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

Ciudad/Tráfico

automovilista,
conductor

Miasto/Ruch drogowy

kierowca

Ciudad/Tráfico

ocupantes del coche

Miasto/Ruch drogowy

pasażerowie

Ciudad/Tráfico

viajero, viajera

Miasto/Ruch drogowy

pasażer

Ciudad/Tráfico

camionero

Miasto/Ruch drogowy

kierowca ciężarówki

Ciudad/Tráfico

motorista

Miasto/Ruch drogowy

motocyklista
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Ciudad/Tráfico

ciclista

Miasto/Ruch drogowy

rowerzysta

Ciudad/Tráfico

auto-estopista

Miasto/Ruch drogowy

autostopowicz

Ciudad/Tráfico

peatón, peatona

Miasto/Ruch drogowy

pieszy, piesza

Ciudad/Tráfico

mapade carreteras

Miasto/Ruch drogowy

mapa drogowa

Ciudad/Tráfico

carretera

Miasto/Ruch drogowy

droga
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Ciudad/Tráfico

autopista

Miasto/Ruch drogowy

autostrada

Ciudad/Tráfico

carretera comarcal

Miasto/Ruch drogowy

droga lokalna

Ciudad/Tráfico

carretera de
circunvalación

Miasto/Ruch drogowy

obwodnica

Ciudad/Tráfico

calle

Miasto/Ruch drogowy

ulica

Ciudad/Tráfico

arcén

Miasto/Ruch drogowy

pobocze
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Ciudad/Tráfico

paso de peatones,
paso de cebra zebra

Miasto/Ruch drogowy

przejście dla pieszych

Ciudad/Tráfico

acera

Miasto/Ruch drogowy

chodnik

Ciudad/Tráfico

cuneta

Miasto/Ruch drogowy

rów przydrożny

Ciudad/Tráfico

curva

Miasto/Ruch drogowy

zakręt

Ciudad/Tráfico

cruce

Miasto/Ruch drogowy

skrzyżowanie
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Ciudad/Tráfico

glorieta

Miasto/Ruch drogowy

rondo

Ciudad/Tráfico

semáforo

Miasto/Ruch drogowy

światła, sygnalizacja
świetlna

Ciudad/Tráfico

peaje

Miasto/Ruch drogowy

punkt pobierania opłat
za przejazd autostradą

Ciudad/Tráfico

señal de tráfico

Miasto/Ruch drogowy

znak drogowy

Ciudad/Tráfico

conducir

Miasto/Ruch drogowy

prowadzić
(samochód)
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Ciudad/Tráfico

frenar

Miasto/Ruch drogowy

hamować

Ciudad/Tráfico

acelerar

Miasto/Ruch drogowy

przyszpieszać

Ciudad/Tráfico

cambiar de marcha

Miasto/Ruch drogowy

zmieniać bieg

Ciudad/Tráfico

parar

Miasto/Ruch drogowy

zatrzymywać

Ciudad/Tráfico

aparcar

Miasto/Ruch drogowy

parkować
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Ciudad/Tráfico

adelantar

Miasto/Ruch drogowy

wyprzedzać

Ciudad/Tráfico

dar la vuelta

Miasto/Ruch drogowy

zawracać

Ciudad/Tráfico

dar marcha atrás

Miasto/Ruch drogowy

cofać
(się)

Ciudad/Tráfico

atravesar

Miasto/Ruch drogowy

przechodzić,
przejeżdżać

Ciudad/Tráfico

ceder el paso

Miasto/Ruch drogowy

ustępować
pierwszeństwa
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Ciudad/Tráfico

tener prioridad

Miasto/Ruch drogowy

mieć pierszeństwo

Ciudad/Tráfico

tocar el claxon

Miasto/Ruch drogowy

trąbić

Ciudad/Tráfico

remolcar

Miasto/Ruch drogowy

holować

Ciudad/Tráfico

reparar

Miasto/Ruch drogowy

naprawiać

Ciudad/Tráfico

quedarse sin gasolina

Miasto/Ruch drogowy

nie mieć benzyny
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Ciudad/Tráfico

llenar el depósito

Miasto/Ruch drogowy

tankować do pełna

Ciudad/Tráfico

cambiar una rueda

Miasto/Ruch drogowy

zmieniać koło

Ciudad/Tráfico

saltarse un semáforo

Miasto/Ruch drogowy

przejeżdżać na
czerwonym

Ciudad/Tráfico

cometer una infracción

Miasto/Ruch drogowy

popełniać wykroczenie
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