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Wstęp 

 
Wybierając się do Grecji, warto poznać kilka podstawowych słów i zwrotów, które mogą 
nam się przydać w podróży. W miejscach turystycznych można zazwyczaj porozumieć 
się w języku angielskim, ale nie jest to regułą. Dlatego też lepiej nauczyć się kilku 
greckich zwrotów i bez stresu dogadać się z Grekami. 
 
Minirozmówki polsko-greckie są rozszerzoną wersją mojej bezpłatnej listy 
podstawowych słów, którą napisałam w czerwcu 2017 roku. Minirozmówki zawierają 
więcej słów, zwrotów, dialogów i ciekawostek o kulturze greckiej. Na życzenie moich 
czytelników napisałam też obszerniejsze Rozmówki polsko-greckie pt.: „Dogadaj się po 
grecku”, które przydadzą się nie tylko turystom, ale też osobom, które planują naukę 
języka greckiego na poważnie. Więcej informacji o rozmówkach znajdziesz na końcu 
tego ebooka. 
 
Z minirozmówek dowiesz się, jak się przedstawić, jak zamówić kawę w Grecji, jak 
spytać o wolny pokój, czy jak wykupić leżak na plaży. Jeśli masz jakieś sugestie na 
temat udoskonalenia minirozmówek lub czegoś tu brakuje, daj mi znać. Jestem dostępna 
pod adresem zaneta@powiedztopogrecku.pl oraz na fanpejdżu Powiedz to po grecku. 
 

 
 

Żaneta Barska 
Powiedz to po grecku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.powiedztopogrecku.pl/
mailto:zaneta@powiedztopogrecku.pl
https://www.facebook.com/powiedztopogrecku/
http://www.powiedztopogrecku.pl/
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Wymowa – Προφορά [profora] 

Wymowa greckiego alfabetu jest dosyć prosta i bardzo zbliżona do polskiej, jednak kilka 
głosek może sprawiać na początku trudność. Poniżej podaję przybliżoną wymowę wszystkich 
liter alfabetu. 

Grecka litera Nazwa litery Wymowa Przykład 

Α α άλφα (alfa) a Αθήνα (Athina) – Ateny 

Β β βήτα (wita) w βιβλίο (wiwlijo) – książka 

Γ γ γάμμα (ghama) 
gh = gardłowe g, jak 

połączenie g i h 
γάτα (ghata) – kot 

Δ δ δέλτα (dhelta) 
dh = wymawia się jak d z 

językiem między zębami 

διαβάζω (dhiawazo) – 

czytam 

Ε ε έψιλον (epsilon) e Ελλάδα (eladha) – Grecja 

Ζ ζ ζήτα (zita) z ζέστη (zesti) – gorąco 

Η η ήτα (ita) i ήλιος (ilios) – słońce  

Θ θ θήτα (thita) 
th = wymawia się jak f z 

językiem między zębami 
θέλω (thelo) – chcę  

Ι ι γιώτα (jota) i ιστορία (istorija) – historia  

Κ κ κάππα (kapa) k καφές (kafes) – kawa  

Λ λ λάμδα (lamdha) l λίγο (ligho) – trochę  

Μ μ μι (mi) m μαμά (mama) – mama 

Ν ν νι (ni) n νησί (nisi) – wyspa  

https://www.powiedztopogrecku.pl/
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Ξ ξ ξι (ksi) ks ξέρω (ksero) – wiem  

Ο ο όμικρον (omikron) o όμορφος (omorfos) – ładny  

Π π πι (pi) p Πολωνία (polonija) – Polska  

Ρ ρ ρο (ro) r 
ροδάκινο (rodhakino) – 

brzoskwinia 

Σ σ ς σίγμα (sighma) syczące s σκάκι (skaki) – szachy 

Τ τ ταυ (taf) t τέλος (telos) – koniec 

Υ υ ύψιλον (ipsilon) i ύψος (ipsos) – wysokość  

Φ φ φι (fi) f φώς (fos) – światło  

Χ χ χι (hi) h χέρι (hieri) – ręka  

Ψ ψ ψι (psi) ps ψωμί (psomi) – chleb  

Ω ω ωμέγα (omegha) o ώρα (ora) – godzina  

 

W powyższej tabeli aż 3 litery wymawia się jako „i”. Istnieją też 3 połączenia literowe, tzw. 
dyftongi, które również wymawia się jako „i”. Są to: οι, ει, υι. 
 
Inne połączenia literowe to: 

• αυ, ευ – czyta się jako af, ef, jeśli kolejna litera to spółgłoska lub aw, ew, jeśli kolejna 
litera to samogłoska 

• αι – czyta się jako e 

• ου – czyta się jako u 

• μπ, ντ, γκ – czyta się jak polskie b, d, g, gdy występują na początku wyrazu, natomiast 
w środku wyrazu czyta się jak mb, nd, ng 

• τζ – czyta się jak dz 

• τσ – czyta się jak c  

https://www.powiedztopogrecku.pl/
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Jeżeli w wyrazie występują razem dwie identyczne spółgłoski, np. list – γράμμα (ghrama), 
czytamy je jako pojedynczą głoskę. 
 

Akcent – Τόνος [tonos] 

  
W języku greckim wszystkie wyrazy są akcentowane, co oznacza, że jedna sylaba wymawiana 
jest z większą intensywnością niż pozostałe. Akcent pada zawsze na jedną z trzech ostatnich 
sylab wyrazu w przeciwieństwie do języka polskiego, gdzie akcent pada zazwyczaj na 
przedostatnią sylabę. Akcent jest o tyle ważny, że potrafi zmienić znaczenie danego wyrazu, np. 
kiedy πότε (pote) i nigdy ποτέ (pote).  
 

Interpunkcja - Σημεία στίξης [simija stiksis] 

W języku greckim używa się takich samych znaków przestankowych, jak w języku polskim, 
poza następującymi: 

 znak zapytania zapisuje się za pomocą polskiego średnika ; 
 jako cudzysłów służą znaki « » 
 średnik ma postać położonej wyżej kropki (·). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.powiedztopogrecku.pl/
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Podstawowe zwroty – Βασικές εκφράσεις [wasikes ekfrasis] 

tak ναι [ne] 

nie όχι [ohi] 

ja εγώ [ego] 

ty εσύ [esi] 

Proszę Παρακαλώ [parakalo] 

Dziękuję Ευχαριστώ [efharisto] 

Dziękuję bardzo Ευχαριστώ πολύ [efharisto poli] 

Przepraszam Συγγνώμη [signomi] 

Słucham? Ορίστε; [oriste?] 

Przykro mi Λυπάμαι [lipame] 

Stop Στοπ [stop] 

chodź έλα [ela] 

OK Εντάξει [endaksi] 

Uwaga! Προσοχή! [prosohi] 

Pomocy! Βοήθεια! [woithia] 

   

Powitanie i pożegnanie – Χαιρετισμοί [hieretismi] 

dzień dobry καλημέρα [kalimera] 

dobry wieczór καλησπέρα [kalispera] 

dobranoc καληνύχτα [kalinihta] 

witam χαίρετε [hierete] 

cześć γεια σου [ja su] 

cześć (do osób nieznanych) γεια σας [ja sas] 

do zobaczenia αντίο [adijo] 

Do zobaczenia wkrótce. Τα λέμε σύντομα. [ta leme sindoma] 

   

Pierwsze spotkanie – Πρώτη συνάντηση [proti sinantisi] 
  

Jak masz na imię? Πώς σε λένε; [pos se lene?] 

https://www.powiedztopogrecku.pl/
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Mam na imię... Με λένε... [me lene…] 
Skąd jesteś? Από πού είσαι; [apo pu ise?] 

Jestem z Polski. Είμαι από την Πολωνία. [ime apo tin polonija] 

Miło Cię poznać Χάρηκα [harika] 

Nie mówię po grecku Δεν μιλάω Ελληνικά [dhen milao ellinika] 

Czy mówisz po angielsku? Μιλάς Αγγλικά; [milas aglika?] 

Czy mówi Pan/Pani po 
angielsku? 

Μιλάτε Αγγλικά; [milate aglika?] 

Nie rozumiem. Δεν καταλαβαίνω. [dhen katalaweno] 

Nie wiem. Δεν ξέρω. [dhen ksero] 

Proszę mówić wolniej. Μιλάτε πιο αργά, παρακαλώ. [milate pio argha parakalo] 

Jak się masz? Τι κάνεις; [ti kanis?] 

 Dobrze, dziękuję. Καλά, ευχαριστώ. [kala efharisto] 

 Bardzo dobrze Πολύ καλά. [poli kala] 

Podoba mi się Grecja. Μου αρέσει η Ελλάδα. [mu aresi i eladha] 

Gdzie mieszkasz? Πού μένεις; [pu menis?] 

 Mieszkam w Atenach. Μένω στην Αθήνα. [meno stin Athina] 

 Mieszkam w Warszawie. Μένω στην Βαρσοβία [meno stin Warsowija] 

 
 

 
 
  

 Dialog 
 Πώς σε λένε; 
 (pos se lene?) 
 Με λένε Ιωάννα. Εσένα; 
 (me lene joana, esena?) 
 Εμένα με λένε Κώστα. 
 (emena me lene kosta) 
 Χάρηκα. 

(harika) 

 
 Jak masz na imię? 
 
 Mam na imię Joanna. A ty? 
 
 Ja mam na imię Kostas. 

 
 Miło mi cię poznać. 

  

https://www.powiedztopogrecku.pl/
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NIEZBYT DYSKRETNE 
PYTANIA, KTÓRE 

USŁYSZYSZ 
OD GREKÓW 

Grecy są narodem bardzo otwartym i lubią 
poznawać nowe osoby. Przy nowej 
znajomości zadają zwykle dużo pytań, 
nawet dotyczących osobistych tematów 
takich jak rodzina, praca, zarobki. W 
kulturze polskiej pytania takie mogą być 
uznane za niegrzeczne, jednak w Grecji są 

one na porządku dziennym. Przykładowe pytania, które możecie usłyszeć, to: 
Είσαι παντρεμένος; [ise pandremenos?] Jesteś żonaty? 

Είσαι παντρεμένη; [ise pandremeni?] Jesteś mężatką? 

Έχεις παιδιά; [ehis pedhja?] Masz dzieci? 

Πού δουλεύεις; [pu dulewis?] Gdzie pracujesz? 

Πόσα βγάζεις; [posa wghazis?] Ile zarabiasz? 

Πόσων χρονών είσαι; [poson hronon ise] Ile masz lat? 

 
 

Życzenia na różne okazje – Ευχές για διάφορες περιστάσεις  
        [efhies ja diafores peristasis] 

  

baw się dobrze καλά να περάσεις [kala na perasis] 

brawo μπράβο [brawo] 

dobrego wypoczynku καλή ξεκούραση [kali ksekurasi] 

gratulacje συγχαρητήρια [sinharitirja] 

powodzenia καλή τύχη [kali tihi] 

szczęśliwej podróży καλό ταξίδι [kalo taksidhi] 

szybkiego powrotu do zdrowia καλή ανάρρωση [kali anarosi] 

wszystkiego najlepszego χρόνια πολλά [hronia pola] 

   

https://www.powiedztopogrecku.pl/
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Liczby 0-19 – Αριθμοί 0-19 [arithmi] 
  

zero μηδέν [midhen] 

jeden ένα [ena] 

dwa δύο [dhijo] 

trzy τρία [trija] 

cztery τέσσερα [tesera] 

pięć πέντε [pende] 

sześć έξι [eksi] 

siedem επτά [epta] 

osiem οκτώ [okto] 

dziewięć εννέα [enea] 

dziesięć δέκα [dheka] 

jedenaście έντεκα [endeka] 

dwanaście δώδεκα [dhodheka] 

trzynaście δεκατρία [dhekatrija] 

czternaście δεκατέσσερα [dhekatesera] 

piętnaście δεκαπέντε [dhekapende] 

szesnaście δεκαέξι [dhekaeksi] 

siedemnaście δεκαεπτά [dhekepta] 

osiemnaście δεκαοκτώ [dhekaokto] 

dziewiętnaście δεκαεννέα [dhekaenea] 

   

Liczby 20-1000 - Αριθμοί 20-1000 [arithmi] 
  

dwadzieścia είκοσι [ikosi] 

trzydzieści τριάντα [trianda] 

czterdzieści σαράντα [saranda] 

pięćdziesiąt πενήντα [peninda] 

sześćdziesiąt εξήντα [eksinda] 

siedemdziesiąt εβδομήντα [ewdhominda] 

osiemdziesiąt ογδόντα [ohdhonda] 

dziewięćdziesiąt εννενήντα [eneninda] 

https://www.powiedztopogrecku.pl/
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sto εκατό [ekato] 

dwieście διακόσια [dhiakosja] 

trzysta τριακόσια [trakosja] 

czterysta τετρακόσια [tetrakosja] 

pięćset πεντακόσια [pentakosja] 

sześćset εξακόσια [eksakosja] 

siedemset επτακόσια [eftakosja] 

osiemset οκτακόσια [ohtakosja] 

dziewięćset εννιακόσια [eniakosja] 

tysiąc χίλια [hilja] 

 
   

Miesiące – Μήνες [mines] 
  

styczeń Ιανουάριος [januarios] 

luty Φεβρουάριος [fewruarios] 

marzec Μάρτιος [martios] 

kwiecień Απρίλιος [aprilios] 

maj Μαίος [majos] 

czerwiec Ιούνιος [junios] 

lipiec Ιούλιος [julios] 

sierpień Αύγουστος [awghustos] 

wrzesień Σεπτέμβριος [septemwrios] 

październik  Οκτώβριος [oktowrios] 

listopad Νοέμβριος [noemwrios] 

grudzień Δεκέμβριος [dhekemwrios] 

   

Dni tygodnia – Ημέρες της εβδομάδας [imeres tis ewdhomadhas] 
  

poniedziałek Δευτέρα [dheftera] 

wtorek Τρίτη [triti] 

środa Τετάρτη [tetarti] 

czwartek Πέμπτη [pempti] 

https://www.powiedztopogrecku.pl/
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piątek Παρασκευή [paraskiewi] 

sobota Σάββατο [sawato] 

niedziela Κυριακή [kiriaki] 

weekend Σαββατοκύριακο [sawatokiriako] 

   

Czas – Χρόνος [hronos] 
  

Która godzina? Τι ώρα είναι; [ti ora ine?] 

Jest dwunasta. Είναι δώδεκα. [ine dhodheka] 

dzisiaj σήμερα [simera] 

jutro αύριο [awrijo] 

pojutrze μεθάυριο [methawrijo] 

później αργότερα [arghotera] 

wczoraj χθες [htes] 

przedwczoraj προχθές [prohtes] 

teraz τώρα [tora] 

zaraz σε λίγο [se ligho] 

   

 Dialog 
 Τι μέρα είναι σήμερα; 
 (ti mera ine simera?) 
 Σήμερα είναι Κυριακή. 
 (simera ine kiriaki) 
 Και τι ώρα είναι; 

(kie ti ora ine?) 
 Είναι δύο και μισή. 

(ine dijo kie misi) 

 
 Jaki dzisiaj dzień? 

 
 Dzisiaj jest niedziela. 

 
 A która jest godzina? 

 
 Jest wpół do trzeciej. 

 
 
 
 
  

 
 

https://www.powiedztopogrecku.pl/
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W restauracji – Στο εστιατόριο [sto estiatorjo] 
  

   

Czy jest menu w języku 
angielskim? 

Έχετε κατάλογο στα  
Αγγλικά; 

[ehiete katalogho sta 
aglika?] 

Smacznego καλή όρεξη [kali oreksi] 

Na zdrowie στην υγειά μας/γεια μας [stin ighja mas/ja mas] 

Jestem wegetarianinem. Είμαι χορτοφάγος. [ime hortofaghos] 

Poproszę rachunek. Λογαριασμό παρακαλώ. [loghariasmo parakalo] 

Gdzie jest toaleta? Πού είναι η τουαλέτα; [pu ine i tualeta?] 

   
chleb ψωμί [psomi] 

deser γλυκά [ghlika] 

Dobre jedzenie. Ωραίο φαγητό. [oreo faghito] 

frytki πατάτες τηγανιτές [patates tighanites] 

herbata τσάι [cai] 

jagnięcina αρνί [arni] 

Jeszcze jedno piwo. Ακόμα μία μπύρα. [akoma mija bira] 

kawa καφές [kafes] 

 Poproszę frappe słodką z 
mleczkiem 

Παρακαλώ έναν φραπέ γλυκό 
με γάλα 

[parakalo enan frape 
ghliko me ghala] 

 Poproszę grecką kawę bez 
cukru. 

Παρακαλώ έναν ελληνικό 
σκέτο. 

[parakalo enan eliniko 
skieto] 

kurczak κοτόπουλο [kotopulo] 

lód (w kostkach) πάγος [paghos] 

 z lodem με πάγο [me pagho] 

 bez lodu χωρίς πάγο [horis pagho] 

lody (do jedzenia) παγωτά [paghota] 

mięso κρέας [kreas] 

mięso wieprzowe χοιρινό [hirino] 

mięso wołowe μοσχαρίσιο [mosharisio] 

musaka μουσακάς [musakas] 

napoje alkoholowe οινοπνευματώδη ποτά [inopnewmatodhi pota] 

napoje bezalkoholowe αναψυκτικά [anapsiktika] 

https://www.powiedztopogrecku.pl/
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Poproszę butelkę wody. Ένα μπουκάλι νερό παρακαλώ. [ena bukali nero parakalo] 

Poproszę lampkę czerwonego 
wina. 

Ένα ποτήρι κόκκινο κρασί 
παρακαλώ. 

[ena potiri kokino krasi 
parakalo] 

Poproszę piwo. Μία μπύρα παρακαλώ. [mija bira parakalo] 

olej λάδι [ladhi] 

oliwa ελαιόλαδο [eleoladho] 

ouzo ούζο [uzo] 

owoce φρούτα [fruta] 

ryba ψάρι [psari] 

sałatka po grecku χωριάτικη  [horiatiki] 

serwetki χαρτοπετσέτες [hartopecetes] 

sok χυμός [himos] 

świeży sok φρέσκος χυμός [freskos himos] 

świeży sok z pomarańczy φρέσκος χυμός πορτοκάλι [freskos himos portokali] 

szaszłyk mięsny (souvlaki) σουβλάκι [suwlaki] 

łyżeczka κουταλάκι [kutalaki] 

łyżka κουτάλι [kutali] 

nóż μαχαίρι [mahieri] 

widelec πιρούνι [piruni] 

   

 Dialog 
 Τι θα πάρετε; 
 (ti tha parete?) 
 Ένα φραπέ γλυκό με γάλα και μια 

μπύρα. 
 (ena frape ghliko me ghala kie mija 

bira) 
 Τίποτα άλλο; 

  (tipota alo?) 
 Και ένα φρέσκο χυμό πορτοκάλι. 

  (kie ena fresko himo portokali) 
 Ορίστε. Στην υγειά σας! 
 (oriste, stin ighja sas) 

 
 Co podać? 

 
 Jedną kawę frape słodką z 

mleczkiem i jedno piwo. 

  

 Coś jeszcze? 
 

 Oraz jeden sok ze świeżych 
pomarańczy. 
 

 Proszę. Na zdrowie! 

   

https://www.powiedztopogrecku.pl/
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JAK ZAMAWIAĆ KAWĘ W 
GRECJI? 

W Grecji kawę pije każdy i o każdej porze. 
Przed śniadaniem, po śniadaniu, w przerwie na 
papierosa, po obiedzie i po kolacji. Grecy 
spożywają średnio 5,5 kg kawy rocznie i, mimo 
że nie należą do czołówki narodów 
spożywających najwięcej kawy, jest to ich 
ulubione codzienne zajęcie. 

Najpopularniejsze odmiany kawy to: 
 

ελληνικός καφές [elinikos kafes] kawa grecka 

φραπές [frapes] frappe 

freddo espresso   

freddo cappuccino   

 
Kawę zamawia się, podając od razu poziom słodkości oraz czy chcemy dodać mleko. W tym 
celu przydadzą się poniższe zwroty: 
 

σκέτο [skieto] bez cukru 

μέτριο [metrio] średnio słodkie 

γλυκό [ghliko] słodkie 

με γάλα [me ghala] z mlekiem 

χωρίς γάλα [horis ghala] bez mleka 

   

 

Na zakupach – Ψώνια [psonia] 
  

apteka φαρμακείο [farmakijo] 

bank τράπεζα [trapeza] 

bankomat ATM [ej-ti-em] 

cena τιμή [timi] 

 Ile to kosztuje? Πόσο κάνει αυτό; [poso kani afto?] 
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 Kosztuje 12 euro. Είναι 12 ευρώ. [ine dhodheka ewro] 

 Jest za darmo. Είναι δωρεάν. [ine dorean] 

 Proszę zapisać mi cenę na 
kartce. 

Γράψτε ην τιμή στο χαρτί 
παρακαλώ. 

[grapste tin timi sto harti 
parakalo] 

cukiernia ζαχαροπλαστείο [zaharoplastijo] 

gotówka μετρητά [metrita] 

 Zapłacę gotówką. Θα πληρώσω με μετρητά. [tha pliroso me metrita] 

karta kredytowa πιστωτική κάρτα [pistotiki karta] 

 Czy można płacić kartą? Μπορώ να πληρώσω με κάρτα; [boro na pliroso me 
karta?] 

 Zapłacę kartą. Θα πληρώσω με κάρτα. [tha pliroso me karta] 

kiosk περίπτερο [periptero] 

Kupię to. Θα το πάρω. [tha to paro] 

piekarnia φούρνος [furnos] 

pieniądze λεφτά, χρήματα [lefta, hrimata] 

poczta ταχυδρομείο [tahidhromijo] 

przeceny εκπτώσεις [ekptosis] 

super market σούπερ μάρκετ [super market] 

targ warzywny λαική [laiki] 

drogo ακριβά [akriwa] 

tanio φθηνά [ftina] 

   

 Dialog 
 Χρειάζομαι ένα παυσίπονο. Πόσο 

κάνει; 
 (hriazome ena pafsipono, poso kani?) 
 Ενάμιση ευρώ. 
 (enamisi ewro) 
  Μπορώ να πληρώσω με κάρτα; 

(boro na pliroso me karta?) 
 Φυσικά. 

(fisika) 

 
 Potrzebuję tabletki przeciwbólowe. 

Ile kosztują? 
 
 

 Półtora euro. 
 

 Czy mogę zapłacić kartą? 
 

 Oczywiście. 
 

https://www.powiedztopogrecku.pl/


 

    Powiedz to po grecku           15 

Kierunki – Κατευθύνσεις [katefthinsis] 
  

w prawo δεξιά [dheksija] 

w lewo αριστερά [aristera] 

z przodu μπροστά [brosta] 

z tyłu πίσω [piso] 

w górze πάνω [pano] 

na dole κάτω [kato] 

blisko κοντά [konda] 

daleko μακριά [makrija] 

mapa χάρτης [hartis] 

Gdzie jest informacja 
turystyczna? 

Πού είναι το γραφείο 
πληροφοριών; 

[pu ine to ghrafijo 
pliroforijon?] 

Jaki jest adres? Ποια είναι η διεύθυνση; [pja ine i dhieftinsi?] 

Jak to jest daleko? Πόσο μακριά είναι; [poso makrija ine?] 

Jak się tam dostać? Πώς πηγαίνω εκεί; [pos pighieno eki?] 

Może mi Pan/Pani pokazać to  
na mapie? 

Μπορείτε να μου το δείξετε 
στον χάρτη; 

[borite na mu to dhiksete 
ston harti?] 

   

Transport – Συγκοινωνία [siginonija]  
  

autobus λεωφορείο [leoforijo] 

 Kiedy odjeżdża autobus? Πότε φεύγει το λεωφορείο; [pote fewgi to leoforijo?] 

bilet εισιτήριο [isitirjo] 

 Chcę zarezerwować bilet. Θα ήθελα να κάνω κράτηση για 
ένα εισιτήριο. 

[tha ithela na kano kratisi 
ja ena isitirjo] 

 Ile kosztuje bilet? Πόσο κάνει το εισιτήριο; [poso kani to isitirjo?] 

 Poproszę jeden bilet. Ένα εισιτήριο παρακαλώ. [ena isitirjo parakalo] 

lotnisko αεροδρόμιο [aerodromjo] 

 Jak dojechać na lotnisko? Πώς να φτάσω στο αεροδρόμιο; [pos na ftaso sto 
aerodromjo?] 

metro μετρό [metro] 

pociąg τρένο [treno] 
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 Pociąg odjeżdża o 10 rano. Το τρένο φεύγει στις 10 το 
πρωί. 

[to treno fewgi stis dheka 
to proi] 

port λιμάνι [limani] 

 Jak dojechać do portu? Πώς να φτάσω στο λιμάνι; [pos na ftaso sto limani?] 

prom πλοίο [plijo] 

 Kiedy odpływa prom? Πότε φεύγει το πλοίο; [pote fewgi to plijo?] 

przystanek autobusowy στάση λεωφορείου [stasi leoforiju] 

rozkład jazdy πρόγραμμα δρομολογίων 
[proghhrama 
dromologijon] 

samochód αυτοκίνητο [aftokinito] 

strajk απεργία [aperghija] 

taksówka ταξί [taksi] 

wypożyczalnia samochodów εταιρεία ενοικίασης 
αυτοκινήτων 

[eteria enikiasis 
aftokiniton] 

 
 

  

Gdzie mam wysiąść? Πού πρέπει να κατέβω; [pu prepi na katewo?] 

Jaki jest następny przystanek? Ποια είναι η επόμενη στάση; [pja ine i epomeni stasi?] 

Proszę zawieźć mnie pod ten 
adres. 

Παρακαλώ πάρτε με σε αυτήν 
την διεύθυνση. 

[parakalo parte me se aftin 
tin dhieftinsi] 

 
 
   

 Dialog 
 Πώς μπορώ να πάω στην Αθήνα; 
 (pos boro na pao stin athina?) 
 Μπορείτε να πάρετε λεωφορείο ή 

τρένο. 
 (borite na parete leoforijo i treno) 
  Πόσο κάνει το εισιτήριο για το 

τρένο; 
(poso kani to isitirjo ja to treno?) 

 Οκτώ ευρώ.  
(okto ewro) 

 Και για το λεωφορείο; 

 
 Jak mogę dojechać do Aten? 
 
 Można wziąć autobus lub 

pociąg. 
 
 
 Ile kosztuje bilet na pociąg? 

 
 
 Osiem euro. 
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 (kie ja to leoforijo?) 
 Τέσσερα ευρώ. 

(tesera ewro) 
 Θα πάρω δύο εισιτήρια για το 

λεωφορείο. 
(tha paro dhijo eisitirja ja to 
leoforijo) 

 A na autobus? 
 
 Cztery euro. 
 
 Poproszę dwa bilety na 

autobus. 

 
 

 
  

W hotelu – Στο ξενοδοχείο [sto ksenodohijo] 
  

basen πισίνα [pisina] 

hotel ξενοδοχείο [ksenodhohijo] 

klimatyzacja κλιματιστικό [klimatistiko] 

 Klimatyzacja nie działa. Το κλιματιστικό δεν δουλεύει. [to klimatistiko dhen 
dhulewi] 

koc κουβέρτα [kuwerta] 

łazienka μπάνιο [banio] 

 Nie ma ciepłej wody. Δεν έχει ζεστό νερό. [dhen ehi zesto nero] 

 Nie działa spłuczka. Το καζανάκι δεν δουλεύει. [to kazanaki dhen 
dhulewi] 

lodówka ψυγείο [psighijo] 

łóżko κρεβάτι [krewati] 

łóżko podwójne διπλό κρεβάτι [dhiplo krewati] 

łóżko pojedyncze μονό κρεβάτι [mono krewati] 

ogród κήπος [kipos] 

 Pokój z widokiem na ogród. Δωμάτιο με θέα το κήπο. [dhomatjo me thea to 
kipo] 

klucz κλειδί [klidhi] 

 Oto klucz do pokoju. Ορίστε το κλειδί σας. [oriste to klidhi sas] 

 Zgubiłem klucze. Έχασα τα κλειδιά μου. [ehasa ta klidhja mu] 

poduszka μαξιλάρι [maksilari] 
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 Czy mogę dostać dodatkową 
poduszkę? 

Μπορώ να έχω ένα επιπλέον 
μαξιλάρι; 

[boro na eho ena epipleon 
maksilari?] 

pokój δωμάτιο [dhomatjo] 

pokój dwuosobowy δίκλινο [dhiklino] 

pokój jednoosobowy μονόκλινο [monoklino] 

 Chciałbym zarezerwować 
jeden pokój. 

Θα ήθελα ένα δωμάτιο. [tha ithela ena dhomatjo] 

 Mam rezerwację na 
nazwisko… 

Έχω κράτηση στο όνομα… [eho kratisi sto onoma…] 

 Ile kosztuje za noc? Πόσο κάνει για ένα βράδυ; [poso kani ja ena wradhi?] 

 Weźmiemy go. θα το πάρουμε. [tha to parume] 

prysznic ντους [dus] 

ręcznik πετσέτα [petseta] 

śniadanie πρωινό [proino] 

 Gdzie serwowane jest 
śniadanie? 

Πού σερβίρεται το πρωινό; [pu serwirete to proino?] 

telewizor τηλεόραση [tileorasi] 

toaleta τουαλέτα [tualeta] 

żelazko σίδερο [sidhero] 

   

   

 Dialog 
 Έχετε ελεύθερα δωμάτια; 
 (ehete eleftera dhomatja?) 
 Ναι, έχουμε. Για πόσα άτομα; 
 (ne ehume, ja posa atoma?) 
 Για δύο. 

(ja dijo) 

 
 Czy macie wolne pokoje? 

 
 Tak, mamy. Dla ilu osób? 

 
 Dla dwóch. 
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Na plaży – Στην παραλία [stin paralija] 
 

fala κύμα [kima] 

kolczatka αχινός [ahinos] 

krem przeciwsłoneczny αντιηλιακή κρέμα [andiliaki krema] 

krzesło καρέκλα [karekla] 

leżak ξαπλώστρα [ksaplostra] 

 Weźmiemy 2 leżaki. Θα πάρουμε δύο ξαπλώστρες. [tha parume dijo ksaplostres]

 Ile kosztuje 1 leżak? Πόσο κάνει η ξαπλώστρα; [poso kani i ksaplostra?] 

meduza μέδουσα [medhusa] 

morze θάλασσα [thalasa] 

nurkować κάνω κατάδυση [kano katadhisi] 

parasol ομπρέλα [ombrela] 

piasek άμμος [amos] 

plaża παραλία [paralija] 

plaża kamienista παραλία με βότσαλο [paralija me wocalo] 

plaża nudystów παραλία γυμνιστών [paralija ghimniston] 

plaża piaszczysta παραλία με άμμο [paralija me amo] 

plaża prywatna ιδιωτική παραλία [idiotiki paralija] 

plaża publiczna δημόσια παραλία [dimosia paralija] 

pływać κολυμπώ [kolimbo] 

prysznic ντουζιέρα [duziera] 

przebieralnie αποδυτήρια [apoditirja] 

 Czy są tu przebieralnie? Έχει αποδυτήρια εδώ; [ehi apodhitirja edho?] 

ratownik ναυαγοσώστης [nawaghosostis] 

ręcznik πετσέτα [peceta] 

ryba ψάρι [psari] 

słońce ήλιος [iljos] 

 oparzenie słoneczne ηλιακό έγκαυμα [iliako enkawma] 

woda νερό [nero] 
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JAK KORZYSTAĆ Z 
GRECKIEJ TOALETY? 

Na drzwiach toalety możemy zobaczyć 
literę A, skrót od άνδρας [andras] na 
oznaczenie toalety męskiej lub literę Γ, 
skrót od γυναίκα [ghineka] na oznaczenie 
toalety damskiej. 

W Grecji nie wrzuca się papieru 
toaletowego do muszli, ponieważ istnieje 
ryzyko zapchania kanalizacji. Ostrzeżenia 
o tym znajdziemy w większości toalet. 

 
 
  

Urzędy i dokumenty – Δημόσιες υπηρεσίες και έγγραφα  
       [dimosjes ipiresies kie egrafa] 

ambasada πρεσβεία [preswija] 

bank τράπεζα [trapeza] 

bilet εισιτήριο [isitirjo] 

dowód osobisty ταυτότητα [taftotita] 

karta pokładowa κάρτα επιβίβασης [karta epiwiwasis] 

konsulat προξενείο [proksenijo] 

książeczka zdrowia βιβλιάριο υγείας [wiwliarjo ighias] 

paszport διαβατήριο [dhiawatirjo] 

prawo jazdy δίπλωμα οδήγησης [dhiploma odhighisis] 

urząd miasta δημαρχείο [dhimarhijo] 

urząd skarbowy οικονομική υπηρεσία [ikonomiki ipiresia] 

   

Wypadki losowe – Έκτακτη ανάγκη [ektakti anangi] 

alergia αλλεργία [alerghija] 

 Mam alergię. Έχω αλλεργία. [eho alerghija] 

antybiotyk αντιβίωση [antiwiosi] 
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apteka φαρμακείο [farmakijo] 

Boli mnie. Πονάω. [ponao] 

 Boli mnie głowa. Πονάει το κεφάλι μου. [ponai to kiefali mu] 

 Boli mnie noga. Πονάει το πόδι μου. [ponai to podi mu] 

 Boli mnie ręka. Πονάει το χέρι μου. [ponai to hieri mu] 

Kręci mi się w głowie. Ζαλίζομαι. [zalizome] 

ciąża εγκυμοσύνη [engimosini] 

 Jestem w ciąży. Είμαι έγκυος. [ime engjos] 

gorączka πυρετός [piretos] 

karetka ασθενοφόρο [astenoforo] 

komisariat αστυνομικό τμήμα [astinomiko tmima] 

kradzież ληστεία [listija] 

lekarstwo φάρμακο [farmako] 

 Biorę lekarstwa. Παίρνω φάρμακα [perno farmaka] 

mdłości ναυτία [naftija] 

oparzenie słoneczne ηλιακό έγκαυμα [iliako enkawma] 

policja αστυνομία [astinomija] 

Potrzebuję lekarza. Χρειάζομαι έναν γιατρό. [hriazome enan jatro] 

Potrzebuję pomocy. Χρειάζομαι βοήθεια. [hriazome woithia] 

straż pożarna πυροσβετική [piroswestiki] 

szpital νοσοκομείο [nosokomijo] 

tabletka przeciwbólowa παυσίπονο [pawsipono] 

 Potrzebuję wziąć tabletkę 
przeciwbólową. 

Χρειάζομαι ένα παυσίπονο. [hrijazome ena pawsipono] 

ubezpieczenie ασφάλεια [asfalja] 

wypadek (np. samochodowy) ατύχημα [atihima] 

Zgubiłem portfel. Έχασα το πορτοφόλι μου. [ehasa to portofoli mu] 
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O autorce 

 
  

Cześć! Nazywam się Żaneta Barska. Jestem 
tłumaczem języka greckiego i miłośniczką 
wszystkiego, co greckie. Urodziłam się w Polsce, 
wychowałam w Grecji, a obecnie mieszkam w 
Anglii. Za misję obrałam sobie promowanie 
języka greckiego i kultury Greków, aby jak 
najwięcej Polaków zainteresować tym krajem i 
pięknym językiem. 
 

 

Mam nadzieję, że minirozmówki były przydatne. Jeśli masz jakieś uwagi, napisz na 
zaneta@powiedztopogrecku.pl lub na fanpejdżu Powiedz to po grecku. 
 
 

Rozmówki polsko-greckie „Dogadaj się po grecku” 

 
Powyższe minirozmówki to tylko fragment znacznie obszerniejszych rozmówek polsko-
greckich, które napisałam dla prawdziwych miłośników Grecji. W rozmówkach 
„Dogadaj się po grecku” znajdziesz ogromny zasób słownictwa używanego przez 
Greków w codziennych sytuacjach wraz z wymową w formie audio. Oprócz dialogów 
znajdziesz również ciekawostki o języku i kulturze, wstawki gramatyczne, linki do 
piosenek i wiele innych informacji przydatnych każdemu grekomaniakowi.  
 
  

ZOBACZ WIĘCEJ INFORMACJI O  

ROZMÓWKACH POLSKO-GRECKICH 

https://www.powiedztopogrecku.pl/sklep/rozmowki-polsko-greckie/
https://www.powiedztopogrecku.pl/
mailto:zaneta@powiedztopogrecku.pl
https://www.facebook.com/powiedztopogrecku/
https://www.powiedztopogrecku.pl/sklep/rozmowki-polsko-greckie/
https://www.powiedztopogrecku.pl/sklep/rozmowki-polsko-greckie/
https://www.powiedztopogrecku.pl/sklep/rozmowki-polsko-greckie/
https://www.powiedztopogrecku.pl/sklep/rozmowki-polsko-greckie/

