
ROZMÓWKI
PO ANGIELSKU

W HOTELU
Zarówno podczas służbowych, jak i prywatnych wyjazdów
zagranicznych wchodzimy w kontakt z pracownikami hotelu, w
którym się zatrzymujemy. W takich sytuacjach język obcy jest
podstawą udanej komunikacji na przykład podczas zameldowania,
wymeldowania czy zgłaszając problem techniczny. Nierzadko
przeprowadzamy rozmowę telefoniczną z recepcjonistą na temat
naszej rezerwacji.

Z naszymi rozmówkami przygotujesz się językowo na każdy
zagraniczny wyjazd.

W dokumencie znajdziesz również dodatkowe zadania z
odpowiedziami oraz link do aplikacji quizlet, dzięki której
powtórzysz wszystkie słowa z glosariusza.
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PRZYGOTUJ SIĘ DO DIALOGU
ROZMÓWKI
ZAPOZNAJ SIĘ Z MOŻLIWYMI SYTUACJAMI

LEGENDA:
A: Gość hotelu

B: Recepcjonista

Good morning. I have a reservation.
 

My name is Adam Smith. Here you have my passport.

A

A

B

B

Good morning. Who is the reservation for?

Thank you. I see that you booked a single room for five days.
Is that correct?

Zaczynamy!

ZAMELDOWANIE

Dzień dobry. Mam rezerwację.

Nazywam się Adam Smith. Proszę, mój paszport.

Dzień dobry. Na jakie nazwisko jest rezerwacja?

Dziękuję. Widzę, że ma Pan rezerwację na pięć dni w pokoju jednoosobowym.
Czy wszystko się zgadza?
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PRZYGOTUJ SIĘ DO DIALOGU
ROZMÓWKI
ZAPOZNAJ SIĘ Z MOŻLIWYMI SYTUACJAMI

Yes, that’s correct.
I would like to add breakfast. Is that possible?

 

Where is the restaurant?

Thank you. Do you also serve dinner?
 

A

A

A

B

B

B

Of course.
We serve breakfast from 6 am to 10 am in our restaurant.

Just around the corner on your right.

Yes, we do. The restaurant opens at 12 and you can choose
something to eat from the menu.

Tak, zgadza się. Chciałbym również doliczyć śniadania. Czy jest to możliwe?

Gdzie znajduje się restauracja?

Dziękuję. Czy serwujecie Państwo również obiady?
 

 Oczywiście. Śniadania serwujemy od godziny 6:00 do 10:00 w restauracji.

Zaraz za rogiem po Pana prawej stronie.

 Tak. Restaurację otwieramy o godzinie 12:00 i można wybrać dania z karty.
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PRZYGOTUJ SIĘ DO DIALOGU
ROZMÓWKI
ZAPOZNAJ SIĘ Z MOŻLIWYMI SYTUACJAMI

Is there a buffet?

I think I’ll check first what they have on the menu.

 Is there wi-fi in this hotel?

A

A

A

B

B

B

Our restaurant doesn’t offer buffet service.
But we have daily specials.

Would you like me to include them in your bill?

Alright. Your room number is 209. You just swipe this card
and the door should open automatically.

You can get to your room by lift or by stairs on the right side.

Of course. You will find the wi-fi password on the bedside
table in your room. Each room has a different password.

 

 A czy jest stół szwedzki?
 

 Myślę, że najpierw zobaczę, co jest w menu.

 Czy w hotelu jest wi-fi?

Nasza restauracja nie oferuje takiej usługi.
Mamy za to dania dnia. Czy wliczyć je do Pana rachunku?

 

Dobrze. Numer Pana pokoju to 209. Wystarczy przesunąć tą kartę
i drzwi powinny otworzyć się automatycznie.

Do pokoju dostanie się Pan windą lub schodami po prawej stronie.

Oczywiście. Hasło do wi-fi znajdzie Pan na stoliku nocnym w pokoju.
Każdy pokój ma osobne hasło.
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PRZYGOTUJ SIĘ DO DIALOGU
ROZMÓWKI
ZAPOZNAJ SIĘ Z MOŻLIWYMI SYTUACJAMI

Great, thank you. What time should I check out?
 

I think I’ll make it by 11:00.

 I think that won’t be necessary.

A

A

A

B

B

B

You should check out by 11:00.
If that’s too early for you, we can offer you a late checkout.

 

 After the check-out you can keep your bags
in our luggage room.

Would you like to pay now or at checkout?

 Świetnie, dziękuję. O której należy się wymeldować?

Myślę, że do 11:00 się wyrobię.

 Myślę, że nie będzie to konieczne.

Należy wymeldować się do godziny 11:00.
Jeżeli jest to za wcześnie dla Pana, oferujemy usługę “późne wymeldowanie”.

Po wymeldowaniu można przechować bagaże w naszej przechowalni.

 Czy chciałby Pan zapłacić teraz czy przy wymeldowaniu?

6



PRZYGOTUJ SIĘ DO DIALOGU
ROZMÓWKI
ZAPOZNAJ SIĘ Z MOŻLIWYMI SYTUACJAMI

 I would rather pay now.
I remember that I have already put down the deposit.

I would like to pay by card. There you go.

Yes, I have. That’s right! Please, try with this card.
 

A

A

A

B

B

B

 Yes, that’s right. There is 200 euros to be paid.
Would you like to pay by card or in cash?

 

Thank you. Oh, the transaction didn't go through.
Haven’t you got a limit on your card by any chance?

Thank you. Everything works now.

Wolałbym zapłacić teraz. Pamiętam, że wpłaciłem już zaliczkę.

Chciałbym zapłacić kartą. Proszę.

Tak, mam. Rzeczywiście! Proszę spróbować tą kartą.
 

Tak, zgadza się. Do zapłaty pozostało 200 euro. Chciałby Pan zapłacić kartą czy gotówką?

Dziękuję. Ojej, transakcja się nie powiodła. Czy nie ma Pan czasem limitu na karcie?

Dziękuję. Teraz wszystko działa.
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PRZYGOTUJ SIĘ DO DIALOGU
ROZMÓWKI
ZAPOZNAJ SIĘ Z MOŻLIWYMI SYTUACJAMI

What a relief!

No, I don’t. I only have one bag, but I have one more question.
I parked my car in front of the hotel. Is there any hotel car park?

 

 Yes, please. Can I pay at check out?

A

A

A

B

B

B

Do you need help with your luggage?

Yes, we have a private car park. The fee is 5 euros per day.
Would you like to add this service to the bill?

Of course. I will just need the license plate number of your car.

Ale ulga!

 Nie, mam tylko jedną torbę, ale mam jedno pytanie.
Zaparkowałem przed hotelem. Czy macie Państwo własny parking?

 

Tak, poproszę. Czy mogę zapłacić przy wymeldowaniu?

Czy potrzebuje Pan pomocy z bagażem?

 Tak, mamy własny parking. Opłata wynosi 5 euro na dzień. Czy chciałby Pan doliczyć tą usługę?

Oczywiście. Poproszę jeszcze numer tablicy rejestracyjnej Pana samochodu.
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PRZYGOTUJ SIĘ DO DIALOGU
ROZMÓWKI
ZAPOZNAJ SIĘ Z MOŻLIWYMI SYTUACJAMI

It’s 123XYZ.

Alright, thank you.

A

A

B

B

Thank you. You will find the parking lot behind the hotel building.
Just swipe this card when you enter and the gate should open.

 

Is there anything else I can help with?

123XYZ.

Dobrze, dziękuję.

Dziękuję. Parking znajduje się za budynkiem hotelu.
Wystarczy przesunąć tą kartę przy wjeździe i bramka powinna się otworzyć.

 

Mogę w czymś jeszcze pomóc?
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I think that’s all. Thank you!
 

A
Myślę, że to wszystko. Dziękuję!



PRZYGOTUJ SIĘ DO DIALOGU
ROZMÓWKI
ZAPOZNAJ SIĘ Z MOŻLIWYMI SYTUACJAMI

Good morning. I would like to do the check-out.

Yes, it did. Everything was alright.

A

A

B

B

Good morning. Of course. Did the hotel meet your needs?

 I will need the card to your room, please.

WYMELDOWANIE

Dzień dobry. Chciałbym się wymeldować.

Tak, wszystko było dobrze.

Dzień dobry. Oczywiście. Czy hotel spełnił Pana oczekiwania?

Poproszę więc kartę do Pana pokoju.
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LEGENDA:
A: Gość hotelu

B: Recepcjonista



PRZYGOTUJ SIĘ DO DIALOGU
ROZMÓWKI
ZAPOZNAJ SIĘ Z MOŻLIWYMI SYTUACJAMI

There you go. I would also like to pay for the car park.

 In cash, please.

Thank you. Good bye!

A

A

A

B

B

The car park fee is 25 euros.
Would you like to pay in cash or by card?

Here’s your change. Thank you.

 Proszę bardzo. Chciałbym również zapłacić za parking.

Poproszę gotówką.

Dziękuję. Do widzenia!

Opłata za parking wynosi 25 euro. Czy chciałby Pan zapłacić w gotówce czy kartą?

Oto Pana reszta. Dziękuję
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PRZYGOTUJ SIĘ DO DIALOGU
ROZMÓWKI
ZAPOZNAJ SIĘ Z MOŻLIWYMI SYTUACJAMI

Hello! Is this Alta Mar hotel?

I have a reservation for Johnson in your hotel.
Unfortunately, I have to cancel it.

A

A

B

B

Yes, it is. How can I help you?

 I see. May I have the date of arrival?

ANULOWANIE REZERWACJI PRZEZ TELEFON

Dzień dobry. Czy dodzwoniłam się do hotelu Alta Mar?

 Mam rezerwację na nazwisko Johnson w Państwa hotelu. Muszę ją niestety odwołać.

Tak, dzień dobry. W czym mogę pomóc?

Rozumiem. Czy mogę poprosić o datę przyjazdu?
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LEGENDA:
A: Gość hotelu

B: Recepcjonista



PRZYGOTUJ SIĘ DO DIALOGU
ROZMÓWKI
ZAPOZNAJ SIĘ Z MOŻLIWYMI SYTUACJAMI

 We were supposed to come on the 1st of August.

 I understand. Will you charge any fee?
 

 Thank you. Bye!
 

A

A

A

B

B

 In this case, you’ll have to cancel
the reservation on their website.

 No, we won’t. You can cancel your booking free of charge
until the 15 of July.

Mieliśmy przyjechać pierwszego sierpnia.

Rozumiem. Czy będzie naliczona jakaś opłata?

Bardzo dziękuję. Do usłyszenia!

W takim razie musi Pani odwołać rezerwację na ich stronie.

Nie. Do 15 lipca może Pani odwołać rezerwację bezpłatnie.
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PRZYGOTUJ SIĘ DO DIALOGU
ROZMÓWKI
ZAPOZNAJ SIĘ Z MOŻLIWYMI SYTUACJAMI

Hello? I’m calling from room number 345. Is this reception?

Well, I booked a room with a sea view but the windows
overlook the parking lot. I think that must be some kind of mistake.

A

A

B

B

Yes, hello. How can I help you?

 I’m very sorry, sir. The point is that the hotel is currently
overbooked and we had to put you in a room without a sea

view.

ZGŁASZANIE PROBLEMU NA RECEPCJI

Halo? Dzwonię z pokoju 345. Czy rozmawiam z recepcją?

Widzi Pani, zarezerwowałem pokój z widokiem na morze,
ale okna wychodzą na parking. Musiała zajść jakaś pomyłka.

 

Tak, tak. W czym mogę pomóc?

Tak, bardzo Pana przepraszamy. Problem w tym, że hotel jest obecnie przepełniony
i musieliśmy zameldować Pana w pokoju bez widoku na morze.
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A: Gość hotelu

B: Recepcjonista



PRZYGOTUJ SIĘ DO DIALOGU
ROZMÓWKI
ZAPOZNAJ SIĘ Z MOŻLIWYMI SYTUACJAMI

Ok, but I paid extra for a sea view!

What about tonight? Overbooking is not my problem.
Besides, you forgot to mention that when I checked in.

I demand a refund for the sea view.
 

But I already paid for breakfast and dinner! Haven’t you seen my
reservation?

A

A

A

B

B

B

 If that’s ok with you, we could move you to a room with a sea view
tomorrow. Many people leave the hotel tomorrow and there

will be rooms with a sea view available.

Of course, sir. I am very sorry about that. How about meal vouchers?

Again, I’m sorry, sir. In this case, we will make a refund for the
extra sea view at the checkout.

 

No dobrze, ale ja zapłaciłem dodatkowo za widok na morze!

A co z dzisiaj? To, że przyjęliście za dużo rezerwacji, to nie mój problem.
Poza tym zapomniała Pani o tym wspomnieć, kiedy się meldowałem.

Domagam się zwrotu pieniędzy za tą usługę.
 

Ale ja już zapłaciłem za śniadania i obiady! Czy nie widziała Pani mojej rezerwacji?

Jeśli nie ma Pan nic przeciwko, możemy jutro przenieść Pana do pokoju z widokiem na morze.
Wiele osób opuszcza jutro hotel i zwolnią się pokoje z widokiem na morze.

Oczywiście. Bardzo mi przykro z tego powodu.
A może w zamian chciałby Pan vouchery na posiłki?

 

Muszę Pana znów przeprosić. W takim wypadku możemy dokonać zwrotu środków
za widok na morze przy wymeldowaniu.
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PRZYGOTUJ SIĘ DO DIALOGU
ROZMÓWKI
ZAPOZNAJ SIĘ Z MOŻLIWYMI SYTUACJAMI

Good morning. We are checking out tomorrow
and I would like to ask if you could book a taxi

for us for tomorrow at 7 am.

And I would also like to ask you for a wake-up call.

A

A

B

B

Good morning. Of course.

What time?

ROZMOWA O DODATKOWYCH USŁUGACH HOTELOWYCH

Dzień dobry. Mamy jutro wymeldowanie i chciałabym się zapytać
czy może Pani zarezerwować dla nas taksówkę na jutro na godzinę 7:00 rano.

 

Chciałabym jeszcze zamówić pobudkę do naszego pokoju.

Dzień dobry. Oczywiście.

Na którą godzinę?
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LEGENDA:
A: Gość hotelu

B: Recepcjonista



PRZYGOTUJ SIĘ DO DIALOGU
ROZMÓWKI
ZAPOZNAJ SIĘ Z MOŻLIWYMI SYTUACJAMI

 6:00 am. My room number is 123.

 I would also like to ask about breakfast. They were included with
the cost of the room but I forgot that we’re leaving so early.

Could someone prepare takeaway breakfast for us?

That would be great. Thank you!

A

A

A

B

B

That’s alright. My colleague will wake you up at 6 o’clock.

Certainly, we could prepare lunch boxes for you.

Na godzinę 6:00 rano. Numer mojego pokoju to 123.

Chciałam się też zapytać o śniadania. Mamy wykupione śniadania, ale zapomniałam,
że jutro tak wcześnie wylatujemy. Czy może nam ktoś spakować śniadanie na drogę?

Byłoby wspaniale. Dziękuję!

Dobrze. Mój kolega z pracy obudzi Państwa o godzinie 6:00.

 Tak, możemy przygotować dla Państwa śniadanie na wynos.
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PRZYGOTUJ SIĘ DO DIALOGU
ROZMÓWKI
ZAPOZNAJ SIĘ Z MOŻLIWYMI SYTUACJAMI

Hello? Is this reception?

My husband has fainted and I don’t know what to do.
Can you help me?

A

A

B

B

Yes, it is. Good evening. How can I help you?

Of course. I’ll call an ambulance right away, and I’ll ask my
colleague to help you. Is it room 508?

 

SYTUACJA AWARYJNA

Halo? Recepcja?

Mój mąż zemdlał i nie wiem, co mam zrobić. Czy może mi Pani pomóc?

Tak, dobry wieczór. W czym mogę pomóc?

Oczywiście. Zaraz zadzwonię po karetkę i wyślę koleżankę z recepcji, żeby Pani pomogła.
Czy Pani pokój to 508?
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A: Gość hotelu

B: Recepcjonista



PRZYGOTUJ SIĘ DO DIALOGU
ROZMÓWKI
ZAPOZNAJ SIĘ Z MOŻLIWYMI SYTUACJAMI

 Yes, that’s right. Do you know anybody who speaks Polish?
I can’t speak English very well and I’m afraid that they

won’t understand me in the hospital.

Please, call her! Thank you!

A

A

BOne of our receptionists comes from Poland, but she’s finished
her shift already. I’ll try to reach her and ask to come.

Tak, tak. Czy zna Pani kogoś, kto mówi po polsku? Nie mówię dobrze po angielsku
i boję się, że w szpitalu mnie nie zrozumieją.

Proszę dzwonić! Dziękuję! 

Jedna z naszych recepcjonistek pochodzi z Polski, ale już skończyła dzisiaj pracę.
Postaram się do niej dodzwonić i poprosić, żeby przyszła.

 

19



ZADANIA DLA CIEBIE
SPRAWDŹ SIĘ
ODPOWIEDZI ZNAJDZIESZ NA KOŃCU DOKUMENTU

1. Uzupełnij luki.

1. I see that you booked a _______(pokój dwuosobowy) for five days.

2. Our restaurant doesn’t offer _______(szwedzki stół) service. But we have _______(dania
dnia).

3. After the check-out you can keep your bags in our _______(przechowalnia bagażu).

4. I have already put down the _______(zaliczka).

5. The hotel is currently _______(przepełniony) and we had to put you in a room without a
_______(widok na morze).

2. Połącz pytania z odpowiedziami. 

A) What time do you serve breakfast? 
 
B) May I have the date of arrival?

C) Would you like me to call the bellboy
to help you with the luggage?

D) Could I order a wake-up call?

E) What are today's specials?

1) That won’t be necessary. I have only one
bag.

2) Of course. What time?

3) Between 6:00 and 11:00 o’clock.

4) Today, they are serving tomato soup,
roast beef with mashed potatoes and
apple crumble for dessert.

5) We were planning to come on the 15th
of August.
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TE SŁÓWKA MOGĄ SIĘ PRZYDAĆ
GLOSARIUSZ
WZBOGAĆ SWOJE SŁOWNICTWO

luggage / baggage

ironing board

availability

bagaż

deska do prasowania
 

dostępność

bellboy

smoke-free /
non-smoking

available

boy hotelowy
 

dla nie palących

dostępny

complimentary /
free of charge

make a refund

cash

bezpłatny

dokonać zwrotu
pieniędzy

 

gotówka
 

daily special /
today’s special

internet access

card

danie dnia

dostęp do internetu

karta
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TE SŁÓWKA MOGĄ SIĘ PRZYDAĆ
GLOSARIUSZ
WZBOGAĆ SWOJE SŁOWNICTWO

22

air conditioning / AC

room number

floor

klimatyzacja

numer pokoju
 

piętro
 

key

damage charge

room service

pay in cash

klucz

opłata za zniszczenia

obsługa hotelowa
 

płacić gotówką
 

king-size bed

leave the hotel

departure

pay by card

łoże małżeńskie
 

opuszczać hotel
 

odjazd, odlot
 

płacić kartą
 

charge a fee

car park / parking lot

cancel

naliczyć opłatę
 

parking

odwołać



TE SŁÓWKA MOGĄ SIĘ PRZYDAĆ
GLOSARIUSZ
WZBOGAĆ SWOJE SŁOWNICTWO

23

a wake-up call

single room

overbooking

pobudka

pokój jednoosobowy
 

przyjęcie zbyt
wielu rezerwacji

 

pillow

overbooked

late checkout

bill

poduszka

przepełniony
 

późne wymeldowanie
 

rachunek

double room

arrival

laundry

reception / front desk

pokój dwuosobowy
 

przyjazd, przylot
 

pralnia

recepcja
 

twin room

arrive

luggage room

pokój dwuosobowy
(z osobnymi łóżkami)

 

przyjechać

przechowalnia bagażu
 



TE SŁÓWKA MOGĄ SIĘ PRZYDAĆ
GLOSARIUSZ
WZBOGAĆ SWOJE SŁOWNICTWO

towel

make a complaint /
complain

ręcznik

składać skargę
 

reservation / booking

takeaway breakfast

rezerwacja

śniadanie na drogę/wynos
 

stairsschody

complaint
skarga, zażalenie,

reklamacja
 

bedside table

buffet

stolik nocny
 

szwedzki stół
 

hair dryer

takeaway breakfast

suszarka

śniadanie na drogę/wynos
 

emergency situation

meal voucher

sytuacja awaryjna
 

voucher na posiłek
 

robe

sea view

szlafrok

widok na morze
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TE SŁÓWKA MOGĄ SIĘ PRZYDAĆ
GLOSARIUSZ
WZBOGAĆ SWOJE SŁOWNICTWO

25

vacancywolny pokój
 

lift / elevator

luggage trolley /
luggage cart

winda

wózek bagażowy
 

included

put down a deposit

wliczony

wpłacić zaliczkę
 

includewliczyć

check-out

faint

wymeldowanie

zemdleć

depositzaliczka

check-inzameldowanie

book / reservezarezerwować



PRZEKONAJ SIĘ, ILE ZAPAMIĘTAŁEŚ
TEST SPRAWDZAJĄCY
W APLIKACJI QUIZLET

Sprawdź, czy pamiętasz wszystkie słówka z glosariusza

Click here
to take the quiz!

Zeskanuj kod QR lub kliknij link,
aby przejść do Quizu sprawdzającego wiedzę
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https://quizlet.com/_a0av57?x=1jqt&i=1jbvr7
https://quizlet.com/_a0av57?x=1jqt&i=1jbvr7
https://quizlet.com/_a0ftq3?x=1jqt&i=1jbvr7
https://quizlet.com/_a0av57?x=1jqt&i=1jbvr7


DO ZADAŃ
ODPOWIEDZI
SPRAWDŹ SWÓJ WYNIK

1. Uzupełnij luki.
Odpowiedzi do zadań.

Zadanie na luki:

1. I see that you booked a double room for five days.

2. Our restaurant doesn’t offer buffet service. But we have daily specials.

3. After the check-out you can keep your bags in our luggage room.

4. I have already put down the deposit.

5. The hotel is currently overbooked and we had to put you in a room without a sea view.

2. Połącz pytania z odpowiedziami.

27

A) What time do you serve breakfast? 
 
B) May I have the date of arrival?

C) Would you like me to call the bellboy
to help you with the luggage?

D) Could I order a wake-up call?

E) What are today's specials?

3) Between 6:00 and 11:00 o’clock.

5) We were planning to come on the 15th
of August.

1) That won’t be necessary. I have only one
bag.

2) Of course. What time?

4) Today, they are serving tomato soup,
roast beef with mashed potatoes and
apple crumble for dessert.



Znajdziesz tam wiele pomocnych artykułów edukacyjnych.

Udzielamy tam łatwych i szybkich wskazówek językowych oraz
dzielimy się nowościami, abyś zawsze był na bieżąco. Kliknij i przejdź
do profilu.

Pomożemy Tobie lub Twojej firmie płynnie posługiwać się językiem
angielskim w sytuacjach codziennych, przez ogólnobiznesowe, aż po
specjalistyczne.

Siedziba główna:

ul. Opaczewska 15 lok. 31
02-368 Warszawa | Polska
tel. +48 22 622 86 69
kom. 508 062 643
e-mail: biuro@eklektika.pl

W sprawie oferty szkoleń dla firm:

kom.+ 48 502 765 180
e-mail: biuro@eklektika.pl

Formularz kontaktowy:
https://eklektika.pl/kontakt/

CO DALEJ?

Odwiedź naszego bloga

Obserwuj nasze profile Social Media

Skontaktuj się z nami !

https://eklektika.pl/blog/

bit.ly/li-eklektika bit.ly/fb-eklektika bit.ly/ig-eklektika
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https://www.facebook.com/eklektika.business.english
https://www.instagram.com/eklektika.pl/?hl=pl
https://www.linkedin.com/company/eklektika-sp-z-o-o
https://eklektika.pl/blog/
tel:48226228669
tel:508062643
mailto:biuro@eklektika.pl
tel:48502765180
mailto:biuro@eklektika.pl
https://bit.ly/li-eklektika
https://bit.ly/fb-eklektika

