MECHANIKA - MECÁNICA
Układy samochodowe – Sistemas del
automóvil
sistema de dirección - układ kierowniczy

luz trasera - światło tylne

motor – silnik

techo - dach

sistema de frenado - układ hamulcowy

luneta posterior - szyba tylna

sistema de refrigeración - układ chłodzenia

maletero - bagażnik

Nadwozie – Carrocería

parabrisas - szyba przednia

carrocería - karoseria

parachoques - zderzak

guardabarros - błotnik

placa de la matrícula- tablica
rejestracyjna

alerón - spoiler

rueda de repuesto - koło zapasowe

bastidor - rama
cerradura de la puerta - zamek drzwi

pulverizador de agua -spryskiwacz szyby
tapacubos - dekiel koła

cristal - szyba
espejo retrovisor - lusterko wsteczne
espejo lateral - lusterko boczne

Wyposażenie wnętrza - Equipamiento
interior
airbag - poduszka powietrzna

faro - reflektor

alfombrilla - dywanik

faro antiniebla -reflektor przeciwmgielny
guardabarros - nadkole

apoyabrazos, reposabrazos, soporte para
el brazo - podłokietnik

faro delantero -światła przednie

apoyacabezas, reposacabezas - zagłówek

intermitente - migacz , kierunkowskaz

asiento - siedzenie

lavaparabrisas - spryskiwacz szyby
przedniej

cenicero - popielniczka

limpiaparabrisas - wycieraczka szyby

cinturón de seguridad - pas
bezpieczeństwa

przedniej

claxon - klakson

llanta - felga

ventanilla - szyba

luz de cruce -światło mijania

asidero - uchwyt

luz larga - światło drogowe/długie
luz antiniebla - światło przeciwmgielne

palanca de cambio de velocidades
dźwignia zmiany biegów

luz de freno - światło hamowania

freno de mano - hamulec ręczny
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pedal del embrague - pedał sprzęgła
sistema de ventilación – system wentylacji
tapicería – tapicerka
Deska rozdzielcza - Tablero de mandos
clausor – stacyjka

regulador de velocidad –regulator stałej
prędkości
chivato del nivel de carburante– kontrolka
rezerwy paliwa
cuentakilómetros - licznik kilometrów
velocímetro - prędkościomierz

FRASES ÚTILES – PRZYDATNE ZWROTY














Por favor, ayúdame (ayudar)– Proszę,
pomóż mi
Tráemelo (traer) – Przynieś mi to
Dame (dar) - Daj mi
Cógelo (coger) – Weź to
Abre (abrir) – Otwórz
Llevalo (llevar) –Zanieś to
Acercalome (acercar) –Podsuń mi to
Destornillalo (destornillar) – Odkręć
Enganchalo (enganchar) – Przyczep
Ponlo (poner) – Połóż to
Arriba – Do góry
Abajo – Na dół
A la izquierda- Na lewo
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A la derecha – Na prawo
En el centro/ en el medio – W środku
Coloca esto ahí (colocar)–Połóż to tam
Mira (mirar)– Popatrz
Tienes que hacerlo así – Musisz to
zrobić tak
Cierra (cerrar)– Zamknij
Abra (abrir)– Otwórz
Muy bien/mal – Bardzo dobrze/ źle
No hablo español (hablar)– Nie mówię
po hiszpańsku
No entiendo (entender) – Nie
rozumiem

Jeśli potrzebujesz pomocy przy nauce wymowy słowek, wejdź na
stronę: http://www.spanishdict.com/
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