Kluczowe słowa niezbędne do pozycjonowania strony w wyszukiwarce
(Key words indispensable for search engine optimization)
Język polski
(Polish language)
Policja
polska Policja
informacja
informacja turystyczna
bezpieczeństwo
bezpieczeństwo osobiste
bezpieczeństwo w ruchu drogowym
pomoc
natychmiastowa pomoc
telefon alarmowy
pogotowie ratunkowe
straż pożarna
straż miejska
bezpłatne połączenia
telefon
budka telefoniczna
zdarzenie
alarmowe zgłoszenie telefoniczne
miejsce zdarzenia
rodzaj zdarzenia
ulica
nazwa ulicy
napad
pobicie
kradzież
kolizja
wypadek
zabójstwo
zgwałcenie
bójka
zdarzenie drogowe
włamanie
kradzież pojazdu
kradzież samochodu
kradzież motoru
oszustwo
wyłudzenie
ruch drogowy
sygnalizacja świetlna
Pasy (ruchu)
pasy bezpieczeństwa
radar
mandat
przekroczenie prędkości

Język angielski
(English language)
Police
Polish Police
Information
Tourist information
Safety
Personal safety
Road safety / road traffic safety
Help
Immediate help
Emergency phone number
Emergency service / ambulance
Fire brigade/departament
Municipal guard
Free number/connections free of
charge
Telephone / phone
Phone box / public payphone
Incident
Emergency call
Scene/place of incident
Incident type
Street
Name of the street
Assault / attack
Battery
Theft
Traffic collision
Accident
murder / homicide / manslaughter
Rape
Fight / scuffle
Road incident
Burglary
Vehicle theft
Car theft
Motor theft
Fraud
Swindle
Traffic
Traffic lights
lanes
Seat-belts
Police radar
Ticket
Exceed the speed limit/speeding

jazda po alkoholu
system głośnomówiący
telefon komórkowy
zabronione
zakazane
niedozwolone
wyposażenie
gaśnica
trójkąt ostrzegawczy
mandat
mandat karny
miejsce publiczne
kara
odpowiedzialność cywilna
fotelik dziecięcy
dzieci
spożycie alkoholu
dopuszczalna zawartość alkoholu
promil
wydychane powietrze
prawo jazdy
międzynarodowe prawo jazdy
terytorium Polski
egzamin państwowy
znajomość języka polskiego
dozwolona prędkość
dopuszczalna prędkość
autobusy
samochody osobowe
półciężarówki
obszar zabudowany
obszar miejski
strefa płatnego parkowania
niestrzeżonego
płatne parkowanie
opłaty
ważne
dni robocze
parkomaty
karta miejska
zarząd transportu miejskiego
kwit parkingowy
widoczne miejsce
przednia szyba
postój samochodu
znak drogowy
inwalidzi
umundurowanie
wzór legitymacji
legitymacja służbowa
policyjne samochody

Drunk driving
Hands-free car kit
Mobile phone / cell phone
Forbidden / prohibited
Banned
Illict
Equipment
Fire extinguisher
Warning triangle
Ticket
Fine
Public place
Punishment / penalty
Civil liability / responsibility
Booster seat/children car seat
Children
Alcohol consumption
Legally permitted alcohol content
Promille
Exhaled air
Driving licence
International driving licence
Polish territory
State exam
Knowledge of polish language
Speed limit
Speed limit
Busses / coaches
Cars
Pickups/light tracks
Built-up area
Urban area
Non-attended payable area
Paid car park
charge / payment/ fee
Important / valid
Working days
Parking meters
Warsaw city card / season ticket
Warsaw Transport Authority
Parking ticket/receipt
Exposed place
Windscreen
Car stop
Traffic sign
Invalid / disabled person
Uniform
ID card example
Police ID card
Police cars / patrol cars

srebrno-niebieskie
granatowe
oznakowanie
legitymacja
uprawnienia
uprawnienia policjanta
legitymowanie osób
ustalenie tożsamości
stwarzanie zagrożenia
zatrzymanie osób
zatrzymanie
kontrola
kontrola osobista
bagaż
przeszukanie bagażu
czyn zabroniony
mienie
ochrona
portfel
pieniądze
dokumenty
kieszeń
ofiara
złodziej kieszonkowy
zabezpieczenie
wyrwanie z ręki
bagaż osobisty
opieka, bez opieki
laptop
nawigacja satelitarna
nawigacja
zamknięcie
utrata
utrata mienia
utrata dokumentów
powiadomienie
przygodna znajomość
licencjonowane pojazdy
taxi
wieczór
noc
miejsca nieoświetlone
park
skwer
bank
kantor
wymiana walut
waluta
euro
komenda policji / komisariat policji

Silver-blue
Navy-blue
marking
ID card
Licence
Police officer’s powers
Check sb’s ID card
Identity identification
Pose a threat / endanger
Detaining people
Detain / apprehension / arrest
Control / inspection / supervision
Superficial frisk
Luggage
Luggage search/checking
Forbiddden / prohibited act
Property / possession
Protection / security / guard
Wallet
Money
Documents
Pocket
Victim
Pickpocket
Protection / precaution
Snach sth from sb’s hand/pulled
out of hand
Personal luggage
Care, unaccompanied/unattended
Laptop / PC
GPS device
Navigation
Closure / shut-down
Loss
Loss of property
Loss of documents
notification / announcement
Chance acquaintance
Licenced cars
Taxi / cab
Evening
Night
Pitch-black places / dark / unlit
Park
Square
Bank
Cantor / exchange office
Currency exchange
Currency
Euro
Police headquarters / Police station

zawiadomienie
popełnione przestępstwo
popełnione wykroczenie
prokurator
narkotyki
substancja psychoaktywna
bar
zakaz
zakaz spożywania alkoholu
kawiarnia
restauracja
wymagane zezwolenie
pornografia
bankomat
urlop
wakacje
odpoczynek
rodzinne wakacje
prawo
bezpieczeństwo nad wodą
identyfikator
ubiór
patrol
patrol interwencyjny
załoga interwencyjna
miejsce dla inwalidów
fotoradar
monitoring
droga ekspresowa
autostrada
obcokrajowiec
gość
turysta
pomoc funkcjonariusza
zdarzenie losowe
lotnisko
dworzec kolejowy
środki komunikacji miejskiej
hotel
pensjonat
odprawa paszportowa
odprawa celna
bezpieczna droga
Policja rzeczna
Policja konna
bezpieczeństwo publiczne
kontakt
fax
e-mail

Notification / notice /
announcement
Commited crime
Commited petty offence / minor
offence
Prosecutor
Drugs
Psychoactive substance
Bar
Ban / prohibition
Ban on alcohol
Café / coffee house
Restaurant
Required licence/permission
Pornography / porno / porn
Cash dispenser / ATM
Holidays / vacation / leave
Holidays / vacation
Rest
Family holidays / vacation
Law
Water safety
ID card / identifier
Dress / costume / clothes
Patrol
Intervention patrol
Intervention crew
Place for invalid / disabled person
Speed (camera) trap
Monitoring / CCTV
Express road
Motorway
Foreigner
Guest / visitor
Tourist
Police officer’s support / assistance
Incident
Airport
Railway station
Public transport
Hotel
Guest-house / boarding house
Passport check
Customs clearance / check-in
Safe road
Water Police
Mounted Police
Public safety
Contact
Fax
e-mail

napisz do nas
opracowano przez
tłumaczenie
przetłumaczył
mapa
mapa dojazdu
dojazd
zgłoś błąd na stronie
język
wybierz język
informator
nasi sponsorzy
nasi współpracownicy
lokalizacja
świat
strona główna
mapa Ameryki Północnej
mapa Ameryki Południowej
mapa Europy
mapa Azji
mapa Afryki
mapa Australii
lista rozwijana
logo
logotyp
funkcja
baner
stopka
link
nowości
aktualności
aktualizacja
data
strona w budowie
powiększ
drukuj
nazwa ambasady w danym języku
Twoja ambasada
Twój konsulat
czas lokalny
czas danego kraju
zgłoszenie alarmowe
parkowanie pojazdów
dobrze
źle
światła (samochodowe)
pedofilia

Write to us
Worked out by
Translation
Translated by
Map
Access map
Access
Report error on page
Language
Choose language
Reference book / guide
Our sponsors
Our associates/co-workers
Location
World
Homepage
Map of North America
Map of South America
Map of Europe
Map of Asia
Map of Africa
Map of Australia
Drop-down list / selection list
Logo
Logotype
Function
Banner
Footer
Link
News
Current affairs
Updating / update
Date
Web page under construction
Zoom
Print
Embassy name in your language
Your embassy
Your consulate
Local time
Time in…/ local time
Emergency report (notice)
Parking cars
Well / good
Badly / wrong
Lights
Pedophilia

