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Od autora 
 
„Angielski w nieruchomościach” to książka 
przeznaczona dla szerokiej gamy zainteresowanych 
- zarówno dla specjalistów pracujących, czy też 
pragnących podjąć pracę w branży nieruchomości 
jak i dla tych, którzy chcą nabyć posesję za granicą. 
Podręcznik składa się z 5 rozdziałów: 
Budownictwo & Architektura (gdzie poznasz 
niezbędne nazwy obiektów budowlanych i 
architektonicznych), Dom & Wyposażenie, (czyli 
wykaz wszystkich najważniejszych terminów 
związanych z domem), Mini - słownik (terminologia 
specjalistyczna zarówno dla sprzedających  jak i 
kupujących nieruchomość), Formuły 
konwersacyjne & Wyrażenia (gdzie nauczysz się 
jak rozmawiać z klientem, czy też jak prowadzić 
rozmowę z pracownikiem agencji nieruchomości) 
oraz Korespondencja (znajdziesz tam przykładowe 
wzory ogłoszeń, dowiesz się również jak sporządzić 
angielskie CV czy też list motywacyjny). 
Poszczególne terminy zamieszczone w podręczniku 
zostały niejednokrotnie przełożone na brytyjski jak i 
amerykański angielski. Zatem materiał został 
dostosowany do zróżnicowanych potrzeb 
czytelników.  
„Angielski w nieruchomościach” jest nieocenioną 
pomocą dla wszystkich, którzy mieszkają za granicą 
i stanowi niezbędne kompendium wiedzy dla 
specjalistów zajmujących się tym sektorem 
gospodarki. 
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1. Budownictwo & Architektura        
Construction & architecture 

 
 

1.1. Budynki i obiekty - Buildings and objects 

 
 
altana    arbour 
aleja     avenue 
balkon    balcony 
basen    swimming pool 
biblioteka    library 
biuro     office 
biurowiec    office building 
boisko    sports field 
brama    gate 
budowa    building 
cerkiew    orthodox church 
cmentarz    cemetery / graveyard 
deptak    promenade / public walk 
działka    plot (of land) 
dom     house 
dworzec autobusowy  bus station 
fabryka    factory 
fontanna    fountain 
galeria    gallery 
garaż     garage 
gospodarstwo domowe  household 
hala     hall 
hangar    hangar 
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kaplica    chapel 
katedra    cathedral 
klasztor (męski)   monastery;  
klasztor (żeński)   nunnery 
 
klinika    clinic 
kolej     railway 
korytarz    corridor / hallway 
koszary    barracks 
kościół    church 
lotnisko    airport 
lokal     locum 
magazyn    warehouse  
metro     underground (Brt.);  
    subway (Am.) 
metropolia    metropolis 
most     bridge 
osiedle mieszkaniowe  housing estate (Brt.); 

housing development 
(Am.) 

pałac     palace 
park     park 
parking  car park (Brt.); parking lot 

(Am.) 
pasaż    passage 
plac     square 
plac zabaw    playground 
pole     field 
pole golfowe   golf course 
pomnik    monument 
postój taksówek   taxi rank 
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przedmieścia   suburbs / outskirts 
-> na przedmieściach  in the suburbs / on the 

outskirts 
przychodnia    out-patient clinic 
przystanek autobusowy  bust stop 
ratusz    town hall 
rynek     square 
sanktuarium    sanctuary 
sklep     shop 
spółdzielnia mieszkaniowa housing cooperative 
strefa ekonomiczna  economic zone 
synagoga    synagogue 
szalety    public conveniences 
szklarnia    greenhouse / glasshouse 
szpital    hospital 
teatr     theatre (Brt.);  
 theater (Am.) 
teren lesisty    woodland 
teren rolniczy   agricultural area 
twierdza    fortress 
warsztat    workshop 
wiadukt  flyover (Brt); overpass 

(Am.) 
wieża     tower 
wieżowiec    skyscraper 
zamek    castle 
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1.2. Punkty usługowe – Service points 

 
agencja nieruchomości  real estate agency / 

estate agency 
apteka  pharmacy / chemist’s 

(Brt.) drugstore (Am.) 
bank     bank 
centrum handlowe  shopping centre (Brt.); 

shopping mall (Am.) 
cukiernia    cake shop 
biuro podróży   travel agency 
biurowiec    office building 
dom starców   old people’s home 
dyskoteka    disco 
hotel     hotel 
kantor    exchange office 
karczma    inn 
kawiarnia    cafe 
kiosk     newsagent’s 
klub     club 
księgarnia  bookshop (Brt.); 

bookstore (Am.) 
kwiaciarnia    florist’s 
motel     motel 
pasmanteria    haberdashery 
pensjonat    guesthouse 
piekarnia    bakery 
poczta    post office 
pralnia    laundry 
pralnia chemiczna   cleaner’s 
przedsiębiorstwo   enterprise 
pub     pub 
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restauracja    restaurant 
schronisko młodzieżowe  youth hostel 
sklep jubilerski   jeweller’s shop 
sklep monopolowy   off-licence 
sklep meblowy   furniture shop 
sklep muzyczny   music shop 
sklep mięsny   butcher’s 
sklep obuwniczy   shoe shop 
sklep odzieżowy   clothes shop 
sklep papierniczy   stationery shop 
sklep rybny    fishmonger’s 
sklep sportowy   sports shop 
sklep spożywczy   grocer’s shop 
sklep zoologiczny   pet shop 
sklep z nabiałem   dairy shop 
sklep z zabawkami   toy shop 
ubezpieczalnia   insurance company 
zakład fotograficzny  photographer’s 
zakład fryzjerski   hairdresser’s 
zakład optyczny   optician’s 
zakład kosmetyczny  beauty parlour / salon 
zakład szewski   shoemaker’s 
zegarmistrz    watchmaker’s 
złotnik    goldsmith’s 
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1.3. Budynki mieszkalne - Dwelling houses 

 
akademik    dormitory 
apartament    apartment 
apartament  
(na szczycie wieżowca) penthouse 
 
blok mieszkalny   block of flats 
dom bliźniaczy   semi-detached house 
dom parterowy   bugalow 
dom szeregowy   terraced house 
domek jednorodzinny  detached house 
domek wiejski (chatka)  cottage 
domek wypoczynkowy  cabin 
dwór     manor house 
farma     grange 
internat    boarding school 
kampus    campus 
kamienica czynszowa  tenement 
kawalerka    bedsitter 
kwatera    lodgings 
mieszkanie w bloku   flat 
pałac     palace 
plebania    presbytery 
posiadłość    mansion 
przybudówka    annexe (Brt.); 
annex (Am.) 
rezydencja    residence 
wieżowiec    skyscraper 
willa     villa 
zamek     castle 
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1.4. Lokalizacja terenowa & administracyjna –    
Local & administrative siting 

 
aglomeracja    agglomeration 
aleja     avenue 
archipelag    archipelago 
autonomia    autonomy 
bagnisko    marsh 
bulwar    boulevard 
centrum    centre (Brt.); center (Am.) 
cieśnina    strait 
departament   department 
depresja    depression 
dolina    valley 
droga     droga 
dystrykt / dzielnica   district 
fiord     fjord 
góry     mountains 
hrabstwo    county 
jezioro    lake 
kanał morski    channel 
kanion    canyon 
klif     cliff 
kolonia    colony 
kotlina    dell 
kraj     country 
las     forest 
łąka     meadow 
miasteczko    town 
miasto    city 
mierzeja    spit 
morze    sea 
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nizina     lowland 
obszar    area 
ocean    ocean 
okręg przemysłowy  industrial region 
osada    settlement 
park     park 
park narodowy   national park 
płaskowyż    plateau 
plaża     beach 
pojezierze    lakeland 
pole     field 
półwysep    peninsula 
preria     prairie 
prowincja    province 
przedmieście   outskirts / suburbs 
przełęcz    pass 
przylądek    headland 
pustynia    desert 
region    region 
równina    plain 
rzeka     river 
stan     state 
staw     pond 
step     steppe 
śródmieście    downtown 
terytorium    territory 
ulica     street 
wąwóz    gully 
wieś     village 
województwo   province / voivodeship 
wybrzeże    seashore 
wyspa    island 



Angielski w Nieruchomościach str. 13  

Agnieszka Kosydar 

 

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS & Agnieszka Kosydar 

wyżyna    highland 
wzgórze    hill 
zatoka    bay / gulf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


