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Liczbowy galimatias:
wszystko o liczebnikach

W

tym rozdziale znajdziesz zestawienie wyrażeń odnoszących
się do wszelkiego rodzaju liczb, dat i kwot pieniężnych,
dzięki znajomości których będziesz mógł sprawnie funkcjonować w rosyjskich realiach życia codziennego.

Liczymy po rosyjsku
Oto brutalna prawda. Każdy rosyjski liczebnik odmienia się przez
wszystkie sześć przypadków! (Więcej informacji o przypadkach znajdziesz w rozdziale 2.). Jeżeli jednak nie zamierzasz spędzać większości czasu nad matematyką lub na prowadzonych w języku rosyjskim
konferencjach dotyczących księgowości, nie spotkasz się ze zbyt wieloma rzeczywistymi sytuacjami, w których znajomość wszystkich
form odmiany liczebników będzie konieczna. Dlatego liczebniki, które
powinieneś poznać, przedstawiamy w mianowniku.
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Liczbowy galimatias: wszystko o liczebnikach

Liczebniki od 0 do 9
Oto liczby, które będziesz najczęściej stosował:












0 ноль (nol),
1 один (a-din),
2 два (dwa),
3 три (tri),
4 четыре (cie-ty-rie),
5 пять (piat’),
6 шесть (szest’),
7 семь (sjem’),
8 восемь (wo-sjem’),
9 девять (die-wiat’).

Zasady dotyczące odmiany liczebników są podobne do tych, które
obowiązują w języku polskim:
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Liczebnik 1 z rzeczownikiem: Jeśli rzeczownik, do którego odnosi się
liczebnik, jest rodzaju męskiego, mówimy один, jak w wyrażeniu один
человек (a-din cie-ła-wiek; jeden człowiek). Jeśli rzeczownik jest
rodzaju żeńskiego, mówimy одна, jak w wyrażeniu одна девушка
(ad-na die-wusz-ka; jedna dziewczyna). Jeżeli natomiast rzeczownik
jest rodzaju nijakiego, powiemy одно, jak w wyrażeniu одно окно
(ad-no ak-no; jedno okno).



Liczebnik 2 z rzeczownikiem: W przypadku rzeczowników rodzaju
męskiego i nijakiego mówimy два, w przypadku rzeczownika rodzaju
żeńskiego две. Oczywiście po cyfrze 2 konieczne jest zastosowanie
dopełniacza liczby pojedynczej, jak w wyrażeniu два человека
(dwa cie-ła-wie-ka; dwóch ludzi), два окна (dwa ak-na; dwa okna),
две девушки (dwie die-wusz-ki; dwie dziewczyny).



Liczebniki 3 i 4 z rzeczownikiem: W przypadku liczebników три (tri)
i четыре (cie-ty-rie) następujący po nich rzeczownik również przyjmuje
formę dopełniacza liczby pojedynczej, forma tych liczebników
pozostaje jednak taka sama niezależnie od tego, jakiego rodzaju
jest następujący po nich rzeczownik.



Liczebniki od 5 do 9 z rzeczownikiem: Rzeczownik następujący
po tych cyfrach przyjmuje formę dopełniacza liczby mnogiej, jak
w wyrażeniu пять девушек (piat’ die-wu-szek; pięć dziewczyn) czy
семь мальчиков (sjem’ mal-ci-kaw; siedmiu chłopców). Forma tych
liczebników pozostaje również taka sama niezależnie od tego, jakiego
rodzaju jest następujący po nich rzeczownik.
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Liczebniki od 10 do 19
Oto liczebniki od 10 do 19:












10 десять (die-sjat’),
11 одинадцать (a-di-nad-cat’),
12 двенадцать (dwie-nad-cat’),
13 тринадцать (tri-nad-cat’),
14 четырнадцать (cie-tyr-nad-cat’),
15 пятнадцать (piat-nad-cat’),
16 шестнадцать (szes-nad-cat’),
17 семнадцать (sjem-nad-cat’),
18 восемнадцать (wo-sjem-nad-cat’),
19 девятнадцать (die-wiat-nad-cat’).

Rzeczowniki następujące po wszystkich powyższych liczebnikach
przyjmują oczywiście formę dopełniacza liczby mnogiej.

Pierwszy, drugi — liczebniki porządkowe
Liczebniki porządkowe to wyrazy „pierwszy”, „trzeci” itd. Pierwszych
dwadzieścia prezentujemy poniżej:

















Kup książkę

первый (pier-wyj; pierwszy),
второй (wta-roj; drugi),
третий (trie-tij; trzeci),
четвёртый (ciet-wior-tyj; czwarty),
пятый (pia-tyj; piąty),
шестой (szes-toj; szósty),
седьмой (sjed’-moj; siódmy),
восьмой (was’-moj; ósmy),
девятый (die-wia-tyj; dziewiąty),
десятый (die-sia-tyj; dziesiąty),
одинадцатый (a-di-nad-ca-tyj; jedenasty),
двенадцатый (dwie-nad-ca-tyj; dwunasty),
тринадцатый (tri-nad-ca-tyj; trzynasty),
четырнадцатый (cie-tyr-nad-ca-tyj; czternasty),
пятнадцатый (piat-nad-ca-tyj; piętnasty),
шестнадцатый (szes-nad-ca-tyj; szesnasty),
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семнадцатый (sjem-nad-ca-tyj; siedemnasty),
восемнадцатый (wo-siem-nad-ca-tyj; osiemnasty),
девятнадцатый (die-wiat-nad-ca-tyj; dziewiętnasty),
двадцатый (dwad-ca-tyj; dwudziesty).

Zegar tyka: sprawdzamy czas
Gdy planujesz wyjście, время (wrie-mia; czas) ma podstawowe znaczenie. W kolejnych sekcjach pomożemy Ci sprawdzać czas i pytać
o godzinę. Dowiesz się również, w jaki sposób określać porę dnia i dzień
tygodnia.

Liczymy godziny
Podobnie jak w Europie Zachodniej, w Rosji czas mierzy się w systemie
24-godzinnym. Zamiast „godzina trzecia po południu” można więc
powiedzieć пятнадцать часов (piat-nad-cat’ cia-sow; godzina piętnasta). Rosjanie stosują taki system we wszelkich oficjalnych komunikatach: rozkładach jazdy, harmonogramach, programach radiowych
i telewizyjnych, zestawieniach godzin pracy itd. W życiu codziennym
jednak bardziej popularne jest stosowanie systemu dwunastogodzinnego ze wskazaniem, czy mówimy o godzinach przed- czy popołudniowych.
Jeśli stosując system dwunastogodzinny, zamierzasz powiedzieć, że
jest przed południem, powinieneś zastosować wyraz утра (ut-ra;
dosłownie: poranka), po południu natomiast użyj wyrazu дня (dnia;
dosłownie: dnia). Tak więc „piąta rano” to пять часов утра (piat’
cia-sow ut-ra), a „piąta po południu” — пять часов дня (piat’ cia-sow
dnia). Stosując system 24-godzinny, oczywiście nie dodaje się wyrazów
утра i дня.
Oto zasady podawania czasu w języku rosyjskim:
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Godzina pierwsza to час (cias), jak w zwrocie Cейчас час (sjej-cias
cias; jest godzina pierwsza). Przed wyrazem час nie dodajemy один
(a-din).



Po liczebniku двадцать один (dwad-cat’ a-din; dwudziesta
pierwsza) również stosujemy wyraz час, jak w zwrocie Сейчас
двадцать один час (sjej-cias dwad-cat’ a-din cias; jest godzina
dwudziesta pierwsza).
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Po liczebnikach два (dwa; 2), три (tri; 3), четыре (czie-ty-rie, 4),
двадцать два (dwad-cat’ dwa; 22), двадцать три (dwad-cat’ tri; 23),
двадцать четыре (dwad-cat’ cie-ty-rie; 24) należy zastosować wyraz
часа (cia-sa; dosłownie: godziny), jak w zwrocie Сейчас три чаca
(sjej-cias tri ci-sa; teraz jest godzina trzecia).



W wypadku pozostałych liczebników oznaczających czas należy
zastosować wyraz часов (cia-sow; dosłownie: godzin), jak w zwrocie
Сейчас пять часов (sjej-cias piat’ cia-sow; teraz jest godzina piąta).

I jeszcze jedna wskazówka: „południe” to po rosyjsku полдень
(poł-dień), a „północ” to полночь (poł-nać).

Liczymy minuty
W kolejnych punktach opiszemy, jak należy po rosyjsku liczyć
минуты (mi-nu-ty; minuty).

Wpół do…
Najprościej dodać do pełnej godziny zwrot тридцать минут (trid-cat’
mi-nut; trzydzieści minut), jak w zdaniu Сейчас два часа тридцать
минут (sjej-cias dwa ci-sa trid-cat’ mi-nut; jest teraz godzina druga
trzydzieści). W języku potocznym zwykle opuszcza się wyrazy часа
i минут, tak więc zdanie będzie brzmieć Сейчас два тридцать
(sjej-cias dwa trid-cat’; jest druga trzydzieści).
Inny sposób na powiedzenie, że jest „wpół do…”, to użycie wyrażenia
Сейчас половина второго (sjej-cias pa-la-wi-na wta-ro-wa;
jest wpół do drugiej).
W wyrażeniu takim jak Сейчас половина второго wyraz второго
jest formą dopełniacza liczebnika porządkowego второй (wta-roj;
drugi).

Kwadranse
Kwadrans to пятнадцать минут (piat-nad-cat’ mi-nut: piętnaście minut). Jeśli zamierzasz powiedzieć, że jest piętnaście minut
po godzinie, zastosuj konstrukcję Сейчас пять часов пятнадцать
минут (sjej-cias piat’ cia-sow piat-nad- cat’ mi-nut; jest godzina
piąta piętnaście). W języku potocznym często opuszcza się wyrazy
часов i минут, mówiąc Сейчас пять пятнадцать (sjej-cias piat’
piat-nad-cat’; jest piąta piętnaście).
Aby z kolei powiedzieć, że jest „za piętnaście…”, używamy zwrotu без
пятнадцати… (biez piat-nad-ca-ti; za piętnaście), jak w zdaniu
Сейчас без пятнадцати пять (sjej-cias biez piat-nad-ca-ti piat’; jest
za piętnaście piąta, dosłownie: jest bez piętnastu [minut] piąta).
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Minuty
Chcąc określić czas z większą dokładnością, stosujemy konstrukcję
Сейчас… часа (lub часов) + … минут, jak w zdaniu Сейчас четыре
часа десять минут (sjej-cias cie-ty-rie ci-sa die-sjat’ mi-nut; jest
godzina czwarta dziesięć). W języku potocznym oczywiście najczęściej
opuszcza się wyrazy часа (lub часов) i минут, mówiąc po prostu
Сейчас четыре десять (sjej-cias cie-ty-rie die-sjat’; jest czwarta
dziesięć).
Można także posłużyć się konstrukcją Сейчас без + ilość minut pozostałych do kolejnej godziny, jak w zdaniu Сейчас без десяти пять
(sjej-cias biez die-sia-ti piat’; jest za dziesięć piąta). Wyrazy минут
i часов oczywiście w języku potocznym opuszczamy.
W powyższej konstrukcji liczebnik oznaczający godzinę przyjmuje
formę dopełniacza. Poniżej przedstawiamy dopełniacz liczebników
najczęściej stosowanych przy podawaniu czasu:











одной (ad-noj; jednej),
двух (dwuch; dwóch),
трёх (trioch; trzech),
четырёх (cie-ty-rioch; czterech),
пяти (pia-ti; pięciu),
десяти (die-sja-ti; dziesięciu),
пятнадцати (piat-nad-ca-ti; piętnastu),
двадцати (dwad-ca-ti; dwudziestu),
двадцати пяти (dwad-ca-ti pia-ti; dwudziestu pięciu).

Pytamy o czas
Pytanie „Która jest godzina?” to po rosyjsku Сколько сейчас времени?
(skol-ka sjej-cias wrie-mie-ni). Pytając o godzinę przechodnia na ulicy,
dobrze jest zacząć od zwrotu grzecznościowego w rodzaju Извините,
пожалуйста (iz-wi-ni-tie, pa-żał-sta; przepraszam) lub Скажите,
пожалуйста (ska-ży-tie, pa-żał-sta; proszę powiedzieć).
Aby zapytać, o której godzinie coś się wydarzyło lub ma się wydarzyć,
należy zastosować zwrot Когда (kag-da; kiedy) lub В какое время…
(w ka-ko-je wrie-mia; o której godzinie).

48

Rozmówki rosyjskie dla bystrzaków

Kup książkę

Poleć książkę

Czas na pory dnia
W języku rosyjskim, jak w niemal wszystkich innych, wyróżniamy
trzy podstawowe pory dnia: утро (ut-ra; ranek), день (dień; popołudnie) i вечер (wie-cier; wieczór). Jest jeszcze oczywiście ночь (noć;
noc), ale wtedy większość ludzi śpi. O tym, że coś wydarzyło się
o konkretnej porze dnia, mówimy, stosując następujące wyrazy:






утром (ut-ram; rano),
днём (dniom; po południu),
вечером (wie-cie-ram; wieczorem),
ночью (noć-ju; nocą).

Aby przekazać informację, że określone wydarzenie miało miejsce
o określonej porze dnia, wyrazy утро, день, вечер i ночь, oznaczające
porę dnia, stosujemy w narzędniku. Zwróć również uwagę, że wyraz
день traci środkowe е i redukuje się do wyrazu днём, a nie денём.
Rosyjskie rzeczowniki, tak samo jak polskie, miewają zwyczaj tracenia
liter w odmianie.

Dni tygodnia
Dni tygodnia w języku rosyjskim to:









понедельник (pa-nie-diel-nik; poniedziałek),
вторник (wtor-nik; wtorek),
среда (srie-da; środa),
четверг (ciet-wierg; czwartek),
пятница (piat-ni-ca; piątek),
суббота (su-bo-ta; sobota),
воскресенье (was-krie-sje-nije; niedziela).

Pytając, jaki jest dzień tygodnia, stosujemy konstrukcję Какой
сегодня день? (ka-koj sje-wod-nia dień; jaki mamy dzisiaj dzień?).
Odpowiadamy z użyciem konstrukcji Сегодня + dzień tygodnia, na
przykład Сегодня понедельник (sje-wod-nia pa-nie-diel-nik; dziś
jest poniedziałek). Tak, to rzeczywiście proste!
Aby opowiedzieć o wydarzeniu z konkretnego dnia, stosujemy przyimek в + nazwę dnia tygodnia w bierniku. (Więcej informacji na temat
przypadków znajdziesz w rozdziale 2.).
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в средy (w srie-du; w środę),
в четверг (w ciet-wierg; w czwartek),
в пятницy (w piat-ni-cu; w piątek),
в субботy (w su-bo-tu; w sobotę),
в воскресенье (w was-krie-sie-nije; w niedzielę).

Zastanawiasz się pewnie, dlaczego nazwy niektórych dni tygodnia
w bierniku się odmieniają, a inne nie. Odpowiedź jest prosta: rzeczowniki rodzaju męskiego będące nazwami obiektów nieożywionych nie
zmieniają swojej formy w bierniku, wyglądając jak w wersji słownikowej,
czyli w mianowniku.
Inne zwroty odnoszące się do dni tygodnia to:







день (dień; dzień),
сегодня (sje-wod-nia; dzisiaj),
сегодня утром (sje-wod-nia ut-ram; dzisiaj rano),
сегодня вечером (sje-wod-nia wie-cie-ram; dzisiaj wieczorem),
неделя (nie-die-lia; tydzień).

Odniesienia do teraźniejszości
Język rosyjski, podobnie jak polski, zawiera wiele zwrotów odnoszących się do przeszłości lub przyszłości w kontekście chwili obecnej.
Najbardziej powszechne są:












сейчас (sjej-cias; teraz),
скоро (sko-ra; niedługo),
поздно (poz-na; późno),
позже (poż-że; później),
рано (ra-na; wcześnie),
раньше (rań-sze; wcześniej),
вчера (wcie-ra; wczoraj),
позавчера (pa-za-wcie-ra; przedwczoraj),
завтра (zaw-tra; jutro),
послезавтра (pos-le-zaw-tra; pojutrze).

Gdy chcesz powiedzieć o wydarzeniu, które ma nastąpić za tydzień,
miesiąc czy rok, powinieneś zastosować wyraz через wraz z rzeczownikiem неделя (nie-die-la; tydzień), месяц (mie-sjac; miesiąc)
lub год (god; rok) w bierniku:
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через неделю (cie-riez nie-die-liu; za tydzień),
через месяц (cie-riez mie-sjac; za miesiąc),
через год (cie-riez god; za rok).

Aby z kolei opowiedzieć o zdarzeniu, które miało miejsce przed tygodniem, miesiącem lub rokiem, powinieneś powiedzieć:





на прошлой неделе (na prosz-łaj nie-die-lie; w zeszłym tygodniu),
в прошлом месяце (w prosz-łam mie-sja-ce; w zeszłym miesiącu),
в прошлом году (w prosz-łam ga-du; w zeszłym roku).

Sprawdzamy w kalendarzu
To, że wrzesień, kwiecień, czerwiec i listopad mają po 30 dni, jest
oczywiste, ale o kalendarzu warto wiedzieć nieco więcej.

Rozpoznajemy nazwy miesięcy
Poniżej przedstawiamy rosyjskie месяцы (mie-sja-cy; miesiące).














январь (jan-war’; styczeń),
февраль (fiew-ral; luty),
март (mart; marzec),
апрель (ap-riel; kwiecień),
май (maj; maj),
июнь (i-juń; czerwiec),
июль (i-jul; lipiec),
август (aw-gust; sierpień),
сентябрь (sjen-tiabr’; wrzesień),
октябрь (ak-tiabr’; październik),
ноябрь (na-jabr’; listopad),
декабрь (di-kabr’; grudzień).

Jeśli zamierzasz podać число (cis-lo; data), po rosyjsku powinieneś
zastosować konstrukcję składającą się z liczebnika porządkowego
rodzaju nijakiego i nazwy miesiąca w dopełniaczu, jak w przykładach
poniżej:
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Сегодня пятое октября (sje-wod-nia pia-ta-je ak-tiab-ria; dzisiaj
jest piąty października).



Завтра десятое июля (zaw-tra di-sja-ta-je i-ju-lia; jutro jest dziesiąty
lipca).



Послезавтра двадцать четвёртое марта (pas-le-zaw-tra dwadcat’-ciet-wior-ta-je mar-ta; pojutrze jest dwudziesty czwarty marca).

Podajemy rok
Podając rok, należy zacząć od stulecia, jak тысяча девятьсот (ty-sjacia die-wiat-sot; tysiąc dziewięćset) czy две тысячи (dwie ty-sja-ci;
dwa tysiące), a następnie podać liczebnik porządkowy oznaczający
konkretny rok, w odpowiednim przypadku, jak w przykładach poniżej:



тысяча девятсот пятьдесят восьмой год (ty-sja-cia die-wiat-sot
pi-di-sjat was’-moj god; tysiąc dziewięćset pięćdziesiąty ósmy rok),



две тысячи седьмой год (dwie ty-sja-ci sjed’-moj god; dwa tysiące
siódmy rok).

Zwróć uwagę, że podając rok, w języku rosyjskim stosujemy wyraz год
(god; rok). Wyraz ten posiada dwie formy liczby mnogiej, regularną
годы (go-dy; lata) i nieregularną года (ga-da; lata). Istnieje między
nimi subtelna różnica stylistyczna, ale Ty nie musisz się nią przejmować. Stosuj po prostu obie formy lub tę, która bardziej Ci odpowiada.
Aby wskazać wydarzenie, które miało, ma lub będzie miało miejsce,
stosujemy konstrukcję składającą się z przyimka в (w; w), roku w miejscowniku i wyrazu году (ga-du; roku), jak w przykładzie:
в тысяча девятсот пятьдесят восьмом году (w ty-sja-cia die-wiatsot pi-di-sjat was’-mom ga-du; w tysiąc dziewięćset pięćdziesiątym
ósmym roku),
Dla określenia roku, w którym rozgrywa się jakieś zdarzenie, wystarczy ostatni liczebnik porządkowy składający się na oznaczenie
roku zastosować w miejscowniku.

Określamy pory roku
W Rosji znane są времена года (wrie-mie-na go-da; pory roku).
Oto one:
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лето (le-ta; lato),
осень (o-sjeń; jesień).

W popularnej rosyjskiej piosence jest mowa o tym, że У природы нет
плохой погоды (u pri-ro-dy niet pła-choj pa-go-dy; w naturze
nie ma złej pogody). Innymi słowy, każda время года (wrie-mia
go-da; pora roku) ma własny czar.

Money, money, money
Oficjalną walutą w Rosji jest рубль (rubl’; rubel). Podobnie jak złoty,
który liczy 100 groszy, rubel dzieli się na 100 kopiejek (копейки;
ka-piej-ki).
Aby rozmawiać o kwotach w rublach, powinieneś stosować różne
przypadki, na przykład два рубля (dwa rub-lia; dwa ruble) — dopełniacz liczby pojedynczej, пять рублей (piat’ rub-lej; pięć rubli) —
dopełniacz liczby mnogiej, czy двадцать один рубль (dwad-cat’
a-din rubl’; dwadzieścia jeden rubli) — mianownik liczby pojedynczej.

Wymieniamy pieniądze
W rosyjskich miastach jest mnóstwo пунктов обмена (punk-taw
ab-mie-na; punktów wymiany walut), które mogą nazywać się również обмен валют (ab-mien wa-liut; wymiana walut). Пункт обмена
znajduje się w każdym hotelu. Najlepszy курс обмена валют (kurs
ab-mie-na wa-liut; kurs wymiany walut) oferują jednak банки
(ban-ki; banki).
Poniżej przedstawiamy zwroty przydatne podczas transakcji wymiany
walut:
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Я хочу обменять деньги (ja cha-ciu ab-mie-niat’ dień-gi; chciałbym
wymienić pieniądze).



Я хочу обменять доллары на рубли (ja cha-ciu ab-mie-niat’
do-łła-ry na rub-li; chciałbym wymienić dolary na ruble).



Какой курс обмена? (ka-koj kurs ab-mie-na; jaki jest kurs
wymiany?).



Надо платить комиссию? (na-da pła-tit’ ka-mis-ju; czy muszę
zapłacić prowizję?).
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Korzystamy z bankomatu
Najszybszy dostęp do rachunku oferuje банкомат (ban-ka-mat;
bankomat). Банкоматы (ban-ka-ma-ty; bankomaty), zwłaszcza
w mniejszych miejscowościach, nie są powszechne, najczęściej znajdują się w siedzibach banków.
Oto zwroty, które zobaczysz na ekranie bankomatu:








вставьте карту (wstaw’-tie kar-tu; proszę włożyć kartę),
введите ПИН-код (wwie-di-tie PIN-kod; proszę wprowadzić kod PIN),
введите сумму (wwie-di-tie su-mmu; proszę wprowadzić kwotę),
снять наличные (sniat’ na-licz-ny-je; proszę zabrać gotówkę),
квитанция (kwi-tan-cy-ja; pokwitowanie),
заберите карту (za-bie-ri-tie kar-tu; proszę zabrać kartę).

Wydajemy pieniądze
Zanim zaczniesz wydawać pieniądze, powinieneś poznać czasownik
платить (pla-tit’; płacić). W tabeli 3.1. przedstawiamy jego koniugację.

TABELA 3.1. Koniugacja czasownika платить
Koniugacja

Wymowa

Tłumaczenie

я плачу

ja pła-ciu

ja płacę

ты платишь

ty pła-tisz

ty płacisz (nieformalnie liczba
pojedyncza)

он/она/оно платит

on/a-na/a-no pła-tit

on/ona/ono płaci

мы платим

my pła-tim

my płacimy

вы платите

wy pła-ti-tie

wy płacicie (liczba pojedyncza,
formalnie i liczba mnoga)

они платят
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Płacimy kartami kredytowymi
Chociaż кредитные карточки (krie-dit-ny-je kar-tać-ki; karty
kredytowe) oraz банковские карточки (ban-kaw-ski-je kar-tać-ki;
karty debetowe) od dawna funkcjonują w miastach takich jak Moskwa
czy St. Petersburg, w innych miejscowościach nie są tak powszechnie
akceptowane. Planując płatność kartą, warto zapytać:



У Вас можно заплатить кредитной карточкой? (u was moż-na
za-pła-tit’ krie-dit-naj kar-tać-kaj; czy można u Państwa zapłacić kartą
kredytową?)



Я могу заплатить кредитной карточкой? (ja ma-gu zap-ła-tit’
krie-dit-naj kar-tać-kaj; czy mogę zapłacić kartą kredytową?).

Niektóre instytucje, na przykład biura podróży, mogą, przyjmując
płatność kartą, obciążyć Cię prowizją. Aby dowiedzieć się, czy z takim
właśnie przypadkiem masz do czynienia, zapytaj Вы взимаете
комиссионный сбор за оплату кредитной карточкой? (wy wzima-je-tie ka-mis-jon-nyj sbor za ap-ła-tu krie-dit-naj kar-tać-kaj;
czy pobierają Państwo prowizję za zapłatę kartą kredytową?).
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