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Means of transport/Means of transport

subway, underground

Means of transport/Means of transport

tram

Means of transport/Means of transport

train

Means of transport/Means of transport

fast train

Means of transport/Means of transport

passenger train

Means of transport/Means of transport

car

Means of transport/Means of transport

truck

Means of transport/Means of transport

pick-up

Means of transport/Means of transport

delivery van

Means of transport/Means of transport

motorboat
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Środki transportu/Środki transportu

tramwaj

Środki transportu/Środki transportu

metro

Środki transportu/Środki transportu

pociąg pospieszny

Środki transportu/Środki transportu

pociąg

Środki transportu/Środki transportu

samochód

Środki transportu/Środki transportu

pociąg osobowy
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furgonetka
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samochód ciężarowy
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motorówka
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samochód dostawczy
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submarine

Means of transport/Means of transport

boat

Means of transport/Means of transport

ship

Means of transport/Means of transport

bus

Means of transport/Means of transport

bike, bicycle

Means of transport/Means of transport

motorbike

Means of transport/Means of transport

plane

Means of transport/Means of transport

jet plane

Means of transport/Means of transport

vehicle

Means of transport/Means of transport

spaceship
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łódź

Środki transportu/Środki transportu

łódź podwodna
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autobus
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statek

Środki transportu/Środki transportu

motocykl

Środki transportu/Środki transportu

rower
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odrzutowiec
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samolot
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statek kosmiczny
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pojazd
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ambulance

Means of transport/Means of transport

lifeboat
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łódź ratunkowa
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karetka pogotowia
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