
Spanish - Ferrocarril
Fiszki do druku jednostronnego. Po wydrukowaniu należy przeciąć wzdłuż poziomych linii. Następnie zgiąć przez
środek i skleić.
http://www.hiszpanski.alol.pl

Ciudad/Ferrocarril

andén

Miasto/Kolej

peron

Ciudad/Ferrocarril

vía

Miasto/Kolej

tor

Ciudad/Ferrocarril

estación de ferrocarril,
estación de tren

Miasto/Kolej

dworzec
(kolejowy)

Ciudad/Ferrocarril

RENFE

Miasto/Kolej

PKP
hiszpański

odpowiednik
Ciudad/Ferrocarril

ferrocarril

Miasto/Kolej

kolej
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Ciudad/Ferrocarril

ventanilla

Miasto/Kolej

kasa biletowa

Ciudad/Ferrocarril

tablones, tablones de
información

Miasto/Kolej

tablice, tablice
informacyjne

Ciudad/Ferrocarril

sala de espera

Miasto/Kolej

poczekalnia

Ciudad/Ferrocarril

ferroviario

Miasto/Kolej

kolejarz

Ciudad/Ferrocarril

jefe de tren

Miasto/Kolej

kierownik pociągu
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Ciudad/Ferrocarril

revisor

Miasto/Kolej

konduktor

Ciudad/Ferrocarril

maquinista

Miasto/Kolej

maszynista

Ciudad/Ferrocarril

tren de pasajeros

Miasto/Kolej

pociąg osobowy

Ciudad/Ferrocarril

tren de mercancias

Miasto/Kolej

pociąg towarowy

Ciudad/Ferrocarril

tren directo

Miasto/Kolej

pociąg bezpośredni
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Ciudad/Ferrocarril

tren rápido

Miasto/Kolej

pociąg pośpieszny

Ciudad/Ferrocarril

tren tranvia

Miasto/Kolej

kolej miejska

Ciudad/Ferrocarril

tren de cercancias

Miasto/Kolej

pociąg podmiejski

Ciudad/Ferrocarril

vagón, coche

Miasto/Kolej

wagon

Ciudad/Ferrocarril

coche-cama

Miasto/Kolej

wagon sypialny
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Ciudad/Ferrocarril

vagón restaurante,
coche restaurant

Miasto/Kolej

wagon restauracyjny

Ciudad/Ferrocarril

cabeza del tren

Miasto/Kolej

początek pociągu

Ciudad/Ferrocarril

furgón de equipajes

Miasto/Kolej

wagon bagażowy

Ciudad/Ferrocarril

compartimento

Miasto/Kolej

przedział

Ciudad/Ferrocarril

litera

Miasto/Kolej

przedział
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Ciudad/Ferrocarril

retrasado

Miasto/Kolej

spóźniony

Ciudad/Ferrocarril

reservado

Miasto/Kolej

zarezerwowany

Ciudad/Ferrocarril

subir(se)

Miasto/Kolej

wsiadać, wsiąść

Ciudad/Ferrocarril

bajar(se)

Miasto/Kolej

wysiadać, wysiąść

Ciudad/Ferrocarril

llevar retraso

Miasto/Kolej

być spóźnionym
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Ciudad/Ferrocarril

descarrilar

Miasto/Kolej

wykolejać się, wykoleić
się

Ciudad/Ferrocarril

billete

Miasto/Kolej

bilet

Ciudad/Ferrocarril

tarifa reducida

Miasto/Kolej

bilet ulgowy

Ciudad/Ferrocarril

tarifa normal

Miasto/Kolej

bilet normalny

Ciudad/Ferrocarril

billete de ida

Miasto/Kolej

bilet w jedną stronę
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Ciudad/Ferrocarril

billete de ida y vuelta

Miasto/Kolej

bilet w obie strony

Ciudad/Ferrocarril

primera clase

Miasto/Kolej

pierwsza klasa

Ciudad/Ferrocarril

segunda clase

Miasto/Kolej

druga klasa

Ciudad/Ferrocarril

horario

Miasto/Kolej

rozkład jazdy
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