
Język polski Powitanie Proszę Dziękuję Przepraszam Proszę poczekać Prosto W lewo W prawo Nie rozumiem Przykro mi, Zabronione Proszę się uspokoić
a   

Język angielski Welcome (łelkam) Please (pliz) Thank you (fęk ju) Excuse me/ Please wait (pliz łejt) Straight ahead Take left (tejk left) Take right (tejk rajt) I don’t understand I’m sorry, but  Forbidden Please calm down 
I’m sorry          
(ekskjuz mi/ajm sory)   

Język francuski Bienvenu (bję weni) S’il vous plaît Merci (mersi) Excusez-moi/Pardon Attendez s’il vous  tout droit (tu drła) à gauche (a gosz) à droite (a drłat) Je ne comprends pas Désolé, je ne peux Interdit (ęterdi) Calmez-vous, s’il vous 
(sil wu ple) (ekskjuze mła/ pardą) plaît (      

(atąde sil wu ple) (         
Język niemiecki Herzlich Willkommen Bitte (byte) Danke (danke) Entschuldigen Sie bitte Warten Sie Geradeaus (geradeałs) Links (links) Rechts (rechts) Ich verstehe nicht Es tut mir Leid, ich Verboten (ferboten) Seien Sie ruhig 

(hercliś wilkomen) Verzeihen Sie mir bitte (warten zi) (       
(entszuldigen zi byte)     
(ferzajen zi mir byte) i   

Język rosyjski Здравствуйте Пожалуйста (pażałsta) Спасибо (spasiba) Извините (izwinitie) Подождите Прямо (priamo) На лево (na liewo) На право (na prawo) Не понимаю Мне очень жаль, Запрещено Успокойтесь, 
(zdrastwujtie) пожалуйста (     

(padażditie pażałsta) (    
   

Język włoski Benvenuto Prego (prego) Grazie (gracje) Scusi (skuzi) Aspetti (aspetti) Diritto (diritto) A sinistra (a sinistra) A destra (a destra) Non capisco Scusi, ma non posso Proibito (proibito) Calma (kalma)
(benwenuto)     

Język hiszpański Bienvenidos Por favor (por fabor) Gracias (gracjas) Perdon (perdon) Espere, por favor Recto (rekto) izquierda (izkierda) derecho (derecio) No entiendo L        
(bienbenidos) (espere por fabor) (        

Język portugalski Bem-vindos Faz favor (fasz fawor) Obrigado (obrigadu) Peço desculpa Espere, se faz favor Em frente (eń frenty) À esquerda À direita (a direjta) Não percebo Lamento, mas não Isto está proibido Calma, se faz favor 
(beń windusz) (pesu deszkulpa) (eszpere sy fasz (a eszkerda) (nał pesebu) posso (lamentu masz (isztu szta proibidu) (kalma, sy fasz 

fawor)   
Język grecki Kalόs orίsate Parakalό Evcharistό Signόmi Parakalό periménete Evthía Aristerá Deksiá Dén katalavéno L      
Język chorwacki Dobrodošli Izvolite (izwolite) Hvala (hwala) Oprostite (oprostite) Molim pričekajte Pravo (prawo) Lijevo (ljewo) Desno (desno) Ne razumijem Žao mi je ali ne mogu Ovo je zabranjeno Molim Vas smirite se

(dobro doszli) (molim priczekajte) (            
Język duński Velkommen Værsågod (vasku) Tak (tak) Undskyld (unskyld) Vent venligst Lige ud (li ud) Tilvenstre (tilwenstre) Tilhøjre (tilhojre) Jegforstårdetikke Beklager, men jeg kan Det er forbudt Barerolig (ba’ rolij)

(welkomen) (went wenlist)        
    

Język czeski Witamy was Prosim was Dziekuji Promińte Czekejte, prosim was Rownie Wlewo wprawo Nerozumim Je my lito, ale ne To je zakazane Uklidniete se, prosim 
m

Język ukraiński Вітаємо (witajemo) Прошу (proszu) Дякую (diakuju) Вибачте albo Прошу почекати Прямо (priamo) На ліво (na liwo) На право (na prawo) Не розумію Прикро мені, Це заборонено Прошу заспокоїтися 
Перепрошую (Proszu poczekaty) (      
(wybaczte (   
albo pereproszuju)   

Większość obcokrajowców, a przybysze ze Szwecji, Holandii i Irlandii w szczególności, na obczyźnie porozumiewa się po angielsku. W   
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