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günaydın dzień dobry 

teşekkür ederim dziękuję 

çok güzel bardzo dobrze 

lyim dobrze 

evet tak 

hayir nie 

lütfen proszę  

buyurun Proszę,podając coś 

pardon przepraszam 

merhaba cześć /powitanie/ 

nasilsin jak się masz? 

senni seviyorum lubię Cię 

şoyle boyle tak sobie 

bayan pani, kobieta 

bay pan, mężczyzna 

askim kochanie 

arkadasim przyjaciel 

ekmek chleb 

su woda 

süt mleko 

kahve kawa 

güzel piękny 

çok pahalı bardzo drogo 

Nereye gitmek 
istersiniz? 

Dokąd chcielibyście 
pójść? 

Biz deniz boyunca 
yürüyüş 

Idziemy wzdłuż 
morza 

plaj plaża 

deniz morze 

iskele molo 

Eğer burada nasıl 
beğendin mi? 

Jak Wam tutaj się 
podoba? 

Ne içki? Kahve ya 
da çay? 

Czego się napijesz? 
Kawy, czy herbaty? 

Nasılsın? Jak się czujesz? 

Aç mısın? Jesteś głodny? 

Nerede tuwvalet? Gdzie jest toaleta? 

Nerede eczane? Gdzie jest apteka? 

Bir otobus oldugu 
yerde? 

Gdzie jest 
przystanek? 

Yavaş yavaş bana 
lütfen konuş 

Proszę mów do mnie 
powoli 

Eğer anlarsanız? 
Ben ne demek? 

Czy zrozumiałeś o co 
mi chodzi? 

Yarın görüşeceğiz Spotkamy się jutro 
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