynator: Trudno. Czekamy. Do zobaczenia! 
Kierowca: Do widzenia! 

Ćwiczenie 7

Niepasujące słowa to (w kolejności:
wóz strażacki, masaż serca, słońce, stłuczka

Ćwiczenie 8

Burza to duży deszcz oraz silny wiatr. 
Kiedy widzimy wypadek, musimy zatrzymać auto i włączyć światła awaryjne.
Gdy jedziesz za szybko, policja da ci mandat. 
Gdy auto miało wypadek i odwróciło się do góry kołami, mówimy, że to dachowanie.

Ćwiczenie 6

Numer alarmowy- numer 112. Tam dzwonimy po pomoc, kiedy jest wypadek.
Karambol - kolizja kilku (np. Pięciu) samochodów.
Ambulans - karetka.
Bandaż- długi pasek materiału, który zawsze jest w apteczce. 

Rozdział 5: Kontrole
Ćwiczenie 2

Ćwiczenie 3
Poprawne odpowiedzi w kolejności:

• tachograf 
• alkohol 
• fotoradar 
• papierosy 
• radiowóz 

• dźwig 
• kogut 
• gazy palne
• dowód osobisty 

Ćwiczenie 4
Osoby: pirat drogowy, antyterrorysta, 
inspektor, policjant, celnik

Materiały niebezpieczne: tlen, gazy palne, 
materiały żrące, gazy trujące

Ćwiczenie 5

Policjant: Dzień dobry panu. Proszę przygotować dokumenty do kontroli.
Kierowca: Proszę, oto dokumenty. Jaka jest przyczyna kontroli?
Policjant: Jechał pan za szybko. Tu jest ograniczenie prędkości do 60 km/h. Czy jest 
pan obywatelem Unii Europejskiej?
Kierowca: Nie, jestem z Ukrainy.
Policjant: W takim razie poproszę jeszcze pana paszport. Zrobimy też kontrolę 
trzeźwości.
Kierowca: Kontrolę trzeźwości?
Policjant: Sprawdzimy, czy pił pan alkohol. To jest alkomat. Proszę dmuchnąć.

Ćwiczenie 7

Niepasujące słowa to (w kolejności:
kontrola trzeźwości, pirat drogowy, karta tacho, narkotyki, granica państwa

Ćwiczenie 8

Sprawdzanie czy kierowca pił alkohol to kontrola trzeźwości. 
W kontrolowaniu transportów zwierząt specjalizuje się Inspekcja Weterynaryjna.
Straż Graniczną można spotkać na granicy państwa. 
Bardzo duży ładunek to ładunek wielkogabarytowy.

Ćwiczenie 6

Alkomat - weryfikuje, czy kierowca pił alkohol.
Dowód osobisty - dokument ze zdjęciem oraz informacjami typu: imię i nazwisko, 
data urodzenia, pesel. 
Pirat drogowy - osoba, która jedzie bardzo szybko i ignoruje kodeks drogowy.
Radiowóz - samochód policji.
Kogut - niebieskie światło na dachu radiowozu.
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