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Pozdrowienia, lekcja pierwsza, wysłuchaj!  

• Guten Abend. • Dobry wieczór. 

• Hallo Herr Schulz. • Dzień dobry panie Schulz. 

• Hi • Cześć. 

• Wie gehts? • Jak leci? 

• Guten Tag. • Dzień dobry. 

• Ich freue mich Sie kennenzulernen. • Cieszę się, że Pana poznaję. 

• Freut mich • Bardzo mi miło. 

• Bye. • Do widzenia, cześć. 

• Guten Tag Frau Müller. • Dzień dobry pani Müller. 

• Bis morgen. • Do jutra. 

• Hallo • Dzień dobry. 

• Bis bald. • Zobaczymy się wkrótce. 

• Guten Morgen. • Dobre rano. 

• Guten Morgen, Peter. • Dobre rano Piotrze. 

• Gute Nacht. • Dobranoc. 

• Ich wünsche noch einen schönen Tag • Miłego dnia. 

• Was kostet das? • Ile to kosztuje? 

• Mein Name ist Tomas und das ist 
meine Freundin Jane. 

• Mam na imię Tomasz, a to moja 
dziewczyna Jana. 

• Mein Name ist Thomas. • Mam na imię Tomasz. 

• Kann ich Ihnen helfen? • Czy mogę Panu pomóc? 

• Was machen Sie hier? • Co Państwo tutaj robią? 
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• Entschuldigen Sie • Przepraszam. 

• Es tut mir leid. • Przykro mi. 

• Wieviel kostet das? • Ile to kosztuje? 

• Ich spreche nur ein wenig Englisch. • Po angielsku rozmawiam tylko trochę. 

• Woher kommst du? • Skąd jesteś? 

• Woher kommen Sie? • Skąd Pan pochodzi? 

• Können Sie mir bitte helfen? • Przepraszam, czy może mi Pan 
pomóc? 

• Wie lange sind Sie schon hier? • Jak długo tutaj jesteście? 

• Was sind Sie von Beruf? • Co robisz, jaka jest Twoja praca? 

• Hier bitte. • Proszę, oto ona. 

• Woher kommen Sie? • Skąd Pan jest? 

• Wo sind hier die Toiletten, bitte? • Przepraszam, którędy do ubikacji? 
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Pozdrowienia, lekcja druga, przetłumacz!  

• Cześć. • Hi 

• Jak leci? • Wie gehts? 

• Dzień dobry. • Hallo 

• Do jutra. • Bis morgen. 

• Dzień dobry pani Müller. • Guten Tag Frau Müller. 

• Cieszę się, że Pana poznaję. • Ich freue mich Sie kennenzulernen. 

• Do widzenia, cześć. • Bye. 

• Dobre rano. • Guten Morgen. 

• Jak się powodzi? • Wie gehts dir? 

• Dobre rano Piotrze. • Guten Morgen, Peter. 

• Dzień dobry. • Guten Tag. 

• Dzień dobry panie Schulz. • Hallo Herr Schulz. 

• Bardzo mi miło. • Freut mich 

• Dobry wieczór. • Guten Abend. 

• Zobaczymy się wkrótce. • Bis bald. 

• Dobranoc. • Gute Nacht. 

• Po angielsku rozmawiam tylko trochę. • Ich spreche nur ein wenig Englisch. 

• Przepraszam. • Entschuldigen Sie 

• Ile to kosztuje? • Wieviel kostet das? 

• Ile to kosztuje? • Was kostet das? 

• Miłego dnia. • Ich wünsche noch einen schönen Tag 

• Skąd Pan jest? • Woher kommen Sie? 

• Skąd Pan pochodzi? • Woher kommen Sie? 
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• Przepraszam, czy może mi Pan 
pomóc? 

• Können Sie mir bitte helfen? 

• Co robisz, jaka jest Twoja praca? • Was sind Sie von Beruf? 

• Mam na imię Tomasz. • Mein Name ist Thomas. 

• Czy mogę Panu pomóc? • Kann ich Ihnen helfen? 

• Jak długo tutaj jesteście? • Wie lange sind Sie schon hier? 

• Proszę, oto ona. • Hier bitte. 

• Co Państwo tutaj robią? • Was machen Sie hier? 

• Przykro mi. • Es tut mir leid. 

• Skąd jesteś? • Woher kommst du? 

• Mam na imię Tomasz, a to moja 
dziewczyna Jana. 

• Mein Name ist Tomas und das ist 
meine Freundin Jane. 

• Przepraszam, którędy do ubikacji? • Wo sind hier die Toiletten, bitte? 
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Pozdrowienia, lekcja trzecia, wysłuchaj!  

• Hallo, schön Sie zu sehen. • Dzień dobry, miło Pana wiedzieć. 

• Sehr gut, und Ihnen? • Dobrze, a Panu? 

• Bis morgen. • Do jutra. 

• Guten Morgen. • Dobre rano. 

• Freut mich auch. • Mnie również bardzo miło. 

• Bis dann. • Na razie! 

• Guten Tag. • Dzień dobry. 

• Hallo. • Dzień dobry. 

• Ich mich ebenso. • Ja również. 

• Gut, und Ihnen? • W porządku, a u Pana? 

• Guten Morgen Tony, hast du gut 
geschlafen? 

• Dobre, Tony. Spałeś dobrze? 

• Gut, und dir? • Dziękuję, dobrze. A u Ciebie? 

• Bye, bye • Do widzenia! 

• Oh, Hallo. • Dzień dobry. 

• Hallo. • Cześć. 

• Guten Abend. • Dobry wieczór. 

• Gute nacht. • Dobranoc! 

• Wir sind im Urlaub hier. • Jesteśmy tutaj na wakacjach. 

• Kein Problem. • Nie ma problemu. 

• Ich komme aus Zentraleuropa. • Pochodzę z Europy Środkowej. 

• Aber natürlich, was kann ich für Sie 
tun? 

• Oczywiście, co mogę dla Pana zrobić? 

• Ich komme aus Tschechien. • Jestem z Czeskiej Republiki. 
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• Freut mich, ich bin John. • Bardzo mi miło. Jestem John. 

• Danke, ich schaue nur. • Dziękuję, tylko oglądam. 

• Zehn Dolar. • Dziesięć dolarów. 

• Ihnen auch. • Panu też. 

• Freut mich dich kennenzulernen. • Bardzo mi miło. 

• Fünf Pfund und 30 Cent. • Pięć funtów trzydzieści. 

• Kein Problem. • Nie ma za co. 

• Das macht nicht, ich verstehe Sie gut. • To nie przeszkadza, ja Pana dobrze 
rozumiem. 

• Vielen Dank. • Dziękuję bardzo. 

• Ich komme aus Europa. • Jestem z Europy. 

• Wir sind seit Freitag hier. • Jesteśmy tutaj od piątku. 

• Danke.  • Dzięki. 

• Ja, wie kann Ich helfen? • Słucham. W czym mogę pomóc? 

• Gehen Sie geradeaus und die erste 
rechts. 

• Prosto i pierwsze drzwi w lewo. 
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Pozdrowienia, lekcja czwarta, przetłumacz!  

• Na razie! • Bis dann. 

• Dzień dobry. • Oh, Hallo. 

• Dobre, Tony. Spałeś dobrze? • Guten Morgen Tony, hast du gut 
geschlafen? 

• Do widzenia! • Bye, bye 

• Mnie również bardzo miło. • Freut mich auch. 

• Dobrze, a Panu? • Sehr gut, und Ihnen? 

• W porządku, a u Pana? • Gut, und Ihnen? 

• Dziękuję, dobrze. A u Ciebie? • Gut, und dir? 

• Ja również. • Ich mich ebenso. 

• Dobre rano. • Guten Morgen. 

• Dobry wieczór. • Guten Abend. 

• Cześć. • Hallo. 

• Dzień dobry, miło Pana wiedzieć. • Hallo, schön Sie zu sehen. 

• Do jutra. • Bis morgen. 

• Dzień dobry. • Hallo. 

• Dzień dobry. • Guten Tag. 

• Dobranoc! • Gute nacht. 
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• Oczywiście, co mogę dla Pana zrobić? • Aber natürlich, was kann ich für Sie 
tun? 

• Bardzo mi miło.  • Freut mich. 

• Słucham. W czym mogę pomóc? • Ja, wie kann Ich helfen? 

• Jestem z Czeskiej Republiki. • Ich komme aus Tschechien. 

• Jestem z Europy. • Ich komme aus Europa. 

• Jesteśmy tutaj od piątku. • Wir sind seit Freitag hier. 

• Dziesięć dolarów. • Zehn Dolar. 

• Jesteśmy tutaj na wakacjach. • Wir sind im Urlaub hier. 

• Nie ma problemu. • Kein Problem. 

• Dzięki. • Danke.  

• Panu też. • Ihnen auch. 

• Dziękuję, tylko oglądam. • Danke, ich schaue nur. 

• Dziękuję bardzo. • Vielen Dank. 

• Nie ma za co. • Kein Problem. 

• To nie przeszkadza, ja Pana dobrze 
rozumiem. 

• Das macht nicht, ich verstehe Sie gut. 

• Pięć funtów trzydzieści. • Fünf Pfund und 30 Cent. 

• Bardzo mi miło. • Freut mich dich kennenzulernen. 

• Pochodzę z Europy Środkowej. • Ich komme aus Zentraleuropa. 

• Jestem technikiem. • Ich bin technischer Ingeneur. 

• Prosto i pierwsze drzwi w lewo. • Gehen Sie geradeaus und die erste 
rechts. 
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Pozdrowienia, lekcja piąta, lekcja szósta wysłuchaj,reaguj!  

• Dobre rano Piotrze. • Guten Morgen, Peter. 

• Dobre, Tony. Spałeś dobrze? • Guten Morgen Tony, hast du gut 
geschlafen? 

• Dobre rano. • Guten Morgen. 

• Dobre rano. • Guten Morgen. 

• Dzień dobry. • Hallo 

• Dzień dobry, miło Pana wiedzieć. • Hallo, schön Sie zu sehen. 

• Dzień dobry pani Müller. • Guten Tag Frau Müller. 

• Dzień dobry. • Oh, Hallo. 

• Dzień dobry panie Schulz. • Hallo Herr Schulz. 

• Dzień dobry. • Hallo. 

• Cześć. • Hi 

• Cześć. • Hallo. 

• Do widzenia, cześć. • Bye. 

• Do widzenia! • Bye, bye 

• Zobaczymy się wkrótce. • Bis bald. 

• Do jutra. • Bis morgen. 

• Do jutra. • Bis morgen. 

• Na razie! • Bis dann. 

• Jak leci? • Wie gehts? 

• W porządku, a u Pana? • Gut, und Ihnen? 

• Jak się powodzi? • Wie gehts dir? 

• Dziękuję, dobrze. A u Ciebie? • Gut, und dir? 
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• Cieszę się, że Pana poznaję. • Ich freut mich Sie kennenzulernen. 

• Ja również. • Ich mich ebenso. 

• Bardzo mi miło. • Freut mich. 

• Mnie również bardzo miło. • Freut mich auch. 

• Dzień dobry. • Guten Tag. 

• Dzień dobry. • Guten Tag. 

• Dobry wieczór. • Guten Abend. 

• Dobry wieczór. • Guten Abend. 

• Dobranoc. • Gute Nacht. 

• Dobranoc! • Gute nacht. 
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• Miłego dnia. • Ich wünsche noch einen schönen Tag 

• Panu też. • Ihnen auch. 

• Mam na imię Tomasz, a to moja 
dziewczyna Jana. 

• Mein Name ist Tomas und das ist 
meine Freundin Jane. 

• Bardzo mi miło.  • Freut mich. 

• Mam na imię Tomasz. • Mein Name ist Thomas. 

• Bardzo mi miło. • Freut mich dich kennenzulernen. 

• Skąd jesteś? • Woher kommst du? 

• Jestem z Europy. • Ich komme aus Europa. 

• Skąd Pan jest? • Woher kommen Sie? 

• Jestem z Czeskiej Republiki. • Ich komme aus Tschechien. 

• Skąd Pan pochodzi? • Woher kommen Sie? 

• Pochodzę z Europy Środkowej. • Ich komme aus Zentraleuropa. 

• Dziękuje. • Danke.  

• Nie ma za co. • Kein Problem. 

• Ile to kosztuje? • Was kostet das? 

• Dziesięć dolarów. • Zehn Dolar. 

• Ile to kosztuje? • Wieviel kostet das? 

• Pięć funtów trzydzieści. • Fünf Pfund und 30 Cent. 

• Przepraszam, czy może mi Pan pomóc? • Können Sie mir bitte helfen? 

• Oczywiście, co mogę dla Pana zrobić? • Aber natürlich, was kann ich für Sie 
tun? 

• Jak długo tutaj jesteście? • Wie lange sind Sie schon hier? 

• Jesteśmy tutaj od piątku. • Wir sind seit Freitag hier. 

• Co Państwo tutaj robią? • Was machen Sie hier? 
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• Jesteśmy tutaj na wakacjach. • Wir sind im Urlaub hier. 

• Czy mogę Panu pomóc? • Kann ich Ihnen helfen? 

• Dziękuję, tylko oglądam. • Danke, ich schaue nur. 

• Przepraszam. • Entschuldigen Sie 

• Słucham. W czym mogę pomóc? • Ja, wie kann Ich helfen? 

• Proszę, oto ona. • Hier bitte. 

• Dziękuję bardzo. • Vielen Dank. 

• Po angielsku rozmawiam tylko trochę. • Ich spreche nur  wenig Englisch. 

• To nie przeszkadza, ja Pana dobrze 
rozumiem. 

• Das macht nicht, ich verstehe Sie gut. 

• Przykro mi. • Es tut mir leid. 

• Nie ma problemu. • Kein Problem. 

• Przepraszam, którędy do ubikacji? • Wo sind hier die Toiletten, bitte? 

• Prosto i pierwsze drzwi w lewo. • Gehen Sie geradeaus und die erste 
rechts. 
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Pozdrowienia – karty 

Guten Morgen, Peter. 
Guten Morgen Tony, hast du 

gut geschlafen? 
Guten Morgen. 

Guten Morgen. Hallo Hallo, schön Sie zu sehen. 

Guten Tag Frau Müller. Oh, Hallo. Hallo Herr Schulz. 

Hallo. Hi Hallo. 

Bye. Bye, bye Bis bald. 

Bis morgen. Bis morgen. Bis dann. 

1  
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Dobre rano. Dobre, Tony. Spałeś dobrze? Dobre rano Piotrze. 

Dzień dobry, miło Pana 
wiedzieć. 

Dzień dobry. Dobre rano. 

Dzień dobry panie Schulz. Dzień dobry. Dzień dobry pani Müller. 

Cześć. Cześć. Dzień dobry. 

Zobaczymy się wkrótce. Do widzenia! Do widzenia, cześć. 

Na razie! Do jutra. Do jutra. 

2  
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Wie gehts? Gut, und Ihnen? Wie geht es Ihnen? 

Sehr gut, und Ihnen? Wie gehts dir? Gut, und dir? 

Ich freut mich Sie 
kennenzulernen. 

Ich mich ebenso. Freut mich 

Freut mich auch. Guten Tag. Guten Tag. 

Guten Abend. Guten Abend. Gute Nacht. 

Gute nacht. -  -  

3  
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Jak się powodzi? W porządku, a u Pana? Jak leci? 

Dziękuję, dobrze. A u 
Ciebie? 

Jak u Ciebie? Dobrze, a Panu? 

Bardzo mi miło. Ja również. Cieszę się, że Pana poznaję. 

Dzień dobry. Dzień dobry. Mnie również bardzo miło. 

Dobranoc. Dobry wieczór. Dobry wieczór. 

-  -  Dobranoc! 

4  
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Ich wünsche noch einen 
schönen Tag 

Ihnen auch. 
Mein Name ist Tomas und 

das ist meine Freundin Jane. 

Freut mich, ich bin John. Mein Name ist Thomas. 
Freut mich dich 

kennenzulernen, Thomas. 

Woher kommst du? Ich komme aus Europa. Woher kommen Sie? 

Ich komme aus Tschechien. Woher kommen Sie? 
Ich komme aus 
Zentraleuropa. 

Danke.  Kein Problem. Was kostet das? 

Zehn Dolar. Wieviel kostet das? Fünf Pfund und 30 Cent. 

1  
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Mam na imię Tomasz, a to 
moja dziewczyna Jana. 

Panu też. Miłego dnia. 

Bardzo mi miło, Tomaszu. Mam na imię Tomasz. Bardzo mi miło. Jestem John. 

Skąd Pan jest? Jestem z Europy. Skąd jesteś? 

Pochodzę z Europy 
Środkowej. 

Skąd Pan pochodzi? Jestem z Czeskiej Republiki. 

Ile to kosztuje? Nie ma za co. Dzięki. 

Pięć funtów trzydzieści. Ile to kosztuje? Dziesięć dolarów. 

2  

 



23 
 

Können Sie mir bitte helfen? 
Aber natürlich, was kann ich 

für Sie tun? 
Wie lange sind Sie schon 

hier? 

Wir sind seit Freitag hier. Was machen Sie hier? Wir sind im Urlaub hier. 

Was sind Sie von Beruf? Ich bin technischer Ingeneur. Kann ich Ihnen helfen? 

Danke, ich schaue nur. Entschuldigen Sie Ja, wie kann Ich helfen? 

Hier bitte. Vielen Dank. 
Ich spreche nur ein wenig 

Englisch. 

Das macht nicht, ich verstehe 
Sie gut. 

Es tut mir leid. Kein Problem. 

3  
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Jak długo tutaj jesteście? 
Oczywiście, co mogę dla 

Pana zrobić? 
Przepraszam, czy może mi 

Pan pomóc? 

Jesteśmy tutaj na wakacjach. Co Państwo tutaj robią? Jesteśmy tutaj od piątku. 

Czy mogę Panu pomóc? Jestem technikiem. 
Co robisz, jaka jest Twoja 

praca? 

Słucham. W czym mogę 
pomóc? 

Przepraszam. Dziękuję, tylko oglądam. 

Po angielsku rozmawiam 
tylko trochę. 

Dziękuję bardzo. Proszę, oto ona. 

Nie ma problemu. Przykro mi. 
To nie przeszkadza, ja Pana 

dobrze rozumiem. 

4  
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Wo sind hier die Toiletten, 
bitte? 

Gehen Sie geradeaus und die 
erste rechts. 

-  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

5  
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-  
Prosto i pierwsze drzwi w 

lewo. 
Przepraszam, którędy do 

ubikacji? 

6  
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Pozdrowienia – test 

•  Dziękuję, dobrze. A u Ciebie? ................................................................. 

•  Dzień dobry. ................................................................. 

•  Cześć. ................................................................. 

•  Dzień dobry. ................................................................. 

•  Dzień dobry, miło Pana wiedzieć. ................................................................. 

•  Do jutra. ................................................................. 

•  Dobre, Tony. Spałeś dobrze? ................................................................. 

•  Dzień dobry. ................................................................. 

•  Cześć. ................................................................. 

•  Jak u Ciebie? ................................................................. 

•  Do jutra. ................................................................. 

•  Do widzenia! ................................................................. 

•  Dzień dobry panie Schulz. ................................................................. 

•  Dzień dobry. ................................................................. 

•  Dobry wieczór. ................................................................. 

•  Bardzo mi miło. ................................................................. 

•  Mnie również bardzo miło. ................................................................. 

•  Dzień dobry pani Müller. ................................................................. 

•  Dobre rano. ................................................................. 
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•  Cieszę się, że Pana poznaję. ................................................................. 

•  Zobaczymy się wkrótce. ................................................................. 

•  Dobranoc. ................................................................. 

•  Jak leci? ................................................................. 

•  Dobranoc! ................................................................. 

•  Dzień dobry. ................................................................. 

•  Ja również. ................................................................. 

•  Do widzenia, cześć. ................................................................. 

•  Dobrze, a Panu? ................................................................. 

•  Jak się powodzi? ................................................................. 

•  W porządku, a u Pana? ................................................................. 

•  Dobry wieczór. ................................................................. 

•  Na razie! ................................................................. 

•  Dobre rano. ................................................................. 

•  Dobre rano Piotrze. ................................................................. 

•  Bardzo mi miło, Tomaszu. ................................................................. 

•  Bardzo mi miło. Jestem John. ................................................................. 

•  Przepraszam, czy może mi Pan pomóc? ................................................................. 

•  Przepraszam, którędy do ubikacji? ................................................................. 
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•  Co Państwo tutaj robią? ................................................................. 

•  Skąd Pan pochodzi? ................................................................. 

•  Nie ma problemu. ................................................................. 

•  Mam na imię Tomasz, a to moja dziewczyna 

Jana. 

................................................................. 

•  Prosto i pierwsze drzwi w lewo. ................................................................. 

•  Dziękuję, tylko oglądam. ................................................................. 

•  Oczywiście, co mogę dla Pana zrobić? ................................................................. 

•  To nie przeszkadza, ja Pana dobrze rozumiem. ................................................................. 

•  Panu też. ................................................................. 

•  Jestem z Czeskiej Republiki. ................................................................. 

•  Proszę, oto ona. ................................................................. 

•  Przykro mi. ................................................................. 

•  Ile to kosztuje? ................................................................. 

•  Pięć funtów trzydzieści. ................................................................. 

•  Jestem z Europy. ................................................................. 

•  Dziękuję bardzo. ................................................................. 

•  Co robisz, jaka jest Twoja praca? ................................................................. 

•  Ile to kosztuje? ................................................................. 

•  Miłego dnia. ................................................................. 
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•  Mam na imię Tomasz. ................................................................. 

•  Czy mogę Panu pomóc? ................................................................. 

•  Dziesięć dolarów. ................................................................. 

•  Po angielsku rozmawiam tylko trochę. ................................................................. 

•  Skąd jesteś? ................................................................. 

•  Przepraszam. ................................................................. 

•  Jak długo tutaj jesteście? ................................................................. 

•  Nie ma za co. ................................................................. 

•  Jesteśmy tutaj od piątku. ................................................................. 

•  Jesteśmy tutaj na wakacjach. ................................................................. 

•  Jestem technikiem. ................................................................. 

•  Słucham. W czym mogę pomóc? ................................................................. 

•  Pochodzę z Europy Środkowej. ................................................................. 

•  Dzięki. ................................................................. 

•  Skąd Pan jest? ................................................................. 
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Pozdrowienia – test - klucz 

•  Dziękuję, dobrze. A u Ciebie? •  Gut, und dir? 

•  Dzień dobry. •  Guten Tag. 

•  Cześć. •  Hallo. 

•  Dzień dobry. •  Hallo. 

•  Dzień dobry, miło Pana wiedzieć. •  Hallo, schön Sie zu sehen. 

•  Do jutra. •  Bis morgen. 

•  Dobre, Tony. Spałeś dobrze? •  Guten Morgen Tony, hast du gut geschlafen? 

•  Dzień dobry. •  Oh, Hallo. 

•  Cześć. •  Hi 

•  Jak u Ciebie? •  Wie gehts dir? 

•  Do jutra. •  Bis morgen. 

•  Do widzenia! •  Bye, bye 

•  Dzień dobry panie Schulz. •  Hallo Herr Schulz. 

•  Dzień dobry. •  Guten Tag. 

•  Dobry wieczór. •  Guten Abend. 

•  Bardzo mi miło. •  Freut mich 

•  Mnie również bardzo miło. •  Freut mich auch. 

•  Dzień dobry pani Müller. •  Guten Tag Frau Müller. 

•  Dobre rano. •  Guten Morgen. 
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•  Cieszę się, że Pana poznaję. •  Ich freut mich Sie kennenzulernen. 

•  Zobaczymy się wkrótce. •  Bis bald. 

•  Dobranoc. •  Gute Nacht. 

•  Jak leci? •  Wie gehts? 

•  Dobranoc! •  Gute nacht. 

•  Dzień dobry. •  Hallo 

•  Ja również. •  Ich mich ebenso. 

•  Do widzenia, cześć. •  Bye. 

•  Dobrze, a Panu? •  Sehr gut, und Ihnen? 

•  Jak się powodzi? •  Wie geht es Ihnen? 

•  W porządku, a u Pana? •  Gut, und Ihnen? 

•  Dobry wieczór. •  Guten Abend. 

•  Na razie! •  Bis dann. 

•  Dobre rano. •  Guten Morgen. 

•  Dobre rano Piotrze. •  Guten Morgen, Peter. 

•  Bardzo mi miło, Tomaszu. •  Freut mich dich kennenzulernen, Thomas. 

•  Bardzo mi miło. Jestem John. •  Freut mich, ich bin John. 

•  Przepraszam, czy może mi Pan pomóc? •  Können Sie mir bitte helfen? 

•  Przepraszam, którędy do ubikacji? •  Wo sind hier die Toiletten, bitte? 
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•  Co Państwo tutaj robią? •  Was machen Sie hier? 

•  Skąd Pan pochodzi? •  Woher kommen Sie? 

•  Nie ma problemu. •  Kein Problem. 

•  Mam na imię Tomasz, a to moja dziewczyna 

Jana. 

•  Mein Name ist Tomas und das ist meine 

Freundin Jane. 

•  Prosto i pierwsze drzwi w lewo. •  Gehen Sie geradeaus und die erste rechts. 

•  Dziękuję, tylko oglądam. •  Danke, ich schaue nur. 

•  Oczywiście, co mogę dla Pana zrobić? •  Aber natürlich, was kann ich für Sie tun? 

•  To nie przeszkadza, ja Pana dobrze rozumiem. •  Das macht nicht, ich verstehe Sie gut. 

•  Panu też. •  Ihnen auch. 

•  Jestem z Czeskiej Republiki. •  Ich komme aus Tschechien. 

•  Proszę, oto ona. •  Hier bitte. 

•  Przykro mi. •  Es tut mir leid. 

•  Ile to kosztuje? •  Wieviel kostet das? 

•  Pięć funtów trzydzieści. •  Fünf Pfund und 30 Cent. 

•  Jestem z Europy. •  Ich komme aus Europa. 

•  Dziękuję bardzo. •  Vielen Dank. 

•  Co robisz, jaka jest Twoja praca? •  Was sind Sie von Beruf? 

•  Ile to kosztuje? •  Was kostet das? 

•  Miłego dnia. •  Ich wünsche noch einen schönen Tag 
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•  Mam na imię Tomasz. •  Mein Name ist Thomas. 

•  Czy mogę Panu pomóc? •  Kann ich Ihnen helfen? 

•  Dziesięć dolarów. •  Zehn Dolar. 

•  Po angielsku rozmawiam tylko trochę. •  Ich spreche nur ein wenig Englisch. 

•  Skąd jesteś? •  Woher kommst du? 

•  Przepraszam. •  Entschuldigen Sie 

•  Jak długo tutaj jesteście? •  Wie lange sind Sie schon hier? 

•  Nie ma za co. •  Kein Problem. 

•  Jesteśmy tutaj od piątku. •  Wir sind seit Freitag hier. 

•  Jesteśmy tutaj na wakacjach. •  Wir sind im Urlaub hier. 

•  Jestem technikiem. •  Ich bin technischer Ingeneur. 

•  Słucham. W czym mogę pomóc? •  Ja, wie kann Ich helfen? 

•  Pochodzę z Europy Środkowej. •  Ich komme aus Zentraleuropa. 

•  Dzięki. •  Danke.  

•  Skąd Pan jest? •  Woher kommen Sie? 
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Restauracja, lekcja pierwsza, wysłuchaj!  

•  Können Sie uns bitte noch mehr Brot bringen? •  Można jeszcze poprosić o pieczywo? 

•  Sind diese Plätze noch frei? •  Czy te miejsca są wolne? 

•  Etwas zu trinken? •  Coś do picia? 

•  Was möchten Sie essen? •  Co zjesz? 

•  Bitte geben Sie mein Kompliment an den Chef. •  Proszę pochwalić szefa kuchni. 

•  Was können Sie empfehlen? •  Co nam Pan poleci? 

•  Können Sie uns noch eine Flasche Wein 

bringen? 

•  Mogę poprosić o następną butelkę wina? 

•  Danke für das köstliche Essen. •  Dziękujemy za znakomite danie. 

•  Kann ich die Rechnung haben? •  Czy mogę otrzymać rachunek? 

•  Ich glaube da ist ein Fehler in der Rechnung. •  Myślę, że na rachunku jest błąd. 

•  Das haben wir nicht gehabt. •  Tego nie otrzymaliśmy. 

•  Könnten Sie uns bitte etwas mehr Dressing 

bringen? 

•  Czy może Pan przynieść jeszcze trochę sosu? 

•  Was möchten Sie gern trinken? •  Czego się Państwo napiją? 

•  Möchten Sie noch etwas? •  Coś jeszcze? 

•  Können Sie und bitte zwei Tassen Kaffee 

bringen? 

•  Poproszę dwie kawy. 

•  Ist dieser Sitz noch frei? •  Czy to miejsce jest wolne? 

•  Vielen dank. •  Dziękuję. 

•  Möchten Sie eine Vorspeise? •  Zjedzą Państwo przekąskę? 
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•  Ist es nötig einen Tisch zu reservieren? •  Czy trzeba rezerwować stół? 

•  Kann ich für heute Abend einen Tisch 

reservieren? 

•  Czy mogę sobie zarezerwować sobie stół na 

dzisiejszy wieczór. 

•  Ich hätte gern Hühnchen mit Kartoffeln. •  Poproszę kurczaka z ziemniakami. 

•  Ich würde gern für heute Abend 19 Uhr einen 

Tisch reservieren 

•  Chciałbym zarezerwować stół na dzisiaj, na 

siódmą wieczorem. 

•  Ich nehme das Steak mit Pommes. •  Poproszę steka z frytkami. 

•  Möchten Sie bestellen? •  Czy mogę przyjąć zamówienie? 

•  Was ist ein typisches nationales Gericht? •  Jaki jest typowy tutejszy pokarm? 
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Restauracja, lekcja druga, przetłumacz!  

•  Proszę pochwalić szefa kuchni. •  Bitte geben Sie mein Kompliment an den Chef. 

•  Mogę poprosić o następną butelkę wina? •  Können Sie uns noch eine Flasche Wein 

bringen? 

•  Co zjesz? •  Was möchten Sie essen? 

•  Coś do picia? •  Etwas zu trinken? 

•  Można jeszcze poprosić o pieczywo? •  Können Sie uns bitte noch mehr Brot bringen? 

•  Dziękujemy za znakomite danie. •  Danke für das köstliche Essen. 

•  Czy może Pan przynieść jeszcze trochę sosu? •  Könnten Sie uns bitte etwas mehr Dressing 

bringen? 

•  Czy mogę przyjąć zamówienie? •  Möchten Sie bestellen? 

•  Czy to miejsce jest wolne? •  Ist dieser Sitz frei? 

•  Poproszę kurczaka z ziemniakami. •  Ich hätte gern Hühnchen mit Kartoffeln. 

•  Poproszę steka z frytkami i zestawem surówek. •  Ich nehme das Steak mit Pommes. 

•  Coś jeszcze? •  Möchten Sie noch etwas? 

•  Czy mogę otrzymać rachunek? •  Kann ich die Rechnung haben? 

•  Myślę, że na rachunku jest błąd. •  Ich glaube da ist ein Fehler in der Rechnung. 

•  Czego się Państwo napiją? •  Was möchten Sie gern trinken? 

•  Dziękuję. •  Vielen dank. 

•  Co nam Pan poleci? •  Was können Sie empfehlen? 

•  Poproszę dwie kawy. •  Können Sie und bitte zwei Tassen Kaffee 

bringen? 
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•  Tego nie otrzymaliśmy. •  Das haben wir nicht gehabt. 

•  Chciałbym zarezerwować stół na dzisiaj, na 

siódmą wieczorem. 

•  Ich würde gern für heute Abend 19 Uhr einen 

Tisch reservieren 

•  Czy te miejsca są wolne? •  Sind diese Plätze noch frei? 

•  Czy mogę sobie zarezerwować sobie stół na 

dzisiejszy wieczór. 

•  Kann ich für heute Abend einen Tisch 

reservieren? 

•  Zjedzą Państwo przekąskę? •  Möchten Sie eine Vorspeise? 

•  Czy trzeba rezerwować stół? •  Ist es nötig einen Tisch zu reservieren? 

•  Jaki jest typowy tutejszy pokarm? •  Was ist ein typisches nationales Gericht? 
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Restauracja, lekcja trzecia, wysłuchaj!  

•  Wir haben noch nicht gewählt. •  Jeszcze sobie nie wybraliśmy. 

•  Ich nehme ein Glas Rotwein. •  Poproszę lampkę czerwonego wina. 

•  Unser Tagesgericht ist heute Hühnersuppe und 

Lasagne. 

•  Dzisiejsze menu to rosół z kurczaka i lasagne. 

•  Wir hätten gern eine Flasche Wasser und ich 

nehme ein Bier. 

•  Poprosimy butelkę wody a ja poproszę piwo. 

•  Eine Rechnung für alles? •  Jeden rachunek dla wszystkich? 

•  Natürlich. Red Chardonay 2008? •  Oczywiście. Czerwone Chardonay 2008? 

•  Ich werde sie nochmal überprüfen. •  Popatrzę na to jeszcze raz. 

•  Ich glaube ja. Peter, was nimmst du? •  Tak, myślę, że tak. Na co masz ochotę Piotr? 

•  OK, sonst noch etwas? •  OK coś jeszcze? 

•  Ich bin sofort mit der neuen Rechnung zurück. •  Zaraz wracam z nowym rachunkiem. 

•  Es tut mir leid, aber heute Abend sind wir 

ausgebucht. 

•  Bardzo mi przykro, ale dzisiaj wieczorem nie 

mamy wolnych miejsc. 

•  Wie mögen Sie ihr Steak, Roh Medium oder 

Durch? 

•  Jak ma być przygotowany stek - krwisty, 

średnio lub bardzo przepieczony? 

•  Ich würde es Ihnen empfehlen. •  Poleciłbym to Państwu. 

•  Ich bin gleich wieder da. •  Zaraz wracam. 

•  Ich nehme die Champignonsuppe •  Poproszę zupę grzybową. 

•  Ich nehme ein Glas Wasser. •  Poproszę szklankę wody. 

•  Es war uns ein Vergnügen, bitte beehren Sie 

uns wieder. 

•  Cała przyjemność po naszej stronie. 

Zapraszamy Państwa ponownie. 
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•  Das werde ich, mein Herr. Es wird ihn freuen. •  Tak, proszę pana. Będzie zadowolony. 

•  Nein, tut mir Leid, dieser Sitz ist besetzt. •  Nie, to miejsce jest zajęte. 

•  Eine Tasse Kaffee und die Rechnung, bitte. •  Filiżankę kawy i rachunek poproszę. 

•  Wieviele Personen sind Sie? •  Ilu Was jest? 

•  Welches Dressing haben Sie gern? •  Jaki dresing podać? 

•  Wir nehmen die Kartoffelsuppe und den 

Chickenburger mit Pommes. 

•  Poproszę zupę ziemniaczaną i burger z 

kurczaka z frytkami. 

•  Möchten Sie Wasser mit dem Kaffee? •  Czy podać jakąś wodę do kawy? 

•  Schauen Sie mal auf Seite für. •  Popatrzcie, proszę, na stronę nr 4. 
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Restauracja, lekcja czwarta, przetłumacz!  

 

•  Zaraz wracam z nowym rachunkiem. •  Ich bin sofort mit der neuen Rechnung zurück. 

•  Zaraz wracam. •  Ich bin gleich wieder da. 

•  Tak, myślę, że tak. Na co masz ochotę Piotr? •  Ich glaube ja. Peter, was nimmst du? 

•  Poproszę zupę ziemniaczaną i burger z 

kurczaka z frytkami. 

•  Wir nehmen die Kartoffelsuppe und den 

Chickenburger mit Pommes. 

•  Jaki dresing podać? •  Welches Dressing haben Sie gern? 

•  Nie, to miejsce jest zajęte. •  Nein, tut mir Leid, dieser Sitz ist besetzt. 

•  Cała przyjemność po naszej stronie. 

Zapraszamy Państwa ponownie. 

•  Es war uns ein Vergnügen, bitte beehren Sie 

uns wieder. 

•  Poproszę szklankę wody. •  Ich nehme ein Glas Wasser. 

•  Oczywiście. Czerwone Chardonay 2008? •  Natürlich. Red Chardonay 2008? 

•  Poleciłbym to Państwu. •  Ich würde es Ihnen empfehlen. 

•  Czy podać jakąś wodę do kawy? •  Möchten Sie Wasser mit dem Kaffee? 

•  Ilu Was jest? •  Wieviele Personen sind Sie? 

•  Poproszę lampkę czerwonego wina. •  Ich nehme ein Glas Rotwein. 

•  Jeszcze sobie nie wybraliśmy. •  Wir haben noch nicht gewählt. 

•  Filiżankę kawy i rachunek poproszę. •  Eine Tasse Kaffee und die Rechnung, bitte. 

•  OK coś jeszcze? •  OK, sonst noch etwas? 

•  Dzisiejsze menu to rosół z kurczaka i lasagne. •  Unser Tagesgericht ist heute Hühnersuppe und 

Lasagne. 
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•  Tak, proszę pana. Będzie zadowolony. •  Das werde ich, mein Herr. Es wird ihn freuen. 

•  Bardzo mi przykro, ale dzisiaj wieczorem nie 

mamy wolnych miejsc. 

•  Es tut mir leid, aber heute Abend sind wir 

ausgebucht. 

•  Popatrzę na to jeszcze raz. •  Ich werde sie nochmal überprüfen. 

•  Poproszę zupę grzybową. •  Ich nehme die Champignonsuppe. 

•  Jak ma być przygotowany stek - krwisty, 

średnio lub bardzo przepieczony? 

•  Wie mögen Sie ihr Steak, Roh Medium oder 

Durch? 

•  Poprosimy butelkę wody a ja poproszę piwo. •  Wir hätten gern eine Flasche Wasser und ich 

nehme ein Bier. 

•  Jeden rachunek dla wszystkich? •  Eine Rechnung für alles? 

•  Popatrzcie, proszę, na stronę nr 4. •  Schauen Sie mal auf Seite für. 
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Restauracja, lekcja piąta, lekcja szósta wysłuchaj, reaguj!  

•  Proszę pochwalić szefa kuchni. •  Bitte geben Sie mein Kompliment an den Chef. 

•  Tak, proszę pana. Będzie zadowolony. •  Das werde ich, mein Herr. Es wird ihn freuen. 

•  Dziękujemy za znakomite danie. •  Danke für das köstliche Essen. 

•  Cała przyjemność po naszej stronie. 

Zapraszamy Państwa ponownie. 

•  Es war uns ein Vergnügen, bitte beehren Sie 

uns wieder. 

•  Mogę poprosić o następną butelkę wina? •  Können Sie uns noch eine Flasche Wein 

bringen? 

•  Oczywiście. Czerwone Chardonay 2008? •  Natürlich. Red Chardonay 2008? 

•  Można jeszcze poprosić o pieczywo? •  Können Sie uns bitte noch mehr Brot bringen? 

•  Zaraz wracam. •  Ich bin gleich wieder da. 

•  Poproszę dwie kawy. •  Können Sie und bitte zwei Tassen Kaffee 

bringen? 

•  Czy podać jakąś wodę do kawy? •  Möchten Sie Wasser mit dem Kaffee? 

•  Czy mogę sobie zarezerwować sobie stół na 

dzisiejszy wieczór. 

•  Kann ich für heute Abend einen Tisch 

reservieren? 

•  Ilu Was jest? •  Wieviele Personen sind Sie? 

•  Chciałbym zarezerwować stół na dzisiaj, na 

siódmą wieczorem. 

•  Ich würde gern für heute Abend 19 Uhr einen 

Tisch reservieren 

•  Bardzo mi przykro, ale dzisiaj wieczorem nie 

mamy wolnych miejsc. 

•  Es tut mir leid, aber heute Abend sind wir 

ausgebucht. 

•  Czy trzeba rezerwować stół? •  Ist es nötig einen Tisch zu reservieren? 

•  Poleciłbym to Państwu. •  Ich würde es Ihnen empfehlen. 
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•  Czy to miejsce jest wolne? •  Ist dieser Sitz frei? 

•  Nie, to miejsce jest zajęte. •  Nein, tut mir Leid, dieser Sitz ist besetzt. 

•  Czy mogę przyjąć zamówienie? •  Möchten Sie bestellen? 

•  Tak, myślę, że tak. Na co masz ochotę Piotr? •  Ich glaube ja. Peter, was nimmst du? 

•  Coś do picia? •  Etwas zu trinken? 

•  Poproszę szklankę wody. •  Ich nehme ein Glas Wasser. 

•  Czego się Państwo napiją? •  Was möchten Sie gern trinken? 

•  Poproszę lampkę czerwonego wina. •  Ich nehme ein Glas Rotwein. 

•  Co zjesz? •  Was möchten Sie essen? 

•  Poproszę zupę ziemniaczaną i burger z 

kurczaka z frytkami. 

•  Wir nehmen die Kartoffelsuppe und den 

Chickenburger mit Pommes. 

•  Co nam Pan poleci? •  Was können Sie empfehlen? 

•  Dzisiejsze menu to rosół z kurczaka i lasagne. •  Unser Tagesgericht ist heute Hühnersuppe und 

Lasagne. 

•  Zjedzą Państwo przekąskę? •  Möchten Sie eine Vorspeise? 

•  Poproszę zupę grzybową. •  Ich nehme die Champignonsuppe 

•  Coś jeszcze? •  Möchten Sie noch etwas? 

•  Filiżankę kawy i rachunek poproszę. •  Eine Tasse Kaffee und die Rechnung, bitte. 

•  Myślę, że na rachunku jest błąd. •  Ich glaube da ist ein Fehler auf der Rechnung. 

•  Popatrzę na to jeszcze raz. •  Ich werde sie nochmal überprüfen. 

•  Tego nie otrzymaliśmy. •  Das haben wir nicht gehabt. 
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•  Zaraz wracam z nowym rachunkiem. •  Ich bin sofort mit der neuen Rechnung zurück. 

•  Czy mogę otrzymać rachunek? •  Kann ich die Rechnung haben? 

•  Jeden rachunek dla wszystkich? •  Eine Rechnung für alles? 

•  Czy może Pan przynieść jeszcze trochę sosu? •  Könnten Sie uns bitte etwas mehr Dressing 

bringen? 

•  Jaki dresing podać? •  Welches Dressing haben Sie gern? 

•  Poproszę kurczaka z ziemniakami. •  Ich hätte gern Hühnchen mit Kartoffeln. 

•  OK coś jeszcze? •  OK, sonst noch etwas? 

•  Jaki jest typowy tutejszy pokarm? •  Was ist ein typisches nationales Gericht? 

•  Popatrzcie, proszę, na stronę nr 4. •  Schauen Sie mal auf Seite für. 
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Restauracja – karty 

Bitte geben Sie mein 
Kompliment an den Chef. 

Das werde ich, mein Herr. Es 
wird ihn freuen. 

Danke für das köstliche 
Essen. 

Es war uns ein Vergnügen, 
bitte beehren Sie uns wieder. 

Vielen dank. Gern geschehen. 

Können Sie uns noch eine 
Flasche Wein bringen? 

Natürlich. Red Chardonay 
2008? 

Können Sie uns bitte noch 
mehr Brot bringen? 

Ich bin gleich wieder da. 
Können Sie und bitte zwei 

Tassen Kaffee bringen? 
Möchten Sie Wasser mit dem 

Kaffee? 

Kann ich für heute Abend 
einen Tisch reservieren? 

Wieviele Personen sind Sie? 
Ich würde gern für heute 

Abend 19 Uhr einen Tisch 
reservieren 

Es tut mir leid, aber heute 
Abend sind wir ausgebucht. 

Ist es nötig einen Tisch zu 
reservieren? 

Ich würde es Ihnen 
empfehlen. 

1  
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Dziękujemy za znakomite 
danie. 

Tak, proszę pana. Będzie 
zadowolony. 

Proszę pochwalić szefa 
kuchni. 

Nie ma za co. Dziękuję. 
Cała przyjemność po naszej 
stronie. Zapraszamy Państwa 

ponownie. 

Można jeszcze poprosić o 
pieczywo? 

Oczywiście. Czerwone 
Chardonay 2008? 

Mogę poprosić o następną 
butelkę wina? 

Czy podać jakąś wodę do 
kawy? 

Poproszę dwie kawy. Zaraz wracam. 

Chciałbym zarezerwować 
stół na dzisiaj, na siódmą 

wieczorem. 
Ilu Was jest? 

Czy mogę sobie 
zarezerwować sobie stół na 

dzisiejszy wieczór. 

Poleciłbym to Państwu. Czy trzeba rezerwować stół? 
Bardzo mi przykro, ale 

dzisiaj wieczorem nie mamy 
wolnych miejsc. 

2  
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Sind diese Plätze noch frei? Ja, sind sie. Ist dieser Sitz frei? 

Nein, tut mir Leid, dieser Sitz 
ist besetzt. 

Möchten Sie bestellen? 
Ich glaube ja. Peter, was 

nimmst du? 

Etwas zu trinken? Ich nehme ein Glas Wasser. Was möchten Sie trinken? 

Wir hätten gern eine Flasche 
Wasser und ich nehme ein 

Bier. 

Was möchten Sie gern 
trinken? 

Ich nehme ein Glas Rotwein. 

Was möchten Sie essen? 
Wir haben noch nicht 

gewählt. 
Was möchten Sie essen? 

Wir nehmen die 
Kartoffelsuppe und den 

Chickenburger mit Pommes. 
Was können Sie empfehlen? 

Unser Tagesgericht ist heute 
Hühnersuppe und Lasagne. 

3  
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Czy to miejsce jest wolne? Tak, są. Czy te miejsca są wolne? 

Tak, myślę, że tak. Na co 
masz ochotę Piotr? 

Czy mogę przyjąć 
zamówienie? 

Nie, to miejsce jest zajęte. 

Czego się Państwo napiją? Poproszę szklankę wody. Coś do picia? 

Poproszę lampkę czerwonego 
wina. 

Czego się Państwo napiją? 
Poprosimy butelkę wody a ja 

poproszę piwo. 

Co zjesz? 
Jeszcze sobie nie 

wybraliśmy. 
Co Państwo zamawiają do 

zjedzenia? 

Dzisiejsze menu to rosół z 
kurczaka i lasagne. 

Co nam Pan poleci? 
Poproszę zupę ziemniaczaną 

i burger z kurczaka z 
frytkami. 

4  
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Möchten Sie eine Vorspeise? 
Ich nehme die 

Champignonsuppe 
Möchten Sie noch etwas? 

Eine Tasse Kaffee und die 
Rechnung, bitte. 

Ich glaube da ist ein Fehler in 
der Rechnung. 

Ich werde sie nochmal 
überprüfen. 

Das haben wir nicht gehabt. 
Ich bin sofort mit der neuen 

Rechnung zurück. 
Kann ich die Rechnung 

haben? 

Eine Rechnung für alles? 
Könnten Sie uns bitte etwas 

mehr Dressing bringen? 
Welches Dressing haben Sie 

gern? 

Ich hätte gern Hühnchen mit 
Kartoffeln. 

OK, sonst noch etwas? 
Ich nehme das Steak mit 

Pommes. 

Wie mögen Sie ihr Steak, 
Roh Medium oder Durch? 

Was ist ein typisches 
nationales Gericht? 

Schauen Sie mal auf Seite 
für. 

5  
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Coś jeszcze? Poproszę zupę grzybową. Zjedzą Państwo przekąskę? 

Popatrzę na to jeszcze raz. 
Myślę, że na rachunku jest 

błąd. 
Filiżankę kawy i rachunek 

poproszę. 

Czy mogę otrzymać 
rachunek? 

Naprawdę bardzo 
przepraszam. Zaraz wracam z 

nowym rachunkiem. 
Tego nie otrzymaliśmy. 

Jaki dresing podać? 
Czy może Pan przynieść 

jeszcze trochę sosu? 
Jeden rachunek dla 

wszystkich? 

Poproszę steka z frytkami i 
zestawem surówek. 

OK coś jeszcze? 
Poproszę kurczaka z 

ziemniakami. 

Popatrzcie, proszę, na stronę 
nr 4. 

Jaki jest typowy tutejszy 
pokarm? 

Jak ma być przygotowany 
stek - krwisty, średnio lub 

bardzo przepieczony? 

6  
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Restauracja – test 

•  Chciałbym zarezerwować stół na dzisiaj, na 

siódmą wieczorem. 

................................................................. 

•  OK coś jeszcze? ................................................................. 

•  Można jeszcze poprosić o pieczywo? ................................................................. 

•  Dzisiejsze menu to rosół z kurczaka i lasagne. ................................................................. 

•  Bardzo mi przykro, ale dzisiaj wieczorem nie 

mamy wolnych miejsc. 

................................................................. 

•  Poprosimy butelkę wody a ja poproszę piwo. ................................................................. 

•  Oczywiście. Czerwone Chardonay 2008? ................................................................. 

•  Poproszę steka z frytkami i zestawem surówek. ................................................................. 

•  Jak ma być przygotowany stek - krwisty, 

średnio lub bardzo przepieczony? 

................................................................. 

•  Myślę, że na rachunku jest błąd. ................................................................. 

•  Czy mogę przyjąć zamówienie? ................................................................. 

•  Poproszę szklankę wody. ................................................................. 

•  Czy to miejsce jest wolne? ................................................................. 

•  Czy może Pan przynieść jeszcze trochę sosu? ................................................................. 

•  Czy mogę otrzymać rachunek? ................................................................. 

•  Coś do picia? ................................................................. 

•  Czego się Państwo napiją? ................................................................. 

•  Nie, to miejsce jest zajęte. ................................................................. 
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•  Zjedzą Państwo przekąskę? ................................................................. 

•  Dziękujemy za znakomite danie. ................................................................. 

•  Czy te miejsca są wolne? ................................................................. 

•  Cała przyjemność po naszej stronie. 

Zapraszamy Państwa ponownie. 

................................................................. 

•  Co nam Pan poleci? ................................................................. 

•  Jaki jest typowy tutejszy pokarm? ................................................................. 

•  Tak, są. ................................................................. 

•  Filiżankę kawy i rachunek poproszę. ................................................................. 

•  Co Państwo zamawiają do zjedzenia? ................................................................. 

•  Czego się Państwo napiją? ................................................................. 

•  Czy mogę sobie zarezerwować sobie stół na 

dzisiejszy wieczór. 

................................................................. 

•  Zaraz wracam. ................................................................. 

•  Naprawdę bardzo przepraszam. Zaraz wracam 

z nowym rachunkiem. 

................................................................. 

•  Tak, myślę, że tak. Na co masz ochotę Piotr? ................................................................. 

•  Jaki dresing podać? ................................................................. 

•  Poproszę lampkę czerwonego wina. ................................................................. 

•  Dziękuję. ................................................................. 

•  Poproszę zupę grzybową. ................................................................. 
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•  Popatrzę na to jeszcze raz. ................................................................. 

•  Poleciłbym to Państwu. ................................................................. 

•  Tak, proszę pana. Będzie zadowolony. ................................................................. 

•  Nie ma za co. ................................................................. 

•  Czy podać jakąś wodę do kawy? ................................................................. 

•  Jeden rachunek dla wszystkich? ................................................................. 

•  Tego nie otrzymaliśmy. ................................................................. 

•  Popatrzcie, proszę, na stronę nr 4. ................................................................. 

•  Jeszcze sobie nie wybraliśmy. ................................................................. 

•  Ilu Was jest? ................................................................. 

•  Poproszę zupę ziemniaczaną i burger z 

kurczaka z frytkami. 

................................................................. 

•  Coś jeszcze? ................................................................. 

•  Poproszę dwie kawy. ................................................................. 

•  Czy trzeba rezerwować stół? ................................................................. 

•  Poproszę kurczaka z ziemniakami. ................................................................. 

•  Proszę pochwalić szefa kuchni. ................................................................. 

•  Mogę poprosić o następną butelkę wina? ................................................................. 

•  Co zjesz? ................................................................. 
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Restauracja – test - klucz 

•  Chciałbym zarezerwować stół na dzisiaj, na 

siódmą wieczorem. 

•  Ich würde gern für heute Abend 19 Uhr einen 

Tisch reservieren 

•  OK coś jeszcze? •  OK, sonst noch etwas? 

•  Można jeszcze poprosić o pieczywo? •  Können Sie uns bitte noch mehr Brot bringen? 

•  Dzisiejsze menu to rosół z kurczaka i lasagne. •  Unser Tagesgericht ist heute Hühnersuppe und 

Lasagne. 

•  Bardzo mi przykro, ale dzisiaj wieczorem nie 

mamy wolnych miejsc. 

•  Es tut mir leid, aber heute Abend sind wir 

ausgebucht. 

•  Poprosimy butelkę wody a ja poproszę piwo. •  Wir hätten gern eine Flasche Wasser und ich 

nehme ein Bier. 

•  Oczywiście. Czerwone Chardonay 2008? •  Natürlich. Red Chardonay 2008? 

•  Poproszę steka z frytkami i zestawem surówek. •  Ich nehme das Steak mit Pommes. 

•  Jak ma być przygotowany stek - krwisty, 

średnio lub bardzo przepieczony? 

•  Wie mögen Sie ihr Steak, Roh Medium oder 

Durch? 

•  Myślę, że na rachunku jest błąd. •  Ich glaube da ist ein Fehler in der Rechnung. 

•  Czy mogę przyjąć zamówienie? •  Möchten Sie bestellen? 

•  Poproszę szklankę wody. •  Ich nehme ein Glas Wasser. 

•  Czy to miejsce jest wolne? •  Ist dieser Sitz frei? 

•  Czy może Pan przynieść jeszcze trochę sosu? •  Könnten Sie uns bitte etwas mehr Dressing 

bringen? 

•  Czy mogę otrzymać rachunek? •  Kann ich die Rechnung haben? 

•  Coś do picia? •  Etwas zu trinken? 
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•  Czego się Państwo napiją? •  Was möchten Sie trinken? 

•  Nie, to miejsce jest zajęte. •  Nein, tut mir Leid, dieser Sitz ist besetzt. 

•  Zjedzą Państwo przekąskę? •  Möchten Sie eine Vorspeise? 

•  Dziękujemy za znakomite danie. •  Danke für das köstliche Essen. 

•  Czy te miejsca są wolne? •  Sind diese Plätze noch frei? 

•  Cała przyjemność po naszej stronie. 

Zapraszamy Państwa ponownie. 

•  Es war uns ein Vergnügen, bitte beehren Sie 

uns wieder. 

•  Co nam Pan poleci? •  Was können Sie empfehlen? 

•  Jaki jest typowy tutejszy pokarm? •  Was ist ein typisches nationales Gericht? 

•  Tak, są. •  Ja, sind sie. 

•  Filiżankę kawy i rachunek poproszę. •  Eine Tasse Kaffee und die Rechnung, bitte. 

•  Co Państwo zamawiają do zjedzenia? •  Was möchten Sie essen? 

•  Czego się Państwo napiją? •  Was möchten Sie gern trinken? 

•  Czy mogę sobie zarezerwować sobie stół na 

dzisiejszy wieczór. 

•  Kann ich für heute Abend einen Tisch 

reservieren? 

•  Zaraz wracam. •  Ich bin gleich wieder da. 

•  Naprawdę bardzo przepraszam. Zaraz wracam 

z nowym rachunkiem. 

•  Ich bin sofort mit der neuen Rechnung zurück. 

•  Tak, myślę, że tak. Na co masz ochotę Piotr? •  Ich glaube ja. Peter, was nimmst du? 

•  Jaki dresing podać? •  Welches Dressing haben Sie gern? 

•  Poproszę lampkę czerwonego wina. •  Ich nehme ein Glas Rotwein. 
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•  Dziękuję. •  Vielen dank. 

•  Poproszę zupę grzybową. •  Ich nehme die Champignonsuppe 

•  Popatrzę na to jeszcze raz. •  Ich werde sie nochmal überprüfen. 

•  Poleciłbym to Państwu. •  Ich würde es Ihnen empfehlen. 

•  Tak, proszę pana. Będzie zadowolony. •  Das werde ich, mein Herr. Es wird ihn freuen. 

•  Nie ma za co. •  Gern geschehen. 

•  Czy podać jakąś wodę do kawy? •  Möchten Sie Wasser mit dem Kaffee? 

•  Jeden rachunek dla wszystkich? •  Eine Rechnung für alles? 

•  Tego nie otrzymaliśmy. •  Das haben wir nicht gehabt. 

•  Popatrzcie, proszę, na stronę nr 4. •  Schauen Sie mal auf Seite für. 

•  Jeszcze sobie nie wybraliśmy. •  Wir haben noch nicht gewählt. 

•  Ilu Was jest? •  Wieviele Personen sind Sie? 

•  Poproszę zupę ziemniaczaną i burger z 

kurczaka z frytkami. 

•  Wir nehmen die Kartoffelsuppe und den 

Chickenburger mit Pommes. 

•  Coś jeszcze? •  Möchten Sie noch etwas? 

•  Poproszę dwie kawy. •  Können Sie und bitte zwei Tassen Kaffee 

bringen? 

•  Czy trzeba rezerwować stół? •  Ist es nötig einen Tisch zu reservieren? 

•  Poproszę kurczaka z ziemniakami. •  Ich hätte gern Hühnchen mit Kartoffeln. 

•  Proszę pochwalić szefa kuchni. •  Bitte geben Sie mein Kompliment an den Chef. 

•  Mogę poprosić o następną butelkę wina? •  Können Sie uns noch eine Flasche Wein 
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bringen? 

•  Co zjesz? •  Was möchten Sie essen? 
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Praca, lekcja pierwsza, wysłuchaj!  

•  Ich rufe wegen des Meetings morgen an. •  Dzwonię w sprawie jutrzejszego spotkania. 

•  Möchtest du etwas trinken? •  Chcesz coś do picia? 

•  Wo wurden Sie geboren? •  Gdzie się urodziłeś? 

•  Können wir bitte die Rechnung haben? •  Czy możemy poprosić rachunek? 

•  Es hat mich gefreut Sie zu treffen. •  Chciałbym się z Panem znów spotkać. 

•  Was wäre mit Abendessen? •  Poszłaby Pani na kolację? 

•  Ruf mich an wenn du da bist. •  Zadzwoń, jak przyjedziesz. 

•  Ist es möglich einen Einkaufsbummel zu 

machen? 

•  Czy można iść na zakupy? 

•  Wie ist euer Hotel? •  Jaki jest Pana hotel? 

•  Die Nummer ist besetzt •  Linia jest zajęta. 

•  Ich bin nicht im Büro. •  Jestem poza biurem. 

•  Können wir die Zeit unseres Meetings 

verschieben? 

•  Możemy zmienić termin naszego spotkania? 

•  Für wen arbeiten Sie? •  Dla kogo Pan pracuje? 

•  Bitte lassen Sie es mich wissen wenn es 

Probleme gibt. 

•  W razie jakichkolwiek problemów proszę o 

informację. 

•  Kann ich jetzt mit Ihnen sprechen, oder soll ich 

später anrufen? 

•  Mogę z Panem rozmawiać, czy mam zadzwonić 

później? 

•  Ich rufe später nochmal an. •  Zadzwonię jeszcze raz później. 

•  Wie war die Fahrt? •  Jak była podróż? 
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•  Können Sie bitte Ihren Namen buchstabieren? •  Czy mógłby Pan przeliterować swoje imię? 

•  Schön hier zu sein. •  Miło być tutaj. 

•  Ist es möglich das wir uns Montag treffen? •  Możemy się spotkać w poniedziałek? 

•  Ist das Ihr erster Besuch in Ostrava? •  Czy to Pana pierwszy raz w Ostrawie? 

•  Gute Reise. •  Szczęśliwej drogi. 

•  Ich hoffe wir sehen uns bald wieder. •  Mam nadzieję, że się wkrótce spotkamy. 

•  Es tut mir leid wenn ich störe. •  Nie chcę przeszkadzać. 

•  Wenn es ein Problem gibt sagen Sie mir 

einfach Bescheid. 

•  W razie problemu proszę o informację. 

•  Können Sie mir bitte den Vertrag bis Freitag 

per email schicken? 

•  Czy mogę poprosić o wysłanie do mnie umowy 

e-mailem do piątku? 

•  Es ist gut dich wieder zu sehen, Peter. •  Miło Cię znów widzieć, Piotrze 

•  Haben Sie Lust an etwas Sightseeing? •  Chciałby Pan zobaczyć jakieś zabytki? 

•  Schön dich kennenzulernen. •  Bardzo mi miło. 

•  Leben Sie in Prag? •  Żyje Pan w Pradze? 

•  Freitag um 3, das klingt gut. •  Piątek o trzeciej brzmi wspaniale. 

•  Was ist mit Freitag um 3? •  Co powiesz na piątek o trzeciej? 

•  Ich sehe Sie Freitag. •  Zobaczymy się w piątek. 

•  Ich würde gern, aber ich bin ziemlich müde. •  Bardzo chętnie, ale jestem trochę zmęczony. 

•  Es tut mir leid aber ich kann Freitag nicht. •  Przykro mi, w piątek jestem zajęty. 

•  Hallo Thomas, was kann ich für Sie tun? •  Dzień dobry, Thomas, w czym mogę Panu 
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pomóc? 

•  Kann ich eine Nachricht hinterlassen? •  Czy mogę pozostawić wiadomość? 

•  Es ist schön wieder hier zu sein. •  Miło być tutaj. 

•  Ich werde ihr die Nachricht geben. •  Przekażę jej Pańską wiadomość. 

•  Vielen Dank für die Einladung, aber ich habe 

schon etwas vor. 

•  Dzięki za zaproszenie, ale już coś mam. 

•  Könnten Sie ihm sagen dass er mich anruft? •  Czy mogłaby go Pani poprosić, niech do mnie 

zadzwoni? 

•  Darf ich fragen wer anruft? •  Przepraszam, z kim rozmawiam? 

•  Spricht! •  Przy aparacie! 

•  Können Sie uns etwas Mineralwasser bringen? •  Czy mogłaby nam Pani przynieść jakąś wodę 

mineralną? 

•  Ich muss einen Anruf tätigen. •  Muszę zadzwonić. 

•  Hallo, ist da Peter? •  Dzień dobry, czy jest Piotr? 

•  Entschuldigung, können Sie das nochmal 

sagen? 

•  Przepraszam, może Pan to powtórzyć? 

•  Hallo, kann ich bitte mit Peter sprechen? •  Dzień dobry, czy mógłbym rozmawiań z 

Piotrem? 

•  Ich hoffe ich sehe Sie bald wieder. •  Mam nadzieję, że się wkrótce znów spotkamy. 

•  Entschuldigung, ich habe Ihren Namen nicht 

verstanden. 

•  Przepraszam, ale nie zrozumiałem Pana 

imienia. 

•  Können wir Sitze am Gang haben? •  Czy możemy dostać siedzenia koło przejścia? 

•  Reisen sie viel in Ihrem Beruf? •  Czy Pan dużo podróżuje w pracy? 
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•  Wäre es möglich dass wir uns Dienstag treffen? •  Możemy się spotkać we wtorek? 
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Praca, lekcja druga, przetłumacz!  

•  Dzień dobry, Thomas, w czym mogę Panu 

pomóc? 

•  Hallo Thomas, was kann ich für Sie tun? 

•  Jestem poza biurem. •  Ich bin nicht im Büro. 

•  Czy możemy poprosić rachunek? •  Können wir bitte die Rechnung haben? 

•  Nie chcę przeszkadzać. •  Es tut mir leid wenn ich störe. 

•  Czy można iść na zakupy? •  Ist es möglich einen Einkaufsbummel zu 

machen? 

•  W razie problemu proszę o informację. •  Wenn es ein Problem gibt sagen Sie mir 

einfach Bescheid. 

•  Czy możemy dostać siedzenia koło przejścia? •  Können wir Sitze am Gang haben? 

•  Szczęśliwej drogi. •  Gute Reise. 

•  Przepraszam, może Pan to powtórzyć? •  Entschuldigung, können Sie das nochmal 

sagen? 

•  Przekażę jej Pańską wiadomość. •  Ich werde ihr die Nachricht geben. 

•  Przepraszam, ale nie zrozumiałem Pana 

imienia. 

•  Entschuldigung, ich habe Ihren Namen nicht 

verstanden. 

•  Jak była podróż? •  Wie war die Fahrt? 

•  Czy mogłaby go Pani poprosić, niech do mnie 

zadzwoni? 

•  Könnten Sie ihm sagen dass er mich anruft? 

•  Miło Cię znów widzieć, Piotrze •  Es ist gut dich wieder zu sehen, Peter. 

•  Przepraszam, z kim rozmawiam? •  Darf ich fragen wer anruft? 

•  Czy mógłby Pan przeliterować swoje imię? •  Können Sie bitte Ihren Namen buchstabieren? 
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•  Piątek o trzeciej brzmi wspaniale. •  Freitag um 3, das klingt gut. 

•  Jaki jest Pana hotel? •  Wie ist euer Hotel? 

•  Miło być tutaj. •  Schön hier zu sein. 

•  Zadzwoń, jak przyjedziesz. •  Ruf mich an wenn du da bist. 

•  Przy aparacie! •  Spricht! 

•  W razie jakichkolwiek problemów proszę o 

informację. 

•  Bitte lassen Sie es mich wissen wenn es 

Probleme gibt. 

•  Zadzwonię jeszcze raz później. •  Ich rufe später nochmal an. 

•  Przykro mi, w piątek jestem zajęty. •  Es tut mir leid aber ich kann Freitag nicht. 

•  Poszłaby Pani na kolację? •  Was wäre mit Abendessen? 

•  Bardzo chętnie, ale jestem trochę zmęczony. •  Ich würde gern, aber ich bin ziemlich müde. 

•  Dzięki za zaproszenie, ale już coś mam. •  Vielen Dank für die Einladung, aber ich habe 

schon etwas vor. 

•  Zobaczymy się w piątek. •  Ich sehe Sie Freitag. 

•  Mam nadzieję, że się wkrótce spotkamy. •  Ich hoffe wir sehen uns bald wieder. 

•  Gdzie się urodziłeś? •  Wo wurden Sie geboren? 

•  Możemy się spotkać w poniedziałek? •  Ist es möglich das wir uns Montag treffen? 

•  Dzień dobry, czy mógłbym rozmawiań z 

Piotrem? 

•  Hallo, kann ich bitte mit Peter sprechen? 

•  Możemy zmienić termin naszego spotkania? •  Können wir die Zeit unseres Meetings 

verschieben? 

•  Żyje Pan w Pradze? •  Leben Sie in Prag? 
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•  Czy mogę pozostawić wiadomość? •  Kann ich eine Nachricht hinterlassen? 

•  Muszę zadzwonić. •  Ich muss einen Anruf tätigen 

•  Co powiesz na piątek o trzeciej? •  Was ist mit Freitag um 3? 

•  Dzwonię w sprawie jutrzejszego spotkania. •  Ich rufe wegen des Meetings morgen an. 

•  Czy mogłaby nam Pani przynieść jakąś wodę 

mineralną? 

•  Können Sie uns etwas Mineralwasser bringen? 

•  Dzień dobry, czy jest Piotr? •  Hallo, ist da Peter? 

•  Dla kogo Pan pracuje? •  Für wen arbeiten Sie? 

•  Bardzo mi miło. •  Schön dich kennenzulernen. 

•  Mam nadzieję, że się wkrótce znów spotkamy. •  Ich hoffe ich sehe Sie bald wieder. 

•  Chcesz coś do picia? •  Möchtest du etwas trinken? 

•  Czy mogę poprosić o wysłanie do mnie umowy 

e-mailem do piątku? 

•  Können Sie mir bitte den Vertrag bis Freitag 

per email schicken? 

•  Mogę z Panem rozmawiać, czy mam zadzwonić 

później? 

•  Kann ich jetzt mit Ihnen sprechen, oder soll ich 

später anrufen? 

•  Chciałby Pan zobaczyć jakieś zabytki? •  Haben Sie Lust an etwas Sightseeing? 

•  Czy to Pana pierwszy raz w Ostrawie? •  Ist das Ihr erster Besuch in Ostrava? 

•  Czy Pan dużo podróżuje w pracy? •  Reisen sie viel in Ihrem Beruf? 

•  Linia jest zajęta. •  Die Nummer ist besetzt 

•  Możemy się spotkać we wtorek? •  Wäre es möglich dass wir uns Dienstag treffen? 
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Praca, lekcja trzecia, wysłuchaj!  

•  Ich freue mich auch euch bald wiederzusehen. •  Cieszę się, że się wkrótce spotkamy. 

•  Ok, wann sind Sie wieder im Büro? •  OK, kiedy jest Pan znów w biurze? 

•  Es war OK, das Zimmer war sehr komfortabel. •  Był w porządku. Pokój był bardzo wygodny. 

•  Mit oder ohne Kohlensäure? •  Gazowaną czy niegazowaną? 

•  Das tut mir leid, Ich bin Freitag nicht im Büro. •  Przykro mi, ale w piątek nie jestem w biurze. 

•  Aber natürlich, aber die sind nicht 

nebeneinander. 

•  Oczywiście, ale nie są koło siebie. 

•  Klasse, dann sehen wir uns Freitag um 3. •  Wspaniale, zobaczymy się w piątek o trzeciej. 

•  Aber natürlich. Es buchstabiert sich PETER 

PANN . Er hat meine Nummer. 

•  Oczywiście, to PIOTR PANN. On zna numer do 

mnie. 

•  Wie sieht es kommenden Dienstag aus? •  A co w przyszły wtorek? 

•  Können Sie eine Nachricht entgegen nehmen? •  Może Pan odebrać wiadomość? 

•  Danke. Ich melde mich sobald ich wieder im 

Büro bin. 

•  Dzięki, zadzwonię do was, jak tylko dotrę do 

biura. 

•  Es tut mir leid, aber Ich bin gerade beschäftigt, 

bitte rufen Sie mich morgen an. 

•  Przepraszam, ale teraz nie mam czasu. Proszę 

zadzwonić jutro. 

•  Ich weiss nicht ob ich es bis Freitag schaffe, 

aber auf jeden Fall bis Montag. 

•  Nie wiem, czy zdążę do piątku, ale do 

poniedziałku na pewno. 

•  Kein Problem, ich bin Thomas. •  Nie ma problemu. To Tomas. 

•  Freut mich auch dich kennenzulernen. •  Mnie również bardzo miło poznać Pana. 

•  Um wieviel Uhr denken Sie? •  O której godzinie ma Pan na myśli? 

•  Das kommt auf die Projekte an, aber nicht viel. •  To zależy od projektów. Momentalnie nie za 
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bardzo. 

•  Hallo Larry, ich arbeite an dem Fall den Sie mir 

gegeben haben. 

•  Witam Larry, pracuję na tej sprawie, którą Pan 

mi przekazał. 

•  OK, Garry sollte um 14 Uhr wieder hier sein. •  OK, Garry powinien być koło czternastej. 

•  Ich arbeite für IBM. •  Pracuję dla IBM. 

•  Dich auch, Arnold, Dich auch. •  Ja również, Arnoldzie, 

•  Das ist sehr nett von Ihnen. Danke. •  Ta miłe z Pana strony. Dziękuję. 

•  Aber klar. Es war ein anstrengender Tag. Ich 

fahre Sie zum Hotel und hole Sie morgen um 9 

wieder ab. 

•  Oczywiście, to był trudny dzień. Odwiozę Pana 

do hotelu i jutro będę po Pana o dziewiątej. 

•  OK, Ihr Name ist Peter, von welcher Firma? •  OK, Pana imię Piotr, z jakiej spółki Pan dzwoni? 

•  Nein, ich war schon zweimal da. •  Nie, byłem już tutaj dwa razy. 

•  Bitte gern, nur zu. •  Proszę. Niech Pan idzie. 

•  Etwas Kaffee wäre super. •  Trochę kawy by było wspaniale. 

•  Das wäre sehr nett von Ihnen Holen Sie mich 

um 18 Uhr ab und wir essen zusammen zu 

Abend. 

•  To by było bardzo miłe z Pana strony. Proszę 

wstąpić po mnie o szóstej i potem zjemy kolację. 

•  Gibt es Änderungen? •  Czy dochodzi do zmian? 

•  Danke, es freut mich dass es dir gefällt. •  Cieszę się, że podoba się Panu tutaj. 

•  Die Reise war gut, das Flugzeug war pünktlich, 

also kein Grund zu klagen. 

•  Podróż była dobra, samolot nie miał 

opóźnienia, nie narzekam, 

•  Warten Sie bitte, ich verbinde Sie. •  Proszę poczekać, połączę Pana. 

•  Freitag um zwei. Ich freue mich Sie zu sehen. •  W piątek o czternastej. Cieszę się na spotkanie 
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z Panem. 

•  Wir erwarten kein einziges Problem. •  Nie przewidujemy żadnego problemu. 

•  Ja, es gibt einige Einkaufszentren in der 

Nachbarschaft. 

•  W okolicy znajduje się kilka centrów 

handlowych. 

•  Ich verstehe nicht was Sie wollen. •  Nie rozumiem, czego Pan chce. 

•  Wir freuen uns Sie hier zu haben. •  Cieszymy się, że Pan jest tutaj. 

•  Ich bin in Prag geboren. •  Urodziłem się w Pradze. 

•  Bis dann. •  Spotkamy się niebawem! 

•  Ja, aber Ich stamme aus Polen. •  Tak, ale pochodzę z Polski. 

•  Spricht! •  Przy telefonie! 

•  Kein Problem, wir können da jederzeit hin. •  OK to nie jest problem, możemy tam pójść 

kiedykolwiek. 

•  Definitiv, wir können uns gern nach dem 

Meeting etwas anschauen. 

•  Na pewno po spotkaniu możemy zwiedzić 

jakieś zabytki. 

•  Mein Name ist Peter und meine Nummer ist 

603541982 

•  Mam na imię Piotr a mój numer to 603541982. 

•  Sie stören nicht, was kann ich für Sie tun? •  Nie przeszkadza Pan. W czym mogę Panu 

pomóc? 

•  Wann wäre es besser für Sie? •  Kiedy to Panu lepiej odpowiada? 

•  Es ist immer eine Freude Sie zu treffen. •  Zawsze miło jest Pana spotkać. 

•  Hallo , hier ist Thomas von ABC. Ich rufe wegen 

der email an die Sie mir gestern gesendet hatten. 

•  Witam, tu Thomas z ABC. Dzwonię z powodu e-

maila, którego wysłał Pan do mnie wczoraj. 

•  Können sie mich mit Garry Fergusson •  Czy mogłaby mnie Pani przełączyć na Gerry 
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verbinden? Fergussona? 

•  Ok. Ich denke ich bin gegen 7 Uhr morgens in 

Prag. 

•  OK, myślę, że w Pradze będę gdzieś koło 

siódmej rano. 

•  Aber natürlich. Was darf ich notieren? •  Oczywiście, co mam sobie zapisać? 

•  Ich glaube nicht das es Probleme gibt. •  Myślę, że żadnych problemów nie będzie. 

•  Hello, hier ist Thomas von ABC. Spreche ich mit 

Herrn Fergusson? 

•  Cześć, tu Thomas z ABC. Czy rozmawiam z 

Panem Fergussonem? 

•  Aber natürlich. Mit Karte? •  Oczywiście. Płacą Państwo kartą? 

•  Dienstag ist nicht so gut, besser nach dem 20.? •  Wtorek mi nie odpowiada, a co na przykład po 

dwudziestym? 
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Praca,  lekcja czwarta, przetłumacz!  

•  Urodziłem się w Pradze. •  Ich bin in Prag geboren. 

•  W piątek o czternastej. Cieszę się na spotkanie 

z Panem. 

•  Freitag um zwei. Ich freue mich Sie zu sehen. 

•  Proszę poczekać, połączę Pana. •  Warten Sie bitte, ich verbinde Sie. 

•  OK, Pana imię Piotr, z jakiej spółki Pan dzwoni? •  OK, Ihr Name ist Peter, von welcher Firma? 

•  Pracuję dla IBM. •  Ich arbeite für IBM. 

•  W okolicy znajduje się kilka centrów 

handlowych. 

•  Ja, es gibt einige Einkaufszentren in der 

Nachbarschaft. 

•  Mnie również bardzo miło poznać Pana. •  Freut mich auch dich kennenzulernen. 

•  Nie rozumiem, czego Pan chce. •  Ich verstehe nicht was Sie wollen. 

•  Czy dochodzi do zmian? •  Gibt es Änderungen? 

•  Nie wiem, czy zdążę do piątku, ale do 

poniedziałku na pewno. 

•  Ich weiss nicht ob ich es bis Freitag schaffe, 

aber auf jeden Fall bis Montag. 

•  Ja również, Arnoldzie, •  Dich auch, Arnold, Dich auch. 

•  Trochę kawy by było wspaniale. •  Etwas Kaffee wäre super. 

•  Przepraszam, ale teraz nie mam czasu. Proszę 

zadzwonić jutro. 

•  Es tut mir leid, aber Ich bin gerade beschäftigt, 

bitte rufen Sie mich morgen an. 

•  Spotkamy się niebawem! •  Bis dann. 

•  Oczywiście, co mam sobie zapisać? •  Aber natürlich. Was darf ich notieren? 

•  OK to nie jest problem, możemy tam pójść 

kiedykolwiek. 

•  Kein Problem, wir können da jederzeit hin. 

•  Przy telefonie! •  Spricht! 
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•  Myślę, że żadnych problemów nie będzie. •  Ich glaube nicht das es Probleme gibt. 

•  To zależy od projektów. Momentalnie nie za 

bardzo. 

•  Das kommt auf die Projekte an, aber nicht viel. 

•  Proszę. Niech Pan idzie. •  Bitte gern, nur zu. 

•  Wspaniale, zobaczymy się w piątek o trzeciej. •  Klasse, dann sehen wir uns Freitag um 3. 

•  Był w porządku. Pokój był bardzo wygodny. •  Es war OK, das Zimmer war sehr komfortabel. 

•  Witam Larry, pracuję na tej sprawie, którą Pan 

mi przekazał. 

•  Hallo Larry, ich arbeite an dem Fall den Sie mir 

gegeben haben. 

•  Może Pan odebrać wiadomość? •  Können Sie eine Nachricht entgegen nehmen? 

•  Ta miłe z Pana strony. Dziękuję. •  Das ist sehr nett von Ihnen. Danke. 

•  Tak, ale pochodzę z Polski. •  Ja, aber Ich stamme aus Polen. 

•  Cieszę się, że się wkrótce spotkamy. •  Ich freue mich auch euch bald wiederzusehen. 

•  To by było bardzo miłe z Pana strony. Proszę 

wstąpić po mnie o szóstej i potem zjemy kolację. 

•  Das wäre sehr nett von Ihnen Holen Sie mich 

um 18 Uhr ab und wir essen zusammen zu 

Abend. 

•  Nie ma problemu. To Tomas. •  Kein Problem, ich bin Thomas. 

•  OK, kiedy jest Pan znów w biurze? •  Ok, wann sind Sie wieder im Büro? 

•  Zawsze miło jest Pana spotkać. •  Es ist immer eine Freude Sie zu treffen. 

•  Oczywiście, ale nie są koło siebie. •  Aber natürlich, aber die sind nicht 

nebeneinander. 

•  Na pewno po spotkaniu możemy zwiedzić 

jakieś zabytki. 

•  Definitiv, wir können uns gern nach dem 

Meeting etwas anschauen. 

•  Przykro mi, ale w piątek nie jestem w biurze. •  Das tut mir leid, Ich bin Freitag nicht im Büro. 
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•  Oczywiście, to był trudny dzień. Odwiozę Pana 

do hotelu i jutro będę po Pana o dziewiątej. 

•  Aber klar. Es war ein anstrengender Tag. Ich 

fahre Sie zum Hotel und hole Sie morgen um 9 

wieder ab. 

•  Oczywiście, to PIOTR PANN. On zna numer do 

mnie. 

•  Aber natürlich. Es buchstabiert sich PETER 

PANN. Er hat meine Nummer. 

•  Cieszymy się, że Pan jest tutaj. •  Wir freuen uns Sie hier zu haben. 

•  Cześć, tu Thomas z ABC. Czy rozmawiam z 

Panem Fergussonem? 

•  Hello, hier ist Thomas von ABC. Spreche ich mit 

Herrn Fergusson? 

•  A co w przyszły wtorek? •  Wie sieht es kommenden Dienstag aus? 

•  Nie przewidujemy żadnego problemu. •  Wir erwarten kein einziges Problem. 

•  Oczywiście. Płacą Państwo kartą? •  Aber natürlich. Mit Karte? 

•  OK, Garry powinien być koło czternastej. •  OK, Garry sollte um 14 Uhr wieder hier sein. 

•  Mam na imię Piotr a mój numer to 603541982. •  Mein Name ist Peter und meine Nummer ist 

603541982 

•  Kiedy to Panu lepiej odpowiada? •  Wann wäre es besser für Sie? 

•  OK, myślę, że w Pradze będę gdzieś koło 

siódmej rano. 

•  Ok. Ich denke ich bin gegen 7 Uhr morgens in 

Prag. 

•  Podróż była dobra, samolot nie miał 

opóźnienia, nie narzekam. 

•  Die Reise war gut, das Flugzeug war pünktlich, 

also kein Grund zu klagen. 

•  Czy mogłaby mnie Pani przełączyć na Gerry 

Fergussona? 

•  Können sie mich mit Garry Fergusson 

verbinden? 

•  O której godzinie ma Pan na myśli? •  Um wieviel Uhr denken Sie? 

•  Witam, tu Thomas z ABC. Dzwonię z powodu e-

maila, którego wysłał Pan do mnie wczoraj. 

•  Hallo , hier ist Thomas von ABC. Ich rufe wegen 

der email an die Sie mir gestern gesendet hatten. 

•  Dzięki, zadzwonię do was, jak tylko dotrę do •  Danke. Ich melde mich sobald ich wieder im 
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biura. Büro bin. 

•  Gazowaną czy niegazowaną? •  Mit oder ohne Kohlensäure? 

•  Nie przeszkadza Pan. W czym mogę Panu 

pomóc? 

•  Sie stören nicht, was kann ich für Sie tun? 

•  Cieszę się, że podoba się Panu tutaj. •  Danke, es freut mich dass es dir gefällt. 

•  Nie, byłem już tutaj dwa razy. •  Nein, ich war schon zweimal da. 

•  Wtorek mi nie odpowiada, a co na przykład po 

dwudziestym? 

•  Dienstag ist nicht so gut, besser nach dem 20.? 
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Praca, lekcja piąta, lekcja szósta wysłuchaj,reaguj!  

•  Czy mógłby Pan przeliterować swoje imię? •  Können Sie bitte Ihren Namen buchstabieren? 

•  Oczywiście, to PIOTR PANN. On zna numer do 

mnie. 

•  Aber natürlich. Es buchstabiert sich PETER 

PANN von ABC. Er hat meine Nummer. 

•  Szczęśliwej drogi. •  Gute Reise. 

•  Dzięki, zadzwonię do was, jak tylko dotrę do 

biura. 

•  Danke. Ich melde mich sobald ich wieder im 

Büro bin. 

•  Zobaczymy się w piątek. •  Ich sehe Sie Freitag. 

•  W piątek o czternastej. Cieszę się na spotkanie 

z Panem. 

•  Freitag um zwei. Ich freue mich Sie zu sehen. 

•  Gdzie się urodziłeś? •  Wo wurden Sie geboren? 

•  Urodziłem się w Pradze. •  Ich bin in Prag geboren. 

•  Miło Cię znów widzieć, Piotrze •  Es ist gut dich wieder zu sehen, Peter. 

•  Ja również, Arnoldzie, •  Dich auch, Arnold, Dich auch. 

•  Cieszę się, że Pan jest znów tutaj. •  Es ist schön wieder hier zu sein. 

•  Cieszymy się, że Pan jest tutaj. •  Wir freuen uns Sie hier zu haben. 

•  Miło być tutaj. •  Schön hier zu sein. 

•  Cieszę się, że podoba się Panu tutaj. •  Danke, es freut mich dass es dir gefällt. 

•  Bardzo mi miło. •  Schön dich kennenzulernen. 

•  Mnie również bardzo miło poznać Pana. •  Freut mich auch dich kennenzulernen. 

•  Możemy zmienić termin naszego spotkania? •  Können wir die Zeit unseres Meetings 

verschieben? 
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•  Kiedy to Panu lepiej odpowiada? •  Wann wäre es besser für Sie? 

•  Dzień dobry, czy mógłbym rozmawiań z 

Piotrem. 

•  Hallo, kann ich bitte mit Peter sprechen? 

•  Przy telefonie! •  Spricht! 

•  Dzień dobry, czy jest Piotr? •  Hallo, ist da Peter? 

•  Proszę poczekać, połączę Pana. •  Warten Sie bitte, ich verbinde Sie. 

•  Mam nadzieję, że się wkrótce znów spotkamy. •  Ich hoffe ich sehe Sie bald wieder. 

•  Spotkamy się niebawem! •  Bis dann. 

•  Mam nadzieję, że się wkrótce spotkamy. •  Ich hoffe wir sehen uns bald wieder. 

•  Cieszę się, że się wkrótce spotkamy. •  Ich freue mich auch euch bald wiederzusehen. 

•  Przepraszam, ale nie zrozumiałem Pana 

imienia. 

•  Entschuldigung, ich habe Ihren Namen nicht 

verstanden. 

•  Nie ma problemu. To Tomas. •  Kein Problem, ich bin Thomas. 

•  Chcesz coś do picia? •  Möchtest du etwas trinken? 

•  Trochę kawy by było wspaniale. •  Etwas Kaffee wäre super. 

•  Dla kogo Pan pracuje? •  Für wen arbeiten Sie? 

•  Pracuję dla IBM. •  Ich arbeite für IBM. 

•  Chciałby Pan zobaczyć jakieś zabytki? •  Haben Sie Lust an etwas Sightseeing? 

•  Na pewno po spotkaniu możemy zwiedzić 

jakieś zabytki. 

•  Definitiv, wir können uns gern nach dem 

Meeting etwas anschauen. 

•  Zadzwoń, jak przyjedziesz. •  Ruf mich an wenn du da bist. 
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•  OK, myślę, że w Pradze będę gdzieś koło 

siódmej rano. 

•  Ok. Ich denke ich bin gegen 7 Uhr morgens in 

Prag. 

•  Czy mogę pozostawić wiadomość? •  Kann ich eine Nachricht hinterlassen? 

•  Oczywiście, co mam sobie zapisać? •  Aber natürlich. Was darf ich notieren? 

•  Mogę z Panem rozmawiać, czy mam zadzwonić 

później? 

•  Kann ich jetzt mit Ihnen sprechen, oder soll ich 

später anrufen? 

•  Przepraszam, ale teraz nie mam czasu. Proszę 

zadzwonić jutro. 

•  Es tut mir leid, aber Ich bin gerade beschäftigt, 

bitte rufen Sie mich morgen an. 

•  Czy możemy poprosić rachunek? •  Können wir bitte die Rechnung haben? 

•  Oczywiście. Płacą Państwo kartą? •  Aber natürlich. Mit Karte? 

•  Czy możemy dostać siedzenia koło przejścia? •  Können wir Sitze am Gang haben? 

•  Oczywiście, ale nie są koło siebie. •  Aber natürlich, aber die sind nicht 

nebeneinander. 

•  Żyje Pan w Pradze? •  Leben Sie in Prag? 

•  Tak, ale pochodzę z Polski. •  Ja, aber Ich stamme aus Polen. 

•  Czy Pan dużo podróżuje w pracy? •  Reisen sie viel in Ihrem Beruf? 

•  To zależy od projektów. Momentalnie nie za 

bardzo. 

•  Das kommt auf die Projekte an, aber nicht viel. 

•  Piątek o trzeciej brzmi wspaniale. •  Freitag um 3, das klingt gut. 

•  Wspaniale, zobaczymy się w piątek o trzeciej. •  Klasse, dann sehen wir uns Freitag um 3. 

•  Dzień dobry, Thomas, w czym mogę Panu 

pomóc? 

•  Hallo Thomas, was kann ich für Sie tun? 

•  Witam Larry, pracuję na tej sprawie, którą Pan •  Hallo Larry, ich arbeite an dem Fall den Sie mir 
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mi przekazał. gegeben haben. 

•  Co powiesz na piątek o trzeciej? •  Was ist mit Freitag um 3? 

•  Przykro mi, ale w piątek nie jestem w biurze. •  Das tut mir leid, Ich bin Freitag nicht im Büro. 

•  Poszłaby Pani na kolację? •  Was wäre mit Abendessen? 

•  To by było bardzo miłe z Pana strony. Proszę 

wstąpić po mnie o szóstej i potem zjemy kolację. 

•  Das wäre sehr nett von Ihnen. Holen Sie mich 

um 18 Uhr ab und wir essen zusammen zu 

Abend. 

•  Czy mogę poprosić o wysłanie do mnie umowy 

e-mailem do piątku? 

•  Können Sie mir bitte den Vertrag bis Freitag 

per email schicken? 

•  Nie wiem, czy zdążę do piątku, ale do 

poniedziałku na pewno. 

•  Ich weiss nicht ob ich es bis Freitag schaffe, 

aber auf jeden Fall bis Montag. 

•  Czy mogłaby go Pani poprosić, niech do mnie 

zadzwoni? 

•  Könnten Sie ihm sagen dass er mich anruft? 

•  OK, Pana imię Piotr, z jakiej spółki Pan dzwoni? •  OK, Ihr Name ist Peter, von welcher Firma? 

•  Czy mogłaby nam Pani przynieść jakąś wodę 

mineralną? 

•  Können Sie uns etwas Mineralwasser bringen? 

•  Gazowaną czy niegazowaną? •  Mit oder ohne Kohlensäure? 

•  Jak była podróż? •  Wie war die Fahrt? 

•  Podróż była dobra, samolot nie miał 

opóźnienia, nie narzekam, 

•  Die Reise war gut, das Flugzeug war pünktlich, 

also kein Grund zu klagen. 

•  Jestem poza biurem. •  Ich bin nicht im Büro. 

•  OK, kiedy jest Pan znów w biurze? •  Ok, wann sind Sie wieder im Büro? 

•  Dzwonię w sprawie jutrzejszego spotkania. •  Ich rufe wegen des Meetings morgen an. 
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•  Czy dochodzi do zmian? •  Gibt es Änderungen? 

•  Nie chcę przeszkadzać. •  Es tut mir Leid wenn ich störe. 

•  Nie przeszkadza Pan. W czym mogę Panu 

pomóc? 

•  Sie stören nicht, was kann ich für Sie tun? 

•  Przykro mi, w piątek jestem zajęty. •  Es tut mir leid aber ich kann Freitag nicht. 

•  A co w przyszły wtorek? •  Wie sieht es kommenden Dienstag aus? 

•  Zadzwonię jeszcze raz później. •  Ich rufe später nochmal an. 

•  OK, Garry powinien być koło czternastej. •  OK, Garry sollte um 14 Uhr wieder hier sein. 

•  Przekażę jej Pańską wiadomość. •  Ich werde ihr die Nachricht geben. 

•  Ta miłe z Pana strony. Dziękuję. •  Das ist sehr nett von Ihnen. Danke. 

•  Muszę zadzwonić. •  Ich muss einen Anruf tätigen 

•  Proszę. Niech Pan idzie. •  Bitte gern, nur zu. 

•  W razie problemu proszę o informację. •  Wenn es ein Problem gibt sagen Sie mir 

einfach Bescheid. 

•  Nie przewidujemy żadnego problemu. •  Wir erwarten kein einziges Problem. 

•  Czy można iść na zakupy? •  Ist es möglich einen Einkaufsbummel zu 

machen? 

•  W okolicy znajduje się kilka centrów 

handlowych. 

•  Ja, es gibt einige Einkaufszentren in der 

Nachbarschaft. 

•  Możemy się spotkać w poniedziałek? •  Ist es möglich das wir uns Montag treffen? 

•  O której godzinie ma Pan na myśli? •  Um wieviel Uhr denken Sie? 

•  Czy to Pana pierwszy raz w Ostrawie? •  Ist das Ihr erster Besuch in Ostrava? 
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•  Nie, byłem już tutaj dwa razy. •  Nein, ich war schon zweimal da. 

•  Proszę zostawić swoje imię i adres. •  Bitte hinterlassen Sie Ihren Namen und 

Telefonnummer. 

•  Mam na imię Piotr a mój numer to 603541982. •  Mein Name ist Peter und meine Nummer ist 

603541982 

•  W razie jakichkolwiek problemów proszę o 

informację. 

•  Bitte lassen Sie es mich wissen wenn es 

Probleme gibt. 

•  Myślę, że żadnych problemów nie będzie. •  Ich glaube nicht das es Probleme gibt. 

•  Przepraszam, może Pan to powtórzyć? •  Entschuldigung, können Sie das nochmal 

sagen? 

•  Nie rozumiem, czego Pan chce. •  Ich verstehe nicht was Sie wollen. 

•  Przy aparacie! •  Spricht! 

•  Witam, tu Thomas z ABC. Dzwonię z powodu e-

maila, którego wysłał Pan do mnie wczoraj. 

•  Hallo , hier ist Thomas von ABC. Ich rufe wegen 

der Email an die Sie mir gestern gesendet hatten. 

•  Dzięki za zaproszenie, ale już coś mam. •  Vielen Dank für die Einladung, aber ich habe 

schon etwas vor. 

•  OK to nie jest problem, możemy tam pójść 

kiedykolwiek. 

•  Kein Problem, wir können da jederzeit hin. 

•  Linia jest zajęta. •  Die Nummer ist besetzt 

•  Może Pan odebrać wiadomość? •  Können Sie eine Nachricht entgegen nehmen? 

•  Jaki jest Pana hotel? •  Wie ist euer Hotel? 

•  Był w porządku. Pokój był bardzo wygodny. •  Es war OK, das Zimmer war sehr komfortabel. 

•  Przepraszam, z kim rozmawiam? •  Darf ich fragen wer anruft? 

•  Cześć, tu Thomas z ABC. Czy rozmawiam z •  Hello, hier ist Thomas von ABC. Spreche ich mit 
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Panem Fergussonem? Herrn Fergusson? 

•  Możemy się spotkać we wtorek? •  Wäre es möglich dass wir uns Dienstag treffen? 

•  Wtorek mi nie odpowiada, a co na przykład po 

dwudziestym? 

•  Dienstag ist nicht so gut, besser nach dem 20.? 
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Praca – karty 

Können Sie bitte Ihren 
Namen buchstabieren? 

Aber natürlich. Es 
buchstabiert sich PETER 
PANN von ABC. Er hat 

meine Nummer. 

Gute Reise. 

Danke. Ich melde mich 
sobald ich wieder im Büro 

bin. 
Ich sehe Sie Freitag. 

Freitag um zwei. Ich freue 
mich Sie zu sehen. 

Wo wurden Sie geboren? Ich bin in Prag geboren. 
Es hat mich gefreut Sie zu 

treffen. 

Es ist immer eine Freude Sie 
zu treffen. 

Es ist gut dich wieder zu 
sehen, Peter. 

Dich auch, Arnold, Dich 
auch. 

Es ist schön wieder hier zu 
sein. 

Wir freuen uns Sie hier zu 
haben. 

Schön hier zu sein. 

Danke, es freut mich dass es 
dir gefällt. 

Schön dich kennenzulernen. 
Freut mich auch dich 

kennenzulernen. 

1  
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Szczęśliwej drogi. 
Oczywiście, to PIOTR 

PANN. On zna numer do 
mnie. 

Czy mógłby Pan 
przeliterować swoje imię? 

W piątek o czternastej. 
Cieszę się na spotkanie z 

Panem. 
Zobaczymy się w piątek. 

Dzięki, zadzwonię do was, 
jak tylko dotrę do biura. 

Chciałbym się z Panem znów 
spotkać. 

Urodziłem się w Pradze. Gdzie się urodziłeś? 

Ja również, Arnoldzie, 
Miło Cię znów widzieć, 

Piotrze 
Zawsze miło jest Pana 

spotkać. 

Miło być tutaj. 
Cieszymy się, że Pan jest 

tutaj. 
Cieszę się, że Pan jest znów 

tutaj. 

Mnie również bardzo miło 
poznać Pana. 

Bardzo mi miło. 
Cieszę się, że podoba się 

Panu tutaj. 

2  
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Können wir die Zeit unseres 
Meetings verschieben? 

Wann wäre es besser für Sie? 
Hallo, kann ich bitte mit 

Peter sprechen? 

Spricht! Hallo, ist da Peter? 
Warten Sie bitte, ich verbinde 

Sie. 

Ich hoffe ich sehe Sie bald 
wieder. 

Bis dann. 
Ich hoffe wir sehen uns bald 

wieder. 

Ich freue mich auch euch 
bald wiederzusehen. 

Entschuldigung, ich habe 
Ihren Namen nicht 

verstanden. 

Kein Problem, ich bin 
Thomas. 

Möchtest du etwas trinken? Etwas Kaffee wäre super. Für wen arbeiten Sie? 

Ich arbeite für IBM. 
Haben Sie Lust an etwas 

Sightseeing? 

Definitiv, wir können uns 
gern nach dem Meeting etwas 

anschauen. 

3  
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Dzień dobry, czy mógłbym 
rozmawiań z Piotrem. 

Kiedy to Panu lepiej 
odpowiada? 

Możemy zmienić termin 
naszego spotkania? 

Proszę poczekać, połączę 
Pana. 

Dzień dobry, czy jest Piotr? Przy telefonie! 

Mam nadzieję, że się wkrótce 
spotkamy. 

Spotkamy się niebawem! 
Mam nadzieję, że się wkrótce 

znów spotkamy. 

Nie ma problemu. To Tomas. 
Przepraszam, ale nie 

zrozumiałem Pana imienia. 
Cieszę się, że się wkrótce 

spotkamy. 

Dla kogo Pan pracuje? 
Trochę kawy by było 

wspaniale. 
Chcesz coś do picia? 

Na pewno po spotkaniu 
możemy zwiedzić jakieś 

zabytki. 

Chciałby Pan zobaczyć jakieś 
zabytki? 

Pracuję dla IBM. 

4  
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Ruf mich an wenn du da bist. 
Ok. Ich denke ich bin gegen 

7 Uhr morgens in Prag. 
Kann ich eine Nachricht 

hinterlassen? 

Aber natürlich. Was darf ich 
notieren? 

Kann ich jetzt mit Ihnen 
sprechen, oder soll ich später 

anrufen? 

Es tut mir leid, aber Ich bin 
gerade beschäftigt, bitte rufen 

Sie mich morgen an. 

Können wir bitte die 
Rechnung haben? 

Aber natürlich. Mit Karte? 
Können wir Sitze am Gang 

haben? 

Aber natürlich, aber die sind 
nicht nebeneinander. 

Können Sie mir bitte den 
Vertrag bis Freitag per email 

schicken? 

Ich weiss nicht ob ich es bis 
Freitag schaffe, aber auf 
jeden Fall bis Montag. 

Könnten Sie ihm sagen dass 
er mich anruft? 

OK, Ihr Name ist Peter, von 
welcher Firma? 

Können Sie uns etwas 
Mineralwasser bringen? 

Mit oder ohne Kohlensäure? Leben Sie in Prag? 
Ja, aber Ich stamme aus 

Polen. 

5  
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Czy mogę pozostawić 
wiadomość? 

OK, myślę, że w Pradze będę 
gdzieś koło siódmej rano. 

Zadzwoń, jak przyjedziesz. 

Przepraszam, ale teraz nie 
mam czasu. Proszę 
zadzwonić jutro. 

Mogę z Panem rozmawiać, 
czy mam zadzwonić później? 

Oczywiście, co mam sobie 
zapisać? 

Czy możemy dostać 
siedzenia koło przejścia? 

Oczywiście. Płacą Państwo 
kartą? 

Czy możemy poprosić 
rachunek? 

Nie wiem, czy zdążę do 
piątku, ale do poniedziałku 

na pewno. 

Czy mogę poprosić o 
wysłanie do mnie umowy e-

mailem do piątku? 

Oczywiście, ale nie są koło 
siebie. 

Czy mogłaby nam Pani 
przynieść jakąś wodę 

mineralną? 

OK, Pana imię Piotr, z jakiej 
spółki Pan dzwoni? 

Czy mogłaby go Pani 
poprosić, niech do mnie 

zadzwoni? 

Tak, ale pochodzę z Polski. Żyje Pan w Pradze? Gazowaną czy niegazowaną? 

6  
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Reisen sie viel in Ihrem 
Beruf? 

Das kommt auf die Projekte 
an, aber nicht viel. 

Freitag um 3, das klingt gut. 

Klasse, dann sehen wir uns 
Freitag um 3. 

Hallo Thomas, was kann ich 
für Sie tun? 

Hallo Larry, ich arbeite an 
dem Fall den Sie mir gegeben 

haben. 

Was ist mit Freitag um 3? 
Das tut mir leid, Ich bin 
Freitag nicht im Büro. 

Was wäre mit Abendessen? 

Das wäre sehr nett von Ihnen 
Holen Sie mich um 18 Uhr ab 
und wir essen zusammen zu 

Abend. 

Wie kann ich helfen? 
Können sie mich mit Garry 

Fergusson verbinden? 

Wie war die Fahrt? 
Die Reise war gut, das 

Flugzeug war pünktlich, also 
kein Grund zu klagen. 

Ich bin nicht im Büro. 

Ok, wann sind Sie wieder im 
Büro? 

Ich rufe wegen des Meetings 
morgen an. 

Gibt es Änderungen? 

7  
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Piątek o trzeciej brzmi 
wspaniale. 

To zależy od projektów. 
Momentalnie nie za bardzo. 

Czy Pan dużo podróżuje w 
pracy? 

Witam Larry, pracuję na tej 
sprawie, którą Pan mi 

przekazał. 

Dzień dobry, Thomas, w 
czym mogę Panu pomóc? 

Wspaniale, zobaczymy się w 
piątek o trzeciej. 

Poszłaby Pani na kolację? 
Przykro mi, ale w piątek nie 

jestem w biurze. 
Co powiesz na piątek o 

trzeciej? 

Czy mogłaby mnie Pani 
przełączyć na Gerry 

Fergussona? 
Jak mogę Panu pomóc? 

To by było bardzo miłe z 
Pana strony. Proszę wstąpić 
po mnie o szóstej i potem 

zjemy kolację. 

Jestem poza biurem. 
Podróż była dobra, samolot 

nie miał opóźnienia, nie 
narzekam, 

Jak była podróż? 

Czy dochodzi do zmian? 
Dzwonię w sprawie 

jutrzejszego spotkania. 
OK, kiedy jest Pan znów w 

biurze? 

8  
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Es tut mir leid wenn ich 
störe. 

Sie stören nicht, was kann ich 
für Sie tun? 

Es tut mir leid aber ich kann 
Freitag nicht. 

Wie sieht es kommenden 
Dienstag aus? 

Ich muss einen Anruf tätigen Bitte gern, nur zu. 

Ich würde gern, aber ich bin 
ziemlich müde. 

Aber klar. Es war ein 
anstrengender Tag. Ich fahre 
Sie zum Hotel und hole Sie 

morgen um 9 wieder ab. 

Ich rufe später nochmal an. 

OK, Garry sollte um 14 Uhr 
wieder hier sein. 

Ich werde ihr die Nachricht 
geben. 

Das ist sehr nett von Ihnen. 
Danke. 

Wenn es ein Problem gibt 
sagen Sie mir einfach 

Bescheid. 

Wir erwarten kein einziges 
Problem. 

Ist es möglich einen 
Einkaufsbummel zu machen? 

Ja, es gibt einige 
Einkaufszentren in der 

Nachbarschaft. 

Ist es möglich das wir uns 
Montag treffen? 

Um wieviel Uhr denken Sie? 

9  
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Przykro mi, w piątek jestem 
zajęty. 

Nie przeszkadza Pan. W 
czym mogę Panu pomóc? 

Nie chcę przeszkadzać. 

Proszę. Niech Pan idzie. Muszę zadzwonić. A co w przyszły wtorek? 

Zadzwonię jeszcze raz 
później. 

Oczywiście, to był trudny 
dzień. Odwiozę Pana do 

hotelu i jutro będę po Pana o 
dziewiątej. 

Bardzo chętnie, ale jestem 
trochę zmęczony. 

Ta miłe z Pana strony. 
Dziękuję. 

Przekażę jej Pańską 
wiadomość. 

OK, Garry powinien być koło 
czternastej. 

Czy można iść na zakupy? 
Nie przewidujemy żadnego 

problemu. 
W razie problemu proszę o 

informację. 

O której godzinie ma Pan na 
myśli? 

Możemy się spotkać w 
poniedziałek? 

W okolicy znajduje się kilka 
centrów handlowych. 

10  
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Ist das Ihr erster Besuch in 
Ostrava? 

Nein, ich war schon zweimal 
da. 

Bitte hinterlassen Sie Ihren 
Namen und Telefonnummer. 

Mein Name ist Peter und 
meine Nummer ist 

603541982 

Bitte lassen Sie es mich 
wissen wenn es Probleme 

gibt. 

Ich glaube nicht das es 
Probleme gibt. 

Entschuldigung, können Sie 
das nochmal sagen? 

Ich verstehe nicht was Sie 
wollen. 

Spricht! 

Hallo , hier ist Thomas von 
ABC. Ich rufe wegen der 

email an die Sie mir gestern 
gesendet hatten. 

Vielen Dank für die 
Einladung, aber ich habe 

schon etwas vor. 

Kein Problem, wir können da 
jederzeit hin. 

Die Nummer ist besetzt 
Können Sie eine Nachricht 

entgegen nehmen? 
Wie ist euer Hotel? 

Es war OK, das Zimmer war 
sehr komfortabel. 

Darf ich fragen wer anruft? 
Hello, hier ist Thomas von 

ABC. Spreche ich mit Herrn 
Fergusson? 

11  



92 
 

 

Proszę zostawić swoje imię i 
adres. 

Nie, byłem już tutaj dwa 
razy. 

Czy to Pana pierwszy raz w 
Ostrawie? 

Myślę, że żadnych 
problemów nie będzie. 

W razie jakichkolwiek 
problemów proszę o 

informację. 

Mam na imię Piotr a mój 
numer to 603541982. 

Przy aparacie! 
Nie rozumiem, czego Pan 

chce. 
Przepraszam, może Pan to 

powtórzyć? 

OK to nie jest problem, 
możemy tam pójść 

kiedykolwiek. 

Dzięki za zaproszenie, ale już 
coś mam. 

Witam, tu Thomas z ABC. 
Dzwonię z powodu e-maila, 
którego wysłał Pan do mnie 

wczoraj. 

Jaki jest Pana hotel? 
Może Pan odebrać 

wiadomość? 
Linia jest zajęta. 

Cześć, tu Thomas z ABC. 
Czy rozmawiam z Panem 

Fergussonem? 

Przepraszam, z kim 
rozmawiam? 

Był w porządku. Pokój był 
bardzo wygodny. 

12  
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Wäre es möglich dass wir uns 
Dienstag treffen? 

Dienstag ist nicht so gut, 
besser nach dem 20.? 

-  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

13  
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-  
Wtorek mi nie odpowiada, a 

co na przykład po 
dwudziestym? 

Możemy się spotkać we 
wtorek? 

14  
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Praca – test 

•  To by było bardzo miłe z Pana strony. Proszę 

wstąpić po mnie o szóstej i potem zjemy kolację. 

................................................................. 

•  Mnie również bardzo miło poznać Pana. ................................................................. 

•  Proszę. Niech Pan idzie. ................................................................. 

•  Nie wiem, czy zdążę do piątku, ale do 

poniedziałku na pewno. 

................................................................. 

•  Oczywiście, to PIOTR PANN. On zna numer do 

mnie. 

................................................................. 

•  Szczęśliwej drogi. ................................................................. 

•  Trochę kawy by było wspaniale. ................................................................. 

•  Dzień dobry, czy mógłbym rozmawiań z 

Piotrem. 

................................................................. 

•  W piątek o czternastej. Cieszę się na spotkanie 

z Panem. 

................................................................. 

•  Jak mogę Panu pomóc? ................................................................. 

•  Mogę z Panem rozmawiać, czy mam zadzwonić 

później? 

................................................................. 

•  To zależy od projektów. Momentalnie nie za 

bardzo. 

................................................................. 

•  Dzięki, zadzwonię do was, jak tylko dotrę do 

biura. 

................................................................. 

•  Gdzie się urodziłeś? ................................................................. 

•  Czy Pan dużo podróżuje w pracy? ................................................................. 
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•  Bardzo mi miło. ................................................................. 

•  Czy dochodzi do zmian? ................................................................. 

•  Czy możemy dostać siedzenia koło przejścia? ................................................................. 

•  Proszę zostawić swoje imię i adres. ................................................................. 

•  Dla kogo Pan pracuje? ................................................................. 

•  Nie rozumiem, czego Pan chce. ................................................................. 

•  OK, Pana imię Piotr, z jakiej spółki Pan dzwoni? ................................................................. 

•  Oczywiście, ale nie są koło siebie. ................................................................. 

•  Spotkamy się niebawem! ................................................................. 

•  Czy mogłaby nam Pani przynieść jakąś wodę 

mineralną? 

................................................................. 

•  Wspaniale, zobaczymy się w piątek o trzeciej. ................................................................. 

•  Nie ma problemu. To Tomas. ................................................................. 

•  Dzień dobry, Thomas, w czym mogę Panu 

pomóc? 

................................................................. 

•  OK, myślę, że w Pradze będę gdzieś koło 

siódmej rano. 

................................................................. 

•  OK, kiedy jest Pan znów w biurze? ................................................................. 

•  Na pewno po spotkaniu możemy zwiedzić 

jakieś zabytki. 

................................................................. 

•  Czy można iść na zakupy? ................................................................. 

•  Przykro mi, w piątek jestem zajęty. ................................................................. 
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•  Nie przeszkadza Pan. W czym mogę Panu 

pomóc? 

................................................................. 

•  Cieszę się, że Pan jest znów tutaj. ................................................................. 

•  Chciałbym się z Panem znów spotkać. ................................................................. 

•  Zadzwoń, jak przyjedziesz. ................................................................. 

•  Jaki jest Pana hotel? ................................................................. 

•  Zawsze miło jest Pana spotkać. ................................................................. 

•  Oczywiście. Płacą Państwo kartą? ................................................................. 

•  Kiedy to Panu lepiej odpowiada? ................................................................. 

•  Czy to Pana pierwszy raz w Ostrawie? ................................................................. 

•  Cieszę się, że podoba się Panu tutaj. ................................................................. 

•  Dzień dobry, czy jest Piotr? ................................................................. 

•  Możemy zmienić termin naszego spotkania? ................................................................. 

•  Nie chcę przeszkadzać. ................................................................. 

•  Przekażę jej Pańską wiadomość. ................................................................. 

•  A co w przyszły wtorek? ................................................................. 

•  Czy możemy poprosić rachunek? ................................................................. 

•  Dzięki za zaproszenie, ale już coś mam. ................................................................. 

•  Pracuję dla IBM. ................................................................. 

•  Przy telefonie! ................................................................. 
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•  Chciałby Pan zobaczyć jakieś zabytki? ................................................................. 

•  Mam nadzieję, że się wkrótce znów spotkamy. ................................................................. 

•  Chcesz coś do picia? ................................................................. 

•  Cieszę się, że się wkrótce spotkamy. ................................................................. 

•  Myślę, że żadnych problemów nie będzie. ................................................................. 

•  Jestem poza biurem. ................................................................. 

•  Zobaczymy się w piątek. ................................................................. 

•  Oczywiście, to był trudny dzień. Odwiozę Pana 

do hotelu i jutro będę po Pana o dziewiątej. 

................................................................. 

•  W razie jakichkolwiek problemów proszę o 

informację. 

................................................................. 

•  Witam, tu Thomas z ABC. Dzwonię z powodu e-

maila, którego wysłał Pan do mnie wczoraj. 

................................................................. 

•  OK to nie jest problem, możemy tam pójść 

kiedykolwiek. 

................................................................. 

•  Jak była podróż? ................................................................. 

•  Przepraszam, ale teraz nie mam czasu. Proszę 

zadzwonić jutro. 

................................................................. 

•  OK, Garry powinien być koło czternastej. ................................................................. 

•  Może Pan odebrać wiadomość? ................................................................. 

•  Co powiesz na piątek o trzeciej? ................................................................. 

•  Cześć, tu Thomas z ABC. Czy rozmawiam z 

Panem Fergussonem? 

................................................................. 
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•  Piątek o trzeciej brzmi wspaniale. ................................................................. 

•  Przepraszam, może Pan to powtórzyć? ................................................................. 

•  W razie problemu proszę o informację. ................................................................. 

•  Czy mogę poprosić o wysłanie do mnie umowy 

e-mailem do piątku? 

................................................................. 

•  Poszłaby Pani na kolację? ................................................................. 

•  Cieszymy się, że Pan jest tutaj. ................................................................. 

•  Ja również, Arnoldzie, ................................................................. 

•  Gazowaną czy niegazowaną? ................................................................. 

•  Czy mogę pozostawić wiadomość? ................................................................. 

•  Miło być tutaj. ................................................................. 

•  Linia jest zajęta. ................................................................. 

•  Nie, byłem już tutaj dwa razy. ................................................................. 

•  Nie przewidujemy żadnego problemu. ................................................................. 

•  Proszę poczekać, połączę Pana. ................................................................. 

•  Podróż była dobra, samolot nie miał 

opóźnienia, nie narzekam, 

................................................................. 

•  Żyje Pan w Pradze? ................................................................. 

•  Przepraszam, ale nie zrozumiałem Pana 

imienia. 

................................................................. 

•  Muszę zadzwonić. ................................................................. 
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•  Dzwonię w sprawie jutrzejszego spotkania. ................................................................. 

•  Przykro mi, ale w piątek nie jestem w biurze. ................................................................. 

•  Możemy się spotkać we wtorek? ................................................................. 

•  Czy mogłaby go Pani poprosić, niech do mnie 

zadzwoni? 

................................................................. 

•  Przy aparacie! ................................................................. 

•  Przepraszam, z kim rozmawiam? ................................................................. 

•  Bardzo chętnie, ale jestem trochę zmęczony. ................................................................. 

•  Ta miłe z Pana strony. Dziękuję. ................................................................. 

•  Oczywiście, co mam sobie zapisać? ................................................................. 

•  Był w porządku. Pokój był bardzo wygodny. ................................................................. 

•  Zadzwonię jeszcze raz później. ................................................................. 

•  Mam na imię Piotr a mój numer to 603541982. ................................................................. 

•  Witam Larry, pracuję na tej sprawie, którą Pan 

mi przekazał. 

................................................................. 

•  W okolicy znajduje się kilka centrów 

handlowych. 

................................................................. 

•  Miło Cię znów widzieć, Piotrze ................................................................. 

•  Możemy się spotkać w poniedziałek? ................................................................. 

•  Wtorek mi nie odpowiada, a co na przykład po 

dwudziestym? 

................................................................. 

•  Czy mógłby Pan przeliterować swoje imię? ................................................................. 
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•  Tak, ale pochodzę z Polski. ................................................................. 

•  O której godzinie ma Pan na myśli? ................................................................. 

•  Czy mogłaby mnie Pani przełączyć na Gerry 

Fergussona? 

................................................................. 

•  Urodziłem się w Pradze. ................................................................. 

•  Mam nadzieję, że się wkrótce spotkamy. ................................................................. 
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Praca – test – klucz 

•  To by było bardzo miłe z Pana strony. Proszę 

wstąpić po mnie o szóstej i potem zjemy kolację. 

•  Das wäre sehr nett von Ihnen Holen Sie mich 

um 18 Uhr ab und wir essen zusammen zu 

Abend. 

•  Mnie również bardzo miło poznać Pana. •  Freut mich auch dich kennenzulernen. 

•  Proszę. Niech Pan idzie. •  Bitte gern, nur zu. 

•  Nie wiem, czy zdążę do piątku, ale do 

poniedziałku na pewno. 

•  Ich weiss nicht ob ich es bis Freitag schaffe, 

aber auf jeden Fall bis Montag. 

•  Oczywiście, to PIOTR PANN. On zna numer do 

mnie. 

•  Aber natürlich. Es buchstabiert sich PETER 

PANN von ABC. Er hat meine Nummer. 

•  Szczęśliwej drogi. •  Gute Reise. 

•  Trochę kawy by było wspaniale. •  Etwas Kaffee wäre super. 

•  Dzień dobry, czy mógłbym rozmawiań z 

Piotrem. 

•  Hallo, kann ich bitte mit Peter sprechen? 

•  W piątek o czternastej. Cieszę się na spotkanie 

z Panem. 

•  Freitag um zwei. Ich freue mich Sie zu sehen. 

•  Jak mogę Panu pomóc? •  Wie kann ich helfen? 

•  Mogę z Panem rozmawiać, czy mam zadzwonić 

później? 

•  Kann ich jetzt mit Ihnen sprechen, oder soll ich 

später anrufen? 

•  To zależy od projektów. Momentalnie nie za 

bardzo. 

•  Das kommt auf die Projekte an, aber nicht viel. 

•  Dzięki, zadzwonię do was, jak tylko dotrę do 

biura. 

•  Danke. Ich melde mich sobald ich wieder im 

Büro bin. 

•  Gdzie się urodziłeś? •  Wo wurden Sie geboren? 

•  Czy Pan dużo podróżuje w pracy? •  Reisen sie viel in Ihrem Beruf? 
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•  Bardzo mi miło. •  Schön dich kennenzulernen. 

•  Czy dochodzi do zmian? •  Gibt es Änderungen? 

•  Czy możemy dostać siedzenia koło przejścia? •  Können wir Sitze am Gang haben? 

•  Proszę zostawić swoje imię i adres. •  Bitte hinterlassen Sie Ihren Namen und 

Telefonnummer. 

•  Dla kogo Pan pracuje? •  Für wen arbeiten Sie? 

•  Nie rozumiem, czego Pan chce. •  Ich verstehe nicht was Sie wollen. 

•  OK, Pana imię Piotr, z jakiej spółki Pan dzwoni? •  OK, Ihr Name ist Peter, von welcher Firma? 

•  Oczywiście, ale nie są koło siebie. •  Aber natürlich, aber die sind nicht 

nebeneinander. 

•  Spotkamy się niebawem! •  Bis dann. 

•  Czy mogłaby nam Pani przynieść jakąś wodę 

mineralną? 

•  Können Sie uns etwas Mineralwasser bringen? 

•  Wspaniale, zobaczymy się w piątek o trzeciej. •  Klasse, dann sehen wir uns Freitag um 3. 

•  Nie ma problemu. To Tomas. •  Kein Problem, ich bin Thomas. 

•  Dzień dobry, Thomas, w czym mogę Panu 

pomóc? 

•  Hallo Thomas, was kann ich für Sie tun? 

•  OK, myślę, że w Pradze będę gdzieś koło 

siódmej rano. 

•  Ok. Ich denke ich bin gegen 7 Uhr morgens in 

Prag. 

•  OK, kiedy jest Pan znów w biurze? •  Ok, wann sind Sie wieder im Büro? 

•  Na pewno po spotkaniu możemy zwiedzić 

jakieś zabytki. 

•  Definitiv, wir können uns gern nach dem 

Meeting etwas anschauen. 

•  Czy można iść na zakupy? •  Ist es möglich einen Einkaufsbummel zu 
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machen? 

•  Przykro mi, w piątek jestem zajęty. •  Es tut mir leid aber ich kann Freitag nicht. 

•  Nie przeszkadza Pan. W czym mogę Panu 

pomóc? 

•  Sie stören nicht, was kann ich für Sie tun? 

•  Cieszę się, że Pan jest znów tutaj. •  Es ist schön wieder hier zu sein. 

•  Chciałbym się z Panem znów spotkać. •  Es hat mich gefreut Sie zu treffen. 

•  Zadzwoń, jak przyjedziesz. •  Ruf mich an wenn du da bist. 

•  Jaki jest Pana hotel? •  Wie ist euer Hotel? 

•  Zawsze miło jest Pana spotkać. •  Es ist immer eine Freude Sie zu treffen. 

•  Oczywiście. Płacą Państwo kartą? •  Aber natürlich. Mit Karte? 

•  Kiedy to Panu lepiej odpowiada? •  Wann wäre es besser für Sie? 

•  Czy to Pana pierwszy raz w Ostrawie? •  Ist das Ihr erster Besuch in Ostrava? 

•  Cieszę się, że podoba się Panu tutaj. •  Danke, es freut mich dass es dir gefällt. 

•  Dzień dobry, czy jest Piotr? •  Hallo, ist da Peter? 

•  Możemy zmienić termin naszego spotkania? •  Können wir die Zeit unseres Meetings 

verschieben? 

•  Nie chcę przeszkadzać. •  Es tut mir leid wenn ich störe. 

•  Przekażę jej Pańską wiadomość. •  Ich werde ihr die Nachricht geben. 

•  A co w przyszły wtorek? •  Wie sieht es kommenden Dienstag aus? 

•  Czy możemy poprosić rachunek? •  Können wir bitte die Rechnung haben? 

•  Dzięki za zaproszenie, ale już coś mam. •  Vielen Dank für die Einladung, aber ich habe 
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schon etwas vor. 

•  Pracuję dla IBM. •  Ich arbeite für IBM. 

•  Przy telefonie! •  Spricht! 

•  Chciałby Pan zobaczyć jakieś zabytki? •  Haben Sie Lust an etwas Sightseeing? 

•  Mam nadzieję, że się wkrótce znów spotkamy. •  Ich hoffe ich sehe Sie bald wieder. 

•  Chcesz coś do picia? •  Möchtest du etwas trinken? 

•  Cieszę się, że się wkrótce spotkamy. •  Ich freue mich auch euch bald wiederzusehen. 

•  Myślę, że żadnych problemów nie będzie. •  Ich glaube nicht das es Probleme gibt. 

•  Jestem poza biurem. •  Ich bin nicht im Büro. 

•  Zobaczymy się w piątek. •  Ich sehe Sie Freitag. 

•  Oczywiście, to był trudny dzień. Odwiozę Pana 

do hotelu i jutro będę po Pana o dziewiątej. 

•  Aber klar. Es war ein anstrengender Tag. Ich 

fahre Sie zum Hotel und hole Sie morgen um 9 

wieder ab. 

•  W razie jakichkolwiek problemów proszę o 

informację. 

•  Bitte lassen Sie es mich wissen wenn es 

Probleme gibt. 

•  Witam, tu Thomas z ABC. Dzwonię z powodu e-

maila, którego wysłał Pan do mnie wczoraj. 

•  Hallo , hier ist Thomas von ABC. Ich rufe wegen 

der email an die Sie mir gestern gesendet hatten. 

•  OK to nie jest problem, możemy tam pójść 

kiedykolwiek. 

•  Kein Problem, wir können da jederzeit hin. 

•  Jak była podróż? •  Wie war die Fahrt? 

•  Przepraszam, ale teraz nie mam czasu. Proszę 

zadzwonić jutro. 

•  Es tut mir leid, aber Ich bin gerade beschäftigt, 

bitte rufen Sie mich morgen an. 

•  OK, Garry powinien być koło czternastej. •  OK, Garry sollte um 14 Uhr wieder hier sein. 
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•  Może Pan odebrać wiadomość? •  Können Sie eine Nachricht entgegen nehmen? 

•  Co powiesz na piątek o trzeciej? •  Was ist mit Freitag um 3? 

•  Cześć, tu Thomas z ABC. Czy rozmawiam z 

Panem Fergussonem? 

•  Hello, hier ist Thomas von ABC. Spreche ich mit 

Herrn Fergusson? 

•  Piątek o trzeciej brzmi wspaniale. •  Freitag um 3, das klingt gut. 

•  Przepraszam, może Pan to powtórzyć? •  Entschuldigung, können Sie das nochmal 

sagen? 

•  W razie problemu proszę o informację. •  Wenn es ein Problem gibt sagen Sie mir 

einfach Bescheid. 

•  Czy mogę poprosić o wysłanie do mnie umowy 

e-mailem do piątku? 

•  Können Sie mir bitte den Vertrag bis Freitag 

per email schicken? 

•  Poszłaby Pani na kolację? •  Was wäre mit Abendessen? 

•  Cieszymy się, że Pan jest tutaj. •  Wir freuen uns Sie hier zu haben. 

•  Ja również, Arnoldzie, •  Dich auch, Arnold, Dich auch. 

•  Gazowaną czy niegazowaną? •  Mit oder ohne Kohlensäure? 

•  Czy mogę pozostawić wiadomość? •  Kann ich eine Nachricht hinterlassen? 

•  Miło być tutaj. •  Schön hier zu sein. 

•  Linia jest zajęta. •  Die Nummer ist besetzt 

•  Nie, byłem już tutaj dwa razy. •  Nein, ich war schon zweimal da. 

•  Nie przewidujemy żadnego problemu. •  Wir erwarten kein einziges Problem. 

•  Proszę poczekać, połączę Pana. •  Warten Sie bitte, ich verbinde Sie. 

•  Podróż była dobra, samolot nie miał •  Die Reise war gut, das Flugzeug war pünktlich, 
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opóźnienia, nie narzekam, also kein Grund zu klagen. 

•  Żyje Pan w Pradze? •  Leben Sie in Prag? 

•  Przepraszam, ale nie zrozumiałem Pana 

imienia. 

•  Entschuldigung, ich habe Ihren Namen nicht 

verstanden. 

•  Muszę zadzwonić. •  Ich muss einen Anruf tätigen 

•  Dzwonię w sprawie jutrzejszego spotkania. •  Ich rufe wegen des Meetings morgen an. 

•  Przykro mi, ale w piątek nie jestem w biurze. •  Das tut mir leid, Ich bin Freitag nicht im Büro. 

•  Możemy się spotkać we wtorek? •  Wäre es möglich dass wir uns Dienstag treffen? 

•  Czy mogłaby go Pani poprosić, niech do mnie 

zadzwoni? 

•  Könnten Sie ihm sagen dass er mich anruft? 

•  Przy aparacie! •  Spricht! 

•  Przepraszam, z kim rozmawiam? •  Darf ich fragen wer anruft? 

•  Bardzo chętnie, ale jestem trochę zmęczony. •  Ich würde gern, aber ich bin ziemlich müde. 

•  Ta miłe z Pana strony. Dziękuję. •  Das ist sehr nett von Ihnen. Danke. 

•  Oczywiście, co mam sobie zapisać? •  Aber natürlich. Was darf ich notieren? 

•  Był w porządku. Pokój był bardzo wygodny. •  Es war OK, das Zimmer war sehr komfortabel. 

•  Zadzwonię jeszcze raz później. •  Ich rufe später nochmal an. 

•  Mam na imię Piotr a mój numer to 603541982. •  Mein Name ist Peter und meine Nummer ist 

603541982 

•  Witam Larry, pracuję na tej sprawie, którą Pan 

mi przekazał. 

•  Hallo Larry, ich arbeite an dem Fall den Sie mir 

gegeben haben. 

•  W okolicy znajduje się kilka centrów •  Ja, es gibt einige Einkaufszentren in der 
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handlowych. Nachbarschaft. 

•  Miło Cię znów widzieć, Piotrze •  Es ist gut dich wieder zu sehen, Peter. 

•  Możemy się spotkać w poniedziałek? •  Ist es möglich das wir uns Montag treffen? 

•  Wtorek mi nie odpowiada, a co na przykład po 

dwudziestym? 

•  Dienstag ist nicht so gut, besser nach dem 20.? 

•  Czy mógłby Pan przeliterować swoje imię? •  Können Sie bitte Ihren Namen buchstabieren? 

•  Tak, ale pochodzę z Polski. •  Ja, aber Ich stamme aus Polen. 

•  O której godzinie ma Pan na myśli? •  Um wieviel Uhr denken Sie? 

•  Czy mogłaby mnie Pani przełączyć na Gerry 

Fergussona? 

•  Können sie mich mit Garry Fergusson 

verbinden? 

•  Urodziłem się w Pradze. •  Ich bin in Prag geboren. 

•  Mam nadzieję, że się wkrótce spotkamy. •  Ich hoffe wir sehen uns bald wieder. 

 

  



109 
 

U lekarza, lekcja pierwsza, wysłuchaj!  

•  Bitte füllen Sie das Formular aus. •  Proszę wypełnić formularz. 

•  Wo ist die Apotheke? •  Gdzie jest apteka? 

•  Ich brauche ein Pflaster •  Potrzebny jest mi plaster. 

•  Ich habe Kopfschmerzen. •  Boli mnie głowa. 

•  Ich bin auf der Strasse gestürzt. •  Upadłem na ulicy. 

•  Wo ist das nächste Krankenhaus? •  Gdzie jest najbliższy szpital? 

•  Was ist denn mit Ihnen passiert? •  Co sią Panu stało? 

•  Ich glaube ich blute. •  Mam krwotok. 

•  Ich wurde ohnmächtig. •  Zemdlałem. 

•  Ich habe Halsschmerzen. •  Boli mnie gardło. 

•  Tut es weh? •  Czy to boli? 

•  Ich war kurz bewusstlos. •  Przez chwilę byłem nieprzytomny. 

•  Legen Sie sich auf die Couch. •  Proszę się położyć na łóżku. 

•  Können Sie bitte einen Krankenwagen rufen? •  Czy może Pan zadzwonić po karetkę? 

•  Haben Sie eine Versichertenkarte? •  Czy ma Pan jakiś dokument ubezpieczenia? 

•  Ich fühle mich nicht gut. •  Nie czuję się dobrze. 

•  Das ist meine Versicherungskarte. •  Tutaj jest moja karta ubezpieczenia. 

•  Ich brauche etwas gegen Kopfschmerzen. •  Potrzebuję coś na ból głowy. 

•  Nehmen Sie Medikamente? •  Używa Pan jakichś lekarstw? 
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•  Was ist los? •  Co się stało? 

•  Ich kann meinen Arm nicht bewegen. •  Nie mogę ruszyć ręką. 

•  Ich bin beim Skifahren gestürzt. •  Upadłem podczas jazdy na nartach. 

•  Setzen Sie sich bitte. •  Proszę usiąść. 

•  Ich kann mein Bein nicht bewegen. •  Nie mogę ruszyć nogą. 

•  Ich habe mich einmal übergeben. •  Raz wymiotowałem. 

•  Ich brauche etwas gegen eine verstopfte Nase. •  Potrzebuję coś na zapchany nos. 

•  Ich habe mir den Knöchel verstaucht. •  Skręciłem nogę w kostce. 

•  Mein Kopf dreht sich. •  Kręci mi się w głowie. 

•  Ich hab wohl etwas schlechtes gegessen. •  Zjadłem coś złego. 

•  Was ist mit Ihnen? •  Co Panu dolega? 

•  Ja, es tut sehr weh. •  To bardzo boli. 

•  Ich kann nicht atmen. •  Nie mogę oddychać. 

•  Geht es Ihnen gut? •  Wszystko w porządku? 

•  Was ist die Notfalltelefonnummer? •  Jaki jest numer na pogotowie ratunkowe? 

•  Wo ist die nächste Zahnarzt Praxis? •  Gdzie jest najbliższy gabinet dentystyczny? 
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U lekarza, lekcja druga, przetłumacz!  

•  Gdzie jest apteka? •  Wo ist die Apotheke? 

•  Boli mnie głowa. •  Ich habe Kopfschmerzen. 

•  Używa Pan jakichś lekarstw? •  Nehmen Sie Medikamente? 

•  Wszystko w porządku? •  Geht es Ihnen gut? 

•  Mam krwotok. •  Ich glaube ich blute. 

•  Zjadłem coś złego. •  Ich habe wohl etwas schlechtes gegessen. 

•  Raz wymiotowałem. •  Ich habe mich einmal übergeben. 

•  Proszę się położyć na łóżku. •  Legen Sie sich auf die Couch. 

•  Przez chwilę byłem nieprzytomny. •  Ich war kurz bewusstlos. 

•  Nie mogę ruszyć nogą. •  Ich kann mein Bein nicht bewegen. 

•  Czy ma Pan jakiś dokument ubezpieczenia? •  Haben Sie eine Versichertenkarte? 

•  Boli mnie gardło. •  Ich habe Halsschmerzen. 

•  Nie mogę ruszyć ręką. •  Ich kann meinen Arm nicht bewegen. 

•  Jaki jest numer na pogotowie ratunkowe? •  Was ist die Notfalltelefonnummer? 

•  Proszę usiąść. •  Setzen Sie sich bitte. 

•  To bardzo boli. •  Ja es tut sehr weh. 

•  Co się stało? •  Was ist los? 

•  Tutaj jest moja karta ubezpieczenia. •  Das ist meine Versicherungskarte. 

•  Potrzebuję coś na zapchany nos. •  Ich brauche etwas gegen eine verstopfte Nase. 
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•  Gdzie jest najbliższy szpital? •  Wo ist das nächste Krankenhaus? 

•  Czy to boli? •  Tut es weh? 

•  Potrzeby jest mi plaster. •  Ich brauche ein Pflaster 

•  Co Panu dolega? •  Was ist mit Ihnen? 

•  Kręci mi się w głowie. •  Mein Kopf dreht sich. 

•  Nie mogę oddychać. •  Ich kann nicht atmen. 

•  Czy może Pan zadzwonić po karetkę? •  Können Sie bitte einen Krankenwagen rufen? 

•  Proszę wypełnić formularz. •  Bitte füllen Sie das Formular aus. 

•  Skręciłem nogę w kostce. •  Ich habe mir den Knöchel verstaucht. 

•  Upadłem podczas jazdy na nartach. •  Ich bin beim Skifahren gestürzt. 

•  Nie czuję się dobrze. •  Ich fühle mich nicht gut. 

•  Upadłem na ulicy. •  Ich bin auf der Strasse gestürzt. 

•  Potrzebuję coś na ból głowy. •  Ich brauche etwas gegen Kopfschmerzen. 

•  Co sią Panu stało? •  Was ist denn mit Ihnen passiert? 

•  Zemdlałem. •  Ich wurde ohnmächtig. 

•  Gdzie jest najbliższy gabinet dentystyczny? •  Wo ist die nächste Zahnarzt Praxis? 
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U lekarza, lekcja trzecia, wysłuchaj!  

•  Ich schaue mal schnell, dann stoppen wir die 

Blutung. 

•  Zerknę na to a potem zatrzymamy ten 

krwotok. 

•  Ich habe Halsschmerzen und meine Nase läuft. •  Boli mnie gardło i mam katar. 

•  Bevorzugen Sie Tabletten oder Pulver? •  Woli Pan pigułki, czy proszek? 

•  Wie lange haben Sie die Kopfschmerzen 

schon? 

•  Jak długo ma Pan ból głowy? 

•  Haben Sie dieses Formular auch in Englisch? •  Czy ten formularz jest do dyspozycji w języku 

angielskim? 

•  Kein Wunder, Sie hatten eine 

Gehirnerschütterung. 

•  Dziwne nie jest. Miał Pan wstrząs mózgu. 

•  Ja, es geht mir gut, ich muss mich nur kurz 

hinsetzen. 

•  W porządku, potrzebuję tylko usiąść na chwilę. 

•  Wir müssen ihn eingipsen. •  Będziemy musieli dać ją do gipsu. 

•  Hätten Sie lieber Spray oder Tropfen? •  Chce Pan spray czy krople? 

•  Rücken oder Bauch? •  Na brzuchu, czy na plecach? 

•  Im Hauptgebäude dort, zweiter Stock. •  W budynku głównym, o tam, drugie piętro. 

•  Haben Sie sich etwas gebrochen? •  Złamał Pan coś? 

•  Was ist passiert? •  Co się Panu stało? 

•  Ich bin heute aufgewacht und fühlte mich nicht 

gut. 

•  Obudziłem się i nie czuję się dobrze. 

•  Rechts oder links? •  Prawą czy lewą? 

•  Haben Sie Schmerzen? Haben Sie erbrochen? •  Odczuwa Pan jakiś ból? Wymiotował Pan? 
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•  Ich glaube nicht, mir ist schlecht. •  Myślę, że nie. Czuję się dość źle. 

•  Haben Sie sich den Kopf gestossen? •  Uderzył się Pan w głowę? 

•  Manchmal etwas gegen Kopfschmerzen, aber 

nichts regelmässig. 

•  Czasami przeciw bólu głowy, nic regularnego. 

•  Ich weiss es nicht, ich bin gefallen und dann 

Nichts. 

•  Nie wiem. Upadłem i to wszystko. 

•  Können Sie schlucken? •  Może Pan przełknąć? 

•  Ich weiss es nicht, schau im Internet. •  Nie wiem. Znajdź go sobie w Internecie. 

•  Setzen Sie sich und versuchen Sie langsam zu 

atmen. 

•  Niech Pan usiądzie i spróbuje powoli oddychać. 

•  Aber natürlich, weiss jemand die Nummer? •  Oczywiście. Czy ktoś zna numer? 

•  Was haben Sie gemacht? •  Co Pan robił? 

•  Ja tut es. Höllisch. •  Boli. Bardzo. 

•  Ich bevorzuge es zu stehen wenn das kein 

Problem ist. 

•  Jeżeli Panu to nie przeszkadza, będę stał. 

•  Wir verkaufen keine Pflaster, die bekommen 

Sie in der Apotheke. 

•  Nie sprzedajemy plastrów, można je kupić w 

drogerii. 

•  Ok, danke, Ich mache davon eine Kopie. •  OK, Pan pozwoli, że ją skseruję. 

•  Dies sollte gegen die Erkältungssymptome 

helfen. 

•  To powinno pomóc. To jest przeciw objawom 

grypy. 

•  Sie hatten eine Gehirnerschütterung. •  Miał Pan wstrząs mózgu. 

•  Setzen sie sich besser oder legen Sie sich hin. •  Powinien Pan usiąść lub się położyć. 

•  Ich gebe Ihnen ein Schmerzmittel. •  Przepiszę Panu jakieś lekarstwo 
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przeciwbólowe. 

•  Da müssen Sie bis Montag warten, wenn das 

nicht geht, es gibt einen Arzt im Dienst in der 

Stadt. 

•  Musi Pan poczekać do poniedziałku, jeżeli nie 

może Pan czekać, to w mieście jest dentysta, 

który ma dyżur. 
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U lekarza,  lekcja czwarta, przetłumacz!  

•  Jeżeli Panu to nie przeszkadza, będę stał. •  Ich bevorzuge es zu stehen wenn das kein 

Problem ist. 

•  Boli mnie gardło i mam katar. •  Ich habe Halsschmerzen und meine Nase läuft. 

•  Uderzył się Pan w głowę? •  Haben Sie sich den Kopf gestossen? 

•  Myślę, że nie. Czuję się dość źle. •  Ich glaube nicht, mir ist schlecht. 

•  Odczuwa Pan jakiś ból? Wymiotował Pan? •  Haben Sie Schmerzen? Haben Sie erbrochen? 

•  To powinno pomóc. To jest przeciw objawom 

grypy. 

•  Dies sollte gegen die Erkältungssymptome 

helfen. 

•  Prawą czy lewą? •  Rechts oder links? 

•  Woli Pan pigułki, czy proszek? •  Bevorzugen Sie Tabletten oder Pulver? 

•  OK, Pan pozwoli, że ją skseruję. •  Ok, danke, Ich mache davon eine Kopie. 

•  Czy ten formularz jest do dyspozycji w języku 

angielskim? 

•  Haben Sie dieses Formular auch in Englisch? 

•  Będziemy musieli dać ją do gipsu. •  Wir müssen ihn eingipsen. 

•  Nie wiem. Upadłem i to wszystko. •  Ich weiss es nicht, ich bin gefallen und dann 

Nichts. 

•  Zerknę na to a potem zatrzymamy ten 

krwotok. 

•  Ich schaue mal schnell, dann stoppen wir die 

Blutung. 

•  W budynku głównym, o tam, drugie piętro. •  Im Hauptgebäude dort, zweiter Stock. 

•  Niech Pan usiądzie i spróbuje powoli oddychać. •  Setzen Sie sich und versuchen Sie langsam zu 

atmen. 

•  Boli. Bardzo. •  Ja tut es. Höllisch. 
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•  Oczywiście. Czy ktoś zna numer? •  Aber natürlich, weiss jemand die Nummer? 

•  Nie sprzedajemy plastrów, można je kupić w 

drogerii. 

•  Wir verkaufen keine Pflaster, die bekommen 

Sie in der Apotheke. 

•  Powinien Pan usiąść lub się położyć. •  Setzen sie sich besser oder legen Sie sich hin. 

•  Obudziłem się i nie czuję się dobrze. •  Ich bin heute aufgewacht und fühlte mich nicht 

gut. 

•  Chce Pan spray czy krople? •  Hätten Sie lieber Spray oder Tropfen? 

•  W porządku, potrzebuję tylko usiąść na chwilę. •  Ja, es geht mir gut, ich muss mich nur kurz 

hinsetzen. 

•  Co Pan robił? •  Was haben Sie gemacht? 

•  Jak długo ma Pan ból głowy? •  Wie lange haben Sie die Kopfschmerzen 

schon? 

•  Co się Panu stało? •  Was ist passiert? 

•  Miał Pan wstrząs mózgu. •  Sie hatten eine Gehirnerschütterung. 

•  Czasami przeciw bólu głowy, nic regularnego. •  Manchmal etwas gegen Kopfschmerzen, aber 

nichts regelmässig. 

•  Złamał Pan coś? •  Haben Sie sich etwas gebrochen? 

•  Przepiszę Panu jakieś lekarstwo 

przeciwbólowe. 

•  Ich gebe Ihnen ein Schmerzmittel. 

•  Dziwne nie jest. Miał Pan wstrząs mózgu. •  Kein Wunder, Sie hatten eine 

Gehirnerschütterung. 

•  Na brzuchu, czy na plecach. •  Rücken oder Bauch? 

•  Nie wiem. Znajdź go sobie w Internecie. •  Ich weiss es nicht, schau im Internet. 
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•  Może Pan przełknąć? •  Können Sie schlucken? 

•  Musi Pan poczekać do poniedziałku, jeżeli nie 

może Pan czekać, to w mieście jest dentysta, 

który ma dyżur. 

•  Da müssen Sie bis Montag warten, wenn das 

nicht geht, es gibt ein Arzt im Dienst in der Stadt. 
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U lekarza, lekcja piąta, lekcja szósta wysłuchaj,reaguj!  

•  Co sią Panu stało? •  Was ist denn mit Ihnen passiert? 

•  Obudziłem się i nie czuję się dobrze. •  Ich bin heute aufgewacht und fühlte mich nicht 

gut. 

•  Co Panu dolega? •  Was ist mit Ihnen? 

•  Boli mnie gardło i mam katar. •  Ich habe Halsschmerzen und meine Nase läuft. 

•  Wszystko w porządku? •  Geht es Ihnen gut? 

•  Myślę, że nie. Czuję się dość źle. •  Ich glaube nicht, mir ist schlecht. 

•  Gdzie jest apteka? •  Wo ist die Apotheke? 

•  W budynku głównym, o tam, drugie piętro. •  Im Hauptgebäude dort, zweiter Stock. 

•  Czy może Pan zadzwonić po karetkę? •  Können Sie bitte einen Krankenwagen rufen? 

•  Oczywiście. Czy ktoś zna numer? •  Aber natürlich, weiss jemand die Nummer? 

•  Nie mogę ruszyć ręką. •  Ich kann meinen Arm nicht bewegen. 

•  Będziemy musieli dać ją do gipsu. •  Wir müssen ihn eingipsen. 

•  Nie mogę ruszyć nogą. •  Ich kann mein Bein nicht bewegen. 

•  Prawą czy lewą? •  Rechts oder links? 

•  Nie czuję się dobrze. •  Ich fühle mich nicht gut. 

•  Co się Panu stało? •  Was ist passiert? 

•  Upadłem na ulicy. •  Ich bin auf der Strasse gestürzt. 

•  Złamał Pan coś? •  Haben Sie sich etwas gebrochen? 
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•  Zemdlałem. •  Ich wurde ohnmächtig. 

•  Dziwne nie jest. Miał Pan wstrząs mózgu. •  Kein Wunder, Sie hatten eine 

Gehirnerschütterung. 

•  Upadłem podczas jazdy na nartach. •  Ich bin beim Skifahren gestürzt. 

•  Uderzył się Pan w głowę? •  Haben Sie sich den Kopf gestossen? 

•  Skręciłem nogę w kostce. •  Ich habe mir den Knöchel verstaucht. 

•  Co Pan robił? •  Was haben Sie gemacht? 

•  Zjadłem coś złego. •  Ich hab wohl etwas schlechtes gegessen. 

•  Odczuwa Pan jakiś ból? Wymiotował Pan? •  Haben Sie Schmerzen? Haben Sie erbrochen? 

•  Przez chwilę byłem nieprzytomny. •  Ich war kurz bewusstlos. 

•  Miał Pan wstrząs mózgu. •  Sie hatten eine Gehirnerschütterung. 

•  Kręci mi się w głowie. •  Mein Kopf dreht sich. 

•  Powinien Pan usiąść lub się położyć. •  Setzen sie sich besser oder legen Sie sich hin. 

•  Używa Pan jakichś lekarstw? •  Nehmen Sie Medikamente? 

•  Czasami przeciw bólu głowy, nic regularnego. •  Manchmal etwas gegen Kopfschmerzen, aber 

nichts regelmässig. 

•  Czy to boli? •  Tut es weh? 

•  Boli. Bardzo. •  Ja tut es. Höllisch. 

•  Proszę wypełnić formularz. •  Bitte füllen Sie das Formular aus. 

•  Czy ten formularz jest do dyspozycji w języku 

angielskim? 

•  Haben Sie dieses Formular auch in Englisch? 
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•  Tutaj jest moja karta ubezpieczenia. •  Das ist meine Versicherungskarte. 

•  OK, Pan pozwoli, że ją skseruję. •  Ok, danke, Ich mache davon eine Kopie. 

•  Nie mogę oddychać. •  Ich kann nicht atmen. 

•  Niech Pan usiądzie i spróbuje powoli oddychać. •  Setzen Sie sich und versuchen Sie langsam zu 

atmen. 

•  Boli mnie głowa. •  Ich habe Kopfschmerzen. 

•  Jak długo ma Pan ból głowy? •  Wie lange haben Sie die Kopfschmerzen 

schon? 

•  Boli mnie gardło. •  Ich habe Halsschmerzen. 

•  Może Pan przełknąć? •  Können Sie schlucken? 

•  Potrzeby jest mi plaster. •  Ich brauche ein Pflaster 

•  Nie sprzedajemy plastrów, można je kupić w 

drogerii. 

•  Wir verkaufen keine Pflaster, die bekommen 

Sie in der Apotheke. 

•  Potrzebuję coś na zapchany nos. •  Ich brauche etwas gegen eine verstopfte Nase. 

•  Chce Pan spray czy krople? •  Hätten Sie lieber Spray oder Tropfen? 

•  To powinno pomóc. To jest przeciw objawom 

grypy. 

•  Dies sollte gegen die Erkältungssymptome 

helfen. 

•  Potrzebuję coś na ból głowy. •  Ich brauche etwas gegen Kopfschmerzen. 

•  Woli Pan pigułki, czy proszek? •  Bevorzugen Sie Tabletten oder Pulver? 

•  Mam krwotok. •  Ich glaube ich blute. 

•  Zerknę na to a potem zatrzymamy ten 

krwotok. 

•  Ich schaue mal schnell, dann stoppen wir die 

Blutung. 
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•  To bardzo boli. •  Ja es tut sehr weh. 

•  Przepiszę Panu jakieś lekarstwo 

przeciwbólowe. 

•  Ich gebe Ihnen ein Schmerzmittel. 

•  Proszę się położyć na łóżku. •  Legen Sie sich auf die Couch. 

•  Na brzuchu, czy na plecach? •  Rücken oder Bauch? 

•  Proszę usiąść. •  Setzen Sie sich bitte. 

•  Jeżeli Panu to nie przeszkadza, będę stał. •  Ich bevorzuge es zu stehen wenn das kein 

Problem ist. 

•  Co się stało? •  Was ist los? 

•  Nie wiem. Upadłem i to wszystko. •  Ich weiss es nicht, ich bin gefallen und dann 

Nichts. 

•  Jaki jest numer na pogotowie ratunkowe? •  Was ist die Notfalltelefonnummer? 

•  Nie wiem. Znajdź go sobie w Internecie. •  Ich weiss es nicht, schau im Internet. 

•  Gdzie jest najbliższy gabinet dentystyczny? •  Wo ist die nächste Zahnarzt Praxis? 

•  Musi Pan poczekać do poniedziałku, jeżeli nie 

może Pan czekać, to w mieście jest dentysta, 

który ma dyżur. 

•  Da müssen Sie bis Montag warten, wenn das 

nicht geht, es gibt einen Arzt im Dienst in der 

Stadt. 
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U lekarza – karty 

Was ist denn mit Ihnen 
passiert? 

Ich bin heute aufgewacht und 
fühlte mich nicht gut. 

Was ist mit Ihnen? 

Ich habe Halsschmerzen und 
meine Nase läuft. 

Geht es Ihnen gut? 
Ja es geht mir gut, ich muss 

mich nur kurz hinsetzen. 

Geht es Ihnen gut? 
ich glaube nicht, mir ist 

schlecht. 
Wo ist das nächste 

Krankenhaus? 

Das nächste Krankenhaus ist 
in der Stadt, ungefähr 5 

Minuten 
Wo ist die Apotheke? 

Im Hauptgebäude dort, 
zweiter Stock. 

Können Sie bitte einen 
Krankenwagen rufen? 

Aber natürlich, weiss jemand 
die Nummer? 

Ich kann meinen Arm nicht 
bewegen. 

Wir müssen ihn eingipsen. 
Ich kann mein Bein nicht 

bewegen. 
Rechts oder links? 

1  
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Co Panu dolega? 
Obudziłem się i nie czuję się 

dobrze. 
Co sią Panu stało? 

W porządku, potrzebuję tylko 
usiąść na chwilę. 

Czy Pan się dobrze czuje? 
Boli mnie gardło i mam 

katar. 

Gdzie jest najbliższy szpital? 
Myślę, że nie. Czuję się dość 

źle. 
Wszystko w porządku? 

W budynku głównym, o tam, 
drugie piętro. 

Gdzie jest apteka? 
Najbliższy szpital jest w 
mieście, o dziesięć minut 

stąd. 

Nie mogę ruszyć ręką. 
Oczywiście. Czy ktoś zna 

numer? 
Czy może Pan zadzwonić po 

karetkę? 

Prawą czy lewą? Nie mogę ruszyć nogą. 
Będziemy musieli dać ją do 

gipsu. 

2  
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Ich fühle mich nicht gut. Was ist passiert? 
Ich bin auf der Strasse 

gestürzt. 

Haben Sie sich etwas 
gebrochen? 

Ich wurde ohnmächtig. 
Kein Wunder, Sie hatten eine 

Gehirnerschütterung. 

Ich bin beim Skifahren 
gestürzt. 

Haben Sie sich den Kopf 
gestossen? 

Ich habe mir den Knöchel 
verstaucht. 

Was haben Sie gemacht? 
Ich hab wohl etwas 
schlechtes gegessen. 

Haben Sie Schmerzen? 
Haben Sie erbrochen? 

Ich war kurz bewusstlos. 
Sie hatten eine 

Gehirnerschütterung. 
Mein Kopf dreht sich. 

Setzen sie sich besser oder 
legen Sie sich hin. 

Haben Sie eine 
Versichertenkarte? 

Ja, Ich bin EU Bürger und 
habe auch eine gewerbliche 

Versicherung. 

3  
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Upadłem na ulicy. Co się Panu stało? Nie czuję się dobrze. 

Dziwne nie jest. Miał Pan 
wstrząs mózgu. 

Zemdlałem. Złamał Pan coś? 

Skręciłem nogę w kostce. Uderzył się Pan w głowę? 
Upadłem podczas jazdy na 

nartach. 

Odczuwa Pan jakiś ból? 
Wymiotował Pan? 

Zjadłem coś złego. Co Pan robił? 

Kręci mi się w głowie. Miał Pan wstrząs mózgu. 
Przez chwilę byłem 

nieprzytomny. 

Tak, jestem obywatelem UE i 
mam także ubezpieczenie 

komercyjne. 

Czy ma Pan jakiś dokument 
ubezpieczenia? 

Powinien Pan usiąść lub się 
położyć. 

4  
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Nehmen Sie Medikamente? 
Manchmal etwas gegen 

Kopfschmerzen, aber nichts 
regelmässig. 

Tut es weh? 

Ja tut es. Höllisch. 
Bitte füllen Sie das Formular 

aus. 
Haben Sie dieses Formular 

auch in Englisch? 

Das ist meine 
Versicherungskarte. 

Ok, danke, Ich mache davon 
eine Kopie. 

Ich kann nicht atmen. 

Setzen Sie sich und 
versuchen Sie langsam zu 

atmen. 
Ich habe Kopfschmerzen. 

Wie lange haben Sie die 
Kopfschmerzen schon? 

Ich habe Halsschmerzen. Können Sie schlucken? 
Ich habe mich einmal 

übergeben. 

Was haben Sie gegessen? Ich brauche ein Pflaster 
Wir verkaufen keine Pflaster, 

die bekommen Sie in der 
Apotheke. 

5  
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Czy to boli? 
Czasami przeciw bólu głowy, 

nic regularnego. 
Używa Pan jakichś lekarstw? 

Czy ten formularz jest do 
dyspozycji w języku 

angielskim? 
Proszę wypełnić formularz. Boli. Bardzo. 

Nie mogę oddychać. 
OK, Pan pozwoli, że ją 

skseruję. 
Tutaj jest moja karta 

ubezpieczenia. 

Jak długo ma Pan ból głowy? Boli mnie głowa. 
Niech Pan usiądzie i spróbuje 

powoli oddychać. 

Raz wymiotowałem. Może Pan przełknąć? Boli mnie gardło. 

Nie sprzedajemy plastrów, 
można je kupić w drogerii. 

Potrzeby jest mi plaster. Co Pan jadł? 

6  
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Ich brauche etwas gegen eine 
verstopfte Nase. 

Hätten Sie lieber Spray oder 
Tropfen? 

Ich brauche etwas gegen eine 
Erkältung. 

Dies sollte gegen die 
Erkältungssymptome helfen. 

Ich brauche etwas gegen 
Kopfschmerzen. 

Bevorzugen Sie Tabletten 
oder Pulver? 

Ich glaube ich blute. 
Ich schaue mal schnell, dann 

stoppen wir die Blutung. 
Ja es tut sehr weh. 

Ich gebe Ihnen ein 
Schmerzmittel. 

Legen Sie sich auf die Couch. Rücken oder Bauch? 

Setzen Sie sich bitte. 
Ich bevorzuge es zu stehen 
wenn das kein Problem ist. 

Was ist los? 

Ich weiss es nicht, ich bin 
gefallen und dann Nichts. 

Was ist die 
Notfalltelefonnummer? 

Ich weiss es nicht, schau im 
Internet. 

7  



130 
 

 

Potrzebuję coś na zapchany 
nos. 

Chce Pan spray czy krople? 
Potrzebuję coś na zapchany 

nos. 

Woli Pan pigułki, czy 
proszek? 

Potrzebuję coś na ból głowy. 
To powinno pomóc. To jest 
przeciw objawom grypy. 

To bardzo boli. 
Zerknę na to a potem 

zatrzymamy ten krwotok. 
Mam krwotok. 

Na brzuchu, czy na plecach. Proszę się położyć na łóżku. 
Przepiszę Panu jakieś 

lekarstwo przeciwbólowe. 

Co się stało? 
Jeżeli Panu to nie 

przeszkadza, będę stał. 
Proszę usiąść. 

Nie wiem. Znajdź go sobie w 
Internecie. 

Jaki jest numer na pogotowie 
ratunkowe? 

Nie wiem. Upadłem i to 
wszystko. 

8  
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Wo ist die nächste Zahnarzt 
Praxis? 

Da müssen Sie bis Montag 
warten, wenn das nicht geht, 
es gibt einen Arzt im Dienst 

in der Stadt. 

-  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

9  
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-  

Musi Pan poczekać do 
poniedziałku, jeżeli nie może 
Pan czekać, to w mieście jest 

dentysta, który ma dyżur. 

Gdzie jest najbliższy gabinet 
dentystyczny? 

10  
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U lekarza – test 

•  Odczuwa Pan jakiś ból? Wymiotował Pan? ................................................................. 

•  Nie mogę ruszyć nogą. ................................................................. 

•  Mam krwotok. ................................................................. 

•  Co się stało? ................................................................. 

•  Gdzie jest apteka? ................................................................. 

•  OK, Pan pozwoli, że ją skseruję. ................................................................. 

•  To bardzo boli. ................................................................. 

•  Co Pan jadł? ................................................................. 

•  Na brzuchu, czy na plecach. ................................................................. 

•  Zerknę na to a potem zatrzymamy ten 

krwotok. 

................................................................. 

•  Czy może Pan zadzwonić po karetkę? ................................................................. 

•  Czasami przeciw bólu głowy, nic regularnego. ................................................................. 

•  Boli. Bardzo. ................................................................. 

•  Jeżeli Panu to nie przeszkadza, będę stał. ................................................................. 

•  Boli mnie gardło i mam katar. ................................................................. 

•  Przez chwilę byłem nieprzytomny. ................................................................. 

•  Nie mogę ruszyć ręką. ................................................................. 

•  Dziwne nie jest. Miał Pan wstrząs mózgu. ................................................................. 
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•  Zjadłem coś złego. ................................................................. 

•  Potrzebuję coś na ból głowy. ................................................................. 

•  Jak długo ma Pan ból głowy? ................................................................. 

•  Zemdlałem. ................................................................. 

•  Nie wiem. Znajdź go sobie w Internecie. ................................................................. 

•  Jaki jest numer na pogotowie ratunkowe? ................................................................. 

•  Potrzebuję coś na zapchany nos. ................................................................. 

•  Potrzebuję coś na zapchany nos. ................................................................. 

•  Proszę się położyć na łóżku. ................................................................. 

•  Gdzie jest najbliższy szpital? ................................................................. 

•  Co sią Panu stało? ................................................................. 

•  Czy ten formularz jest do dyspozycji w języku 

angielskim? 

................................................................. 

•  Gdzie jest najbliższy gabinet dentystyczny? ................................................................. 

•  Kręci mi się w głowie. ................................................................. 

•  Powinien Pan usiąść lub się położyć. ................................................................. 

•  Obudziłem się i nie czuję się dobrze. ................................................................. 

•  Co Panu dolega? ................................................................. 

•  Uderzył się Pan w głowę? ................................................................. 

•  Nie mogę oddychać. ................................................................. 
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•  Raz wymiotowałem. ................................................................. 

•  Niech Pan usiądzie i spróbuje powoli oddychać. ................................................................. 

•  Boli mnie głowa. ................................................................. 

•  Czy ma Pan jakiś dokument ubezpieczenia? ................................................................. 

•  Co się Panu stało? ................................................................. 

•  Oczywiście. Czy ktoś zna numer? ................................................................. 

•  Przepiszę Panu jakieś lekarstwo 

przeciwbólowe. 

................................................................. 

•  Wszystko w porządku? ................................................................. 

•  W budynku głównym, o tam, drugie piętro. ................................................................. 

•  Potrzeby jest mi plaster. ................................................................. 

•  Upadłem na ulicy. ................................................................. 

•  Tak, jestem obywatelem UE i mam także 

ubezpieczenie komercyjne. 

................................................................. 

•  Najbliższy szpital jest w mieście, o dziesięć 

minut stąd. 

................................................................. 

•  Woli Pan pigułki, czy proszek? ................................................................. 

•  To powinno pomóc. To jest przeciw objawom 

grypy. 

................................................................. 

•  Używa Pan jakichś lekarstw? ................................................................. 

•  Boli mnie gardło. ................................................................. 

•  Proszę usiąść. ................................................................. 
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•  W porządku, potrzebuję tylko usiąść na chwilę. ................................................................. 

•  Nie czuję się dobrze. ................................................................. 

•  Chce Pan spray czy krople? ................................................................. 

•  Będziemy musieli dać ją do gipsu. ................................................................. 

•  Upadłem podczas jazdy na nartach. ................................................................. 

•  Tutaj jest moja karta ubezpieczenia. ................................................................. 

•  Proszę wypełnić formularz. ................................................................. 

•  Może Pan przełknąć? ................................................................. 

•  Prawą czy lewą? ................................................................. 

•  Nie wiem. Upadłem i to wszystko. ................................................................. 

•  Czy to boli? ................................................................. 

•  Czy Pan się dobrze czuje? ................................................................. 

•  Co Pan robił? ................................................................. 

•  Musi Pan poczekać do poniedziałku, jeżeli nie 

może Pan czekać, to w mieście jest dentysta, 

który ma dyżur. 

................................................................. 

•  Miał Pan wstrząs mózgu. ................................................................. 

•  Nie sprzedajemy plastrów, można je kupić w 

drogerii. 

................................................................. 

•  Złamał Pan coś? ................................................................. 

•  Skręciłem nogę w kostce. ................................................................. 
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•  Myślę, że nie. Czuję się dość źle. ................................................................. 
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U lekarza – test – klucz 

 

•  Odczuwa Pan jakiś ból? Wymiotował Pan? •  Haben Sie Schmerzen? Haben Sie erbrochen? 

•  Nie mogę ruszyć nogą. •  Ich kann mein Bein nicht bewegen. 

•  Mam krwotok. •  Ich glaube ich blute. 

•  Co się stało? •  Was ist los? 

•  Gdzie jest apteka? •  Wo ist die Apotheke? 

•  OK, Pan pozwoli, że ją skseruję. •  Ok, danke, Ich mache davon eine Kopie. 

•  To bardzo boli. •  Ja es tut sehr weh. 

•  Co Pan jadł? •  Was haben Sie gegessen? 

•  Na brzuchu, czy na plecach. •  Rücken oder Bauch? 

•  Zerknę na to a potem zatrzymamy ten 

krwotok. 

•  Ich schaue mal schnell, dann stoppen wir die 

Blutung. 

•  Czy może Pan zadzwonić po karetkę? •  Können Sie bitte einen Krankenwagen rufen? 

•  Czasami przeciw bólu głowy, nic regularnego. •  Manchmal etwas gegen Kopfschmerzen, aber 

nichts regelmässig. 

•  Boli. Bardzo. •  Ja tut es. Höllisch. 

•  Jeżeli Panu to nie przeszkadza, będę stał. •  Ich bevorzuge es zu stehen wenn das kein 

Problem ist. 

•  Boli mnie gardło i mam katar. •  Ich habe Halsschmerzen und meine Nase läuft. 

•  Przez chwilę byłem nieprzytomny. •  Ich war kurz bewusstlos. 

•  Nie mogę ruszyć ręką. •  Ich kann meinen Arm nicht bewegen. 
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•  Dziwne nie jest. Miał Pan wstrząs mózgu. •  Kein Wunder, Sie hatten eine 

Gehirnerschütterung. 

•  Zjadłem coś złego. •  Ich hab wohl etwas schlechtes gegessen. 

•  Potrzebuję coś na ból głowy. •  Ich brauche etwas gegen Kopfschmerzen. 

•  Jak długo ma Pan ból głowy? •  Wie lange haben Sie die Kopfschmerzen 

schon? 

•  Zemdlałem. •  Ich wurde ohnmächtig. 

•  Nie wiem. Znajdź go sobie w Internecie. •  Ich weiss es nicht, schau im Internet. 

•  Jaki jest numer na pogotowie ratunkowe? •  Was ist die Notfalltelefonnummer? 

•  Potrzebuję coś na zapchany nos. •  Ich brauche etwas gegen eine verstopfte Nase. 

•  Potrzebuję coś na zapchany nos. •  Ich brauche etwas gegen eine Erkältung. 

•  Proszę się położyć na łóżku. •  Legen Sie sich auf die Couch. 

•  Gdzie jest najbliższy szpital? •  Wo ist das nächste Krankenhaus? 

•  Co sią Panu stało? •  Was ist denn mit Ihnen passiert? 

•  Czy ten formularz jest do dyspozycji w języku 

angielskim? 

•  Haben Sie dieses Formular auch in Englisch? 

•  Gdzie jest najbliższy gabinet dentystyczny? •  Wo ist die nächste Zahnarzt Praxis? 

•  Kręci mi się w głowie. •  Mein Kopf dreht sich. 

•  Powinien Pan usiąść lub się położyć. •  Setzen sie sich besser oder legen Sie sich hin. 

•  Obudziłem się i nie czuję się dobrze. •  Ich bin heute aufgewacht und fühlte mich nicht 

gut. 

•  Co Panu dolega? •  Was ist mit Ihnen? 
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•  Uderzył się Pan w głowę? •  Haben Sie sich den Kopf gestossen? 

•  Nie mogę oddychać. •  Ich kann nicht atmen. 

•  Raz wymiotowałem. •  Ich habe mich einmal übergeben. 

•  Niech Pan usiądzie i spróbuje powoli oddychać. •  Setzen Sie sich und versuchen Sie langsam zu 

atmen. 

•  Boli mnie głowa. •  Ich habe Kopfschmerzen. 

•  Czy ma Pan jakiś dokument ubezpieczenia? •  Haben Sie eine Versichertenkarte? 

•  Co się Panu stało? •  Was ist passiert? 

•  Oczywiście. Czy ktoś zna numer? •  Aber natürlich, weiss jemand die Nummer? 

•  Przepiszę Panu jakieś lekarstwo 

przeciwbólowe. 

•  Ich gebe Ihnen ein Schmerzmittel. 

•  Wszystko w porządku? •  Geht es Ihnen gut? 

•  W budynku głównym, o tam, drugie piętro. •  Im Hauptgebäude dort, zweiter Stock. 

•  Potrzeby jest mi plaster. •  Ich brauche ein Pflaster 

•  Upadłem na ulicy. •  Ich bin auf der Strasse gestürzt. 

•  Tak, jestem obywatelem UE i mam także 

ubezpieczenie komercyjne. 

•  Ja, Ich bin EU Bürger und habe auch eine 

gewerbliche Versicherung. 

•  Najbliższy szpital jest w mieście, o dziesięć 

minut stąd. 

•  Das nächste Krankenhaus ist in der Stadt, 

ungefähr 5 Minuten 

•  Woli Pan pigułki, czy proszek? •  Bevorzugen Sie Tabletten oder Pulver? 

•  To powinno pomóc. To jest przeciw objawom 

grypy. 

•  Dies sollte gegen die Erkältungssymptome 

helfen. 
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•  Używa Pan jakichś lekarstw? •  Nehmen Sie Medikamente? 

•  Boli mnie gardło. •  Ich habe Halsschmerzen. 

•  Proszę usiąść. •  Setzen Sie sich bitte. 

•  W porządku, potrzebuję tylko usiąść na chwilę. •  Ja es geht mir gut, ich muss mich nur kurz 

hinsetzen. 

•  Nie czuję się dobrze. •  Ich fühle mich nicht gut. 

•  Chce Pan spray czy krople? •  Hätten Sie lieber Spray oder Tropfen? 

•  Będziemy musieli dać ją do gipsu. •  Wir müssen ihn eingipsen. 

•  Upadłem podczas jazdy na nartach. •  Ich bin beim Skifahren gestürzt. 

•  Tutaj jest moja karta ubezpieczenia. •  Das ist meine Versicherungskarte. 

•  Proszę wypełnić formularz. •  Bitte füllen Sie das Formular aus. 

•  Może Pan przełknąć? •  Können Sie schlucken? 

•  Prawą czy lewą? •  Rechts oder links? 

•  Nie wiem. Upadłem i to wszystko. •  Ich weiss es nicht, ich bin gefallen und dann 

Nichts. 

•  Czy to boli? •  Tut es weh? 

•  Czy Pan się dobrze czuje? •  Geht es Ihnen gut? 

•  Co Pan robił? •  Was haben Sie gemacht? 

•  Musi Pan poczekać do poniedziałku, jeżeli nie 

może Pan czekać, to w mieście jest dentysta, 

który ma dyżur. 

•  Da müssen Sie bis Montag warten, wenn das 

nicht geht, es gibt einen Arzt im Dienst in der 

Stadt. 

•  Miał Pan wstrząs mózgu. •  Sie hatten eine Gehirnerschütterung. 
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•  Nie sprzedajemy plastrów, można je kupić w 

drogerii. 

•  Wir verkaufen keine Pflaster, die bekommen 

Sie in der Apotheke. 

•  Złamał Pan coś? •  Haben Sie sich etwas gebrochen? 

•  Skręciłem nogę w kostce. •  Ich habe mir den Knöchel verstaucht. 

•  Myślę, że nie. Czuję się dość źle. •  ich glaube nicht, mir ist schlecht. 
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Zabytki, lekcja pierwsza, wysłuchaj!  

 

•  Um wieviel Uhr beginnt die letzte Tour? •  O której rozpoczyna się ostatnie zwiedzanie? 

•  Wo ist der Eingang zum Museum? •  Gdzie jest wejście do muzeum? 

•  Um wieviel Uhr schliesst das Museum? •  Do której otwarte jest muzeum? 

•  Gibt es ein Restaurant auf dem Gelände? •  Czy na terenie jest jakaś restauracja? 

•  Wir würden gern einen Tagesausflug buchen. •  Chcielibyśmy zamówić wycieczkę na jeden 

dzień. 

•  Muss man extra bezahlen wenn man 

fotografieren möchte? 

•  Jaka jest opłata za robienie zdjęć? 

•  Ist es möglich einen Audio Guide zu 

bekommen? 

•  Czy można otrzymać audio-przewodnik? 

•  Ist Fotografieren erlaubt? •  Czy można robić zdjęcia? 

•  Ich hätte gern ein Familienticket. •  Poproszę o bilet rodzinny. 

•  Wir würden gern einen Sightseeing Tour 

buchen. 

•  Chcielibyśmy zamówić jazdę widokową. 

•  Wie kommen wir zum Schloss? •  Jak dojdziemy do zamku? 

•  Wir würden gern eine Bootsfahrt buchen. •  Chcielibyśmy zamówić wycieczkę na statku. 

•  Wie lange geht die Tour? •  Jak długo trwa zwiedzanie? 

•  Kann ich bitte einen Museumsführer haben? •  Czy mogę otrzymać plan muzeum? 

•  Zweimal Kinder, bitte. •  Poproszę dwa bilety dziecięce. 

•  Um wieviel Uhr ist die nächste Tour? •  O której rozpoczyna się następne zwiedzanie? 
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•  Gibt es einen Preisnachlass für Senioren? •  Czy jest jakaś zniżka dla seniorów? 

•  Ist es möglich einen Führer zu bekommen? •  Czy mona otrzymać przewodnik? 

•  Zwei Erwachsene , bitte •  Dwa bilety dla dorosłych poproszę. 

•  Wo ist der Geschenkladen? •  Gdzie jest oddział z pamiątkami? 
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Zabytki, lekcja druga, przetłumacz!  

•  Jaka jest opłata za robienie zdjęć? •  Muss man extra bezahlen wenn man 

fotografieren möchte? 

•  Czy mona otrzymać przewodnik? •  Ist es möglich einen Führer zu bekommen? 

•  Czy można otrzymać audio-przewodnik? •  Ist es möglich einen Audio Guide zu 

bekommen? 

•  O której rozpoczyna się następne zwiedzanie? •  Um wieviel Uhr ist die nächste Tour? 

•  Poproszę o bilet rodzinny. •  Ich hätte gern ein Familienticket. 

•  Jak długo trwa zwiedzanie? •  Wie lange geht die Tour? 

•  Chcielibyśmy zamówić jazdę widokową. •  Wir würden gern einen Sightseeing Tour 

buchen. 

•  Do której otwarte jest muzeum? •  Um wieviel Uhr schliesst das Museum? 

•  O której rozpoczyna się ostatnie zwiedzanie? •  Um wieviel Uhr beginnt die letzte Tour? 

•  Czy jest jakaś zniżka dla seniorów? •  Gibt es einen Preisnachlass für Senioren? 

•  Gdzie jest wejście do muzeum? •  Wo ist der Eingang zum Museum? 

•  Czy mogę otrzymać plan muzeum? •  Kann ich bitte einen Museumsführer haben? 

•  Czy na terenie jest jakaś restauracja? •  Gibt es ein Restaurant auf dem Gelände? 

•  Czy można robić zdjęcia? •  Ist Fotografieren erlaubt? 

•  Poproszę dwa bilety dziecięce. •  Zweimal Kinder, bitte. 

•  Dwa bilety dla dorosłych poproszę. •  Zwei Erwachsene , bitte 

•  Jak dojdziemy do zamku? •  Wie kommen wir zum Schloss? 

•  Chcielibyśmy zamówić wycieczkę na jeden •  Wir würden gern einen Tagesausflug buchen. 
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dzień. 

•  Chcielibyśmy zamówić wycieczkę na statku. •  Wir würden gern eine Bootsfahrt buchen. 

•  Gdzie jest oddział z pamiątkami? •  Wo ist der Geschenkladen? 
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Zabytki, lekcja trzecia, wysłuchaj!  

•  Gerade über den Platz und dann links. •  Wprost przez rynek a potem w lewo. 

•  Sie können sich dort einen nehmen. •  Może Pan wziąć jeden stamtąd. 

•  Die nächste Tour beginnt in 10 Minuten. •  Następne zwiedzanie rozpocznie się za dziesięć 

minut. 

•  Sie müssen nichts extra bezahlen, aber 

fotografieren Sie keine Staatlichen Symbole. 

•  Nie ma dodatkowej opłaty, niemniej proszę nie 

fotografować symboli państwowych. 

•  Zwei Erwachsene, das macht 7 Pfund. •  Dwa dla dorosłych - to będzie siedem funtów. 

•  Nur im ersten Drittel der Tour. •  Tylko w pierwszej części zwiedzania. 

•  Ja, aber nur für Senioren ab 65. •  Tak, ale tylko dla seniorów powyżej 

sześćdziesięciu pięciu lat. 

•  Wieviele Personen sind Sie? •  Ilu was jest? 

•  Das Museum schliesst um 18.00 Uhr. •  Muzeum otwarte jest do osiemnastej. 

•  Würde Ihnen ein Bootstrip mit Abendessen 

gefallen? 

•  Chcielibyście Państwo przejażdżkę z kolacją? 

•  Sie können sich den Audio-guide dort nehmen. •  Audio-przewodnik może Pan odebrać tam. 

•  Tut mir leid, aber wir geben keine 

Kinderermässigung. 

•  Przepraszam, ale nie mamy zniżek dla dzieci. 

•  Es gibt sogar zwei. Das Bistro ist im Garten und 

das Restaurant ist im Hauptgebäude. 

•  Są dwie - Bistro znajduje się w ogródku a 

restauracja w budynku głównym. 

•  Wir machen 14 Stops und die Tour dauert vier 

bis fünf Stunden. 

•  Ona ma piętnaście przystanków i trwa około 

czterech do pięciu godzin. 

•  Folgen Sie dem Pfad, dann sehen Sie die 

Mauern nach 10 Minuten. 

•  Trzeba iść tą drogą. Po dziesięciu minutach 

zobaczycie mury obronne. 
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•  Die letzte Tour startet um 17.00 Uhr. •  Ostatnie zwiedzanie rozpoczyna się o 

siedemnastej. 

•  Ein Familienticket für den Nachmittag oder den 

ganzen Tag? 

•  Bilet rodzinny na popołudnie, czy na całą 

dobę? 

•  Die Tour dauert etwas unter zwei Stunden. •  Zwiedzanie trwa niespełna dwie godziny. 

•  Welche Sprache bevorzugen Sie? •  Jaki język Pan woli? 

•  Den besuchen wir am Ende der Tour. •  Będziecie przechodzić przez niego na końcu 

zwiedzania. 
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Zabytki,  lekcja czwarta, przetłumacz!  

•  Tak, ale tylko dla seniorów powyżej 

sześćdziesięciu pięciu lat. 

•  Ja, aber nur für Senioren ab 65. 

•  Ostatnie zwiedzanie rozpoczyna się o 

siedemnastej. 

•  Die letzte Tour startet um 17.00 Uhr. 

•  Tylko w pierwszej części zwiedzania. •  Nur im ersten Drittel der Tour. 

•  Zwiedzanie trwa niespełna dwie godziny. •  Die Tour dauert etwas unter zwei Stunden. 

•  Muzeum otwarte jest do osiemnastej. •  Das Museum schliesst um 18.00 Uhr. 

•  Chcielibyście Państwo przejażdżkę z kolacją? •  Würde Ihnen ein Bootstrip mit Abendessen 

gefallen? 

•  Nie ma dodatkowej opłaty, niemniej proszę nie 

fotografować symboli państwowych. 

•  Sie müssen nichts extra bezahlen, aber 

fotografieren Sie keine Staatlichen Symbole. 

•  Są dwie - Bistro znajduje się w ogródku a 

restauracja w budynku głównym. 

•  Es gibt sogar zwei. Das Bistro ist im Garten und 

das Restaurant ist im Hauptgebäude. 

•  Trzeba iść tą drogą. Po dziesięciu minutach 

zobaczycie mury obronne. 

•  Folgen Sie dem Pfad, dann sehen Sie die 

Mauern nach 10 Minuten. 

•  Bilet rodzinny na popołudnie, czy na całą 

dobę? 

•  Ein Familienticket für den Nachmittag oder den 

ganzen Tag? 

•  Jaki język Pan woli? •  Welche Sprache bevorzugen Sie? 

•  Audio-przewodnik może Pan odebrać tam. •  Sie können sich den Audio-guide dort nehmen. 

•  Przepraszam, ale nie mamy zniżek dla dzieci. •  Tut mir leid, aber wir geben keine 

Kinderermässigung. 

•  Ilu was jest? •  Wieviele Personen sind Sie? 

•  Następne zwiedzanie rozpocznie się za dziesięć 

minut. 

•  Die nächste Tour beginnt in 10 Minuten. 
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•  Może Pan wziąć jeden stamtąd. •  Sie können sich dort einen nehmen. 

•  Ona ma piętnaście przystanków i trwa około 

czterech do pięciu godzin. 

•  Wir machen 14 Stops und die Tour dauert vier 

bis fünf Stunden. 

•  Dwa dla dorosłych - to będzie siedem funtów. •  Zwei Erwachsene, das macht 7 Pfund. 

•  Wprost przez rynek a potem w lewo. •  Gerade über den Platz und dann links. 

•  Będziecie przechodzić przez niego na końcu 

zwiedzania. 

•  Den besuchen wir am Ende der Tour. 

 

  



151 
 

Zabytki, lekcja piąta, lekcja szósta wysłuchaj, reaguj!  

•  Czy mogę otrzymać plan muzeum? •  Kann ich bitte einen Museumsführer haben? 

•  Może Pan wziąć jeden stamtąd. •  Sie können sich dort einen nehmen. 

•  Czy można otrzymać audio-przewodnik? •  Ist es möglich einen Audio Guide zu 

bekommen? 

•  Audio-przewodnik może Pan odebrać tam. •  Sie können sich den Audio-guide dort nehmen. 

•  Dwa bilety dla dorosłych poproszę. •  Zwei Erwachsene , bitte 

•  Dwa dla dorosłych - to będzie siedem funtów. •  Zwei Erwachsene, das macht 7 Pfund. 

•  Jak dojdziemy do zamku? •  Wie kommen wir zum Schloss? 

•  Trzeba iść tą drogą. Po dziesięciu minutach 

zobaczycie mury obronne. 

•  Folgen Sie dem Pfad, dann sehen Sie die 

Mauern nach 10 Minuten. 

•  Jak długo trwa zwiedzanie? •  Wie lange geht die Tour? 

•  Zwiedzanie trwa niespełna dwie godziny. •  Die Tour dauert etwas unter zwei Stunden. 

•  Poproszę o bilet rodzinny. •  Ich hätte gern ein Familienticket. 

•  Bilet rodzinny na popołudnie, czy na całą 

dobę? 

•  Ein Familienticket für den Nachmittag oder den 

ganzen Tag? 

•  Czy można robić zdjęcia? •  Ist Fotografieren erlaubt? 

•  Tylko w pierwszej części zwiedzania. •  Nur im ersten Drittel der Tour. 

•  Czy mona otrzymać przewodnik? •  Ist es möglich einen Führer zu bekommen? 

•  Jaki język Pan woli? •  Welche Sprache bevorzugen Sie? 

•  Czy jest jakaś zniżka dla seniorów? •  Gibt es einen Preisnachlass für Senioren? 

•  Tak, ale tylko dla seniorów powyżej •  Ja, aber nur für Senioren ab 65. 
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sześćdziesięciu pięciu lat. 

•  Czy na terenie jest jakaś restauracja? •  Gibt es ein Restaurant auf dem Gelände? 

•  Są dwie - Bistro znajduje się w ogródku a 

restauracja w budynku głównym. 

•  Es gibt sogar zwei. Das Bistro ist im Garten und 

das Restaurant ist im Hauptgebäude. 

•  Jaka jest opłata za robienie zdjęć? •  Muss man extra bezahlen wenn man 

fotografieren möchte? 

•  Nie ma dodatkowej opłaty, niemniej proszę nie 

fotografować symboli państwowych. 

•  Sie müssen nichts extra bezahlen, aber 

fotografieren Sie keine Staatlichen Symbole. 

•  Poproszę dwa bilety dziecięce. •  Zweimal Kinder, bitte. 

•  Przepraszam, ale nie mamy zniżek dla dzieci. •  Tut mir leid, aber wir geben keine 

Kinderermässigung. 

•  Chcielibyśmy zamówić wycieczkę na statku. •  Wir würden gern eine Bootsfahrt buchen. 

•  Chcielibyście Państwo przejażdżkę z kolacją? •  Würde Ihnen ein Bootstrip mit Abendessen 

gefallen? 

•  Chcielibyśmy zamówić wycieczkę na jeden 

dzień. 

•  Wir würden gern einen Tagesausflug buchen. 

•  Ilu was jest? •  Wieviele Personen sind Sie? 

•  Chcielibyśmy zamówić jazdę widokową. •  Wir würden gern einen Sightseeing Tour 

buchen. 

•  Ona ma piętnaście przystanków i trwa około 

czterech do pięciu godzin. 

•  Wir machen 14 Stops und die Tour dauert vier 

bis fünf Stunden. 

•  O której rozpoczyna się ostatnie zwiedzanie? •  Um wieviel Uhr beginnt die letzte Tour? 

•  Ostatnie zwiedzanie rozpoczyna się o 

siedemnastej. 

•  Die letzte Tour startet um 17.00 Uhr. 

•  Do której otwarte jest muzeum? •  Um wieviel Uhr schliesst das Museum? 
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•  Muzeum otwarte jest do osiemnastej. •  Das Museum schliesst um 18.00 Uhr. 

•  O której rozpoczyna się następne zwiedzanie? •  Um wieviel Uhr ist die nächste Tour? 

•  Następne zwiedzanie rozpocznie się za dziesięć 

minut. 

•  Die nächste Tour beginnt in 10 Minuten. 

•  Gdzie jest wejście do muzeum? •  Wo ist der Eingang zum Museum? 

•  Wprost przez rynek a potem w lewo. •  Gerade über den Platz und dann links. 

•  Gdzie jest oddział z pamiątkami? •  Wo ist der Geschenkladen? 

•  Będziecie przechodzić przez niego na końcu 

zwiedzania. 

•  Den besuchen wir am Ende der Tour. 
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Zabytki – karty 

Kann ich bitte einen 
Museumsführer haben? 

Sie können sich dort einen 
nehmen. 

Ist es möglich einen Audio 
Guide zu bekommen? 

Sie können sich den Audio-
guide dort nehmen. 

Zwei Erwachsene , bitte 
Zwei Erwachsene, das macht 

7 Pfund. 

Wie kommen wir zum 
Schloss? 

Folgen Sie dem Pfad, dann 
sehen Sie die Mauern nach 

10 Minuten. 
Wie lange geht die Tour? 

Die Tour dauert etwas unter 
zwei Stunden. 

Ich hätte gern ein 
Familienticket. 

Ein Familienticket für den 
Nachmittag oder den ganzen 

Tag? 

Ist Fotografieren erlaubt? 
Nur im ersten Drittel der 

Tour. 
Ist es möglich einen Führer 

zu bekommen? 

Welche Sprache bevorzugen 
Sie? 

Gibt es einen Preisnachlass 
für Senioren? 

Ja, aber nur für Senioren ab 
65. 

1  
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Czy można otrzymać audio-
przewodnik? 

Może Pan wziąć jeden 
stamtąd. 

Czy mogę otrzymać plan 
muzeum? 

Dwa dla dorosłych - to 
będzie siedem funtów. 

Dwa bilety dla dorosłych 
poproszę. 

Audio-przewodnik może Pan 
odebrać tam. 

Jak długo trwa zwiedzanie? 
Trzeba iść tą drogą. Po 

dziesięciu minutach 
zobaczycie mury obronne. 

Jak dojdziemy do zamku? 

Bilet rodzinny na popołudnie, 
czy na całą dobę? 

Poproszę o bilet rodzinny. 
Zwiedzanie trwa niespełna 

dwie godziny. 

Czy mona otrzymać 
przewodnik? 

Tylko w pierwszej części 
zwiedzania. 

Czy można robić zdjęcia? 

Tak, ale tylko dla seniorów 
powyżej sześćdziesięciu 

pięciu lat. 

Czy jest jakaś zniżka dla 
seniorów? 

Jaki język Pan woli? 

2  
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Gibt es ein Restaurant auf 
dem Gelände? 

Es gibt sogar zwei. Das 
Bistro ist im Garten und das 

Restaurant ist im 
Hauptgebäude. 

Muss man extra bezahlen 
wenn man fotografieren 

möchte? 

Sie müssen nichts extra 
bezahlen, aber fotografieren 

Sie keine Staatlichen 
Symbole. 

Zweimal Kinder, bitte. 
Tut mir leid, aber wir geben 
keine Kinderermässigung. 

Wir würden gern eine 
Bootsfahrt buchen. 

Würde Ihnen ein Bootstrip 
mit Abendessen gefallen? 

Wir würden gern einen 
Tagesausflug buchen. 

Wieviele Personen sind Sie? 
Wir würden gern einen 

Sightseeing Tour buchen. 

Wir machen 14 Stops und die 
Tour dauert vier bis fünf 

Stunden. 

Um wieviel Uhr beginnt die 
letzte Tour? 

Die letzte Tour startet um 
17.00 Uhr. 

Um wieviel Uhr schliesst das 
Museum? 

Das Museum schliesst um 
18.00 Uhr. 

Um wieviel Uhr ist die 
nächste Tour? 

Die nächste Tour beginnt in 
10 Minuten. 

3  
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Jaka jest opłata za robienie 
zdjęć? 

Są dwie - Bistro znajduje się 
w ogródku a restauracja w 

budynku głównym. 

Czy na terenie jest jakaś 
restauracja? 

Przepraszam, ale nie mamy 
zniżek dla dzieci. 

Poproszę dwa bilety 
dziecięce. 

Nie ma dodatkowej opłaty, 
niemniej proszę nie 

fotografować symboli 
państwowych. 

Chcielibyśmy zamówić 
wycieczkę na jeden dzień. 

Chcielibyście Państwo 
przejażdżkę z kolacją? 

Chcielibyśmy zamówić 
wycieczkę na statku. 

Ona ma piętnaście 
przystanków i trwa około 
czterech do pięciu godzin. 

Chcielibyśmy zamówić jazdę 
widokową. 

Ilu was jest? 

Do której otwarte jest 
muzeum? 

Ostatnie zwiedzanie 
rozpoczyna się o 

siedemnastej. 

O której rozpoczyna się 
ostatnie zwiedzanie? 

Następne zwiedzanie 
rozpocznie się za dziesięć 

minut. 

O której rozpoczyna się 
następne zwiedzanie? 

Muzeum otwarte jest do 
osiemnastej. 

4  
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Wo ist der Eingang zum 
Museum? 

Gerade über den Platz und 
dann links. 

Wo ist der Geschenkladen? 

Den besuchen wir am Ende 
der Tour. 

-  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

5  
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Gdzie jest oddział z 
pamiątkami? 

Wprost przez rynek a potem 
w lewo. 

Gdzie jest wejście do 
muzeum? 

-  -  
Będziecie przechodzić przez 
niego na końcu zwiedzania. 

6  
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Zabytki – test 

•  Poproszę dwa bilety dziecięce. ................................................................. 

•  Gdzie jest oddział z pamiątkami? ................................................................. 

•  Zwiedzanie trwa niespełna dwie godziny. ................................................................. 

•  Będziecie przechodzić przez niego na końcu 

zwiedzania. 

................................................................. 

•  Chcielibyśmy zamówić jazdę widokową. ................................................................. 

•  Tylko w pierwszej części zwiedzania. ................................................................. 

•  Jak dojdziemy do zamku? ................................................................. 

•  Tak, ale tylko dla seniorów powyżej 

sześćdziesięciu pięciu lat. 

................................................................. 

•  Chcielibyśmy zamówić wycieczkę na jeden 

dzień. 

................................................................. 

•  Czy jest jakaś zniżka dla seniorów? ................................................................. 

•  Następne zwiedzanie rozpocznie się za dziesięć 

minut. 

................................................................. 

•  Poproszę o bilet rodzinny. ................................................................. 

•  Chcielibyśmy zamówić wycieczkę na statku. ................................................................. 

•  Wprost przez rynek a potem w lewo. ................................................................. 

•  Czy na terenie jest jakaś restauracja? ................................................................. 

•  Czy można robić zdjęcia? ................................................................. 

•  Gdzie jest wejście do muzeum? ................................................................. 
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•  Do której otwarte jest muzeum? ................................................................. 

•  Ona ma piętnaście przystanków i trwa około 

czterech do pięciu godzin. 

................................................................. 

•  Może Pan wziąć jeden stamtąd. ................................................................. 

•  Dwa bilety dla dorosłych poproszę. ................................................................. 

•  Ostatnie zwiedzanie rozpoczyna się o 

siedemnastej. 

................................................................. 

•  Jaki język Pan woli? ................................................................. 

•  Audio-przewodnik może Pan odebrać tam. ................................................................. 

•  O której rozpoczyna się następne zwiedzanie? ................................................................. 

•  Trzeba iść tą drogą. Po dziesięciu minutach 

zobaczycie mury obronne. 

................................................................. 

•  Dwa dla dorosłych - to będzie siedem funtów. ................................................................. 

•  Ilu was jest? ................................................................. 

•  O której rozpoczyna się ostatnie zwiedzanie? ................................................................. 

•  Czy mona otrzymać przewodnik? ................................................................. 

•  Jaka jest opłata za robienie zdjęć? ................................................................. 

•  Jak długo trwa zwiedzanie? ................................................................. 

•  Chcielibyście Państwo przejażdżkę z kolacją? ................................................................. 

•  Czy mogę otrzymać plan muzeum? ................................................................. 

•  Bilet rodzinny na popołudnie, czy na całą 

dobę? 

................................................................. 
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•  Czy można otrzymać audio-przewodnik? ................................................................. 

•  Przepraszam, ale nie mamy zniżek dla dzieci. ................................................................. 

•  Nie ma dodatkowej opłaty, niemniej proszę nie 

fotografować symboli państwowych. 

................................................................. 

•  Są dwie - Bistro znajduje się w ogródku a 

restauracja w budynku głównym. 

................................................................. 

•  Muzeum otwarte jest do osiemnastej. ................................................................. 
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Zabytki – test - klucz 

•  Poproszę dwa bilety dziecięce. •  Zweimal Kinder, bitte. 

•  Gdzie jest oddział z pamiątkami? •  Wo ist der Geschenkladen? 

•  Zwiedzanie trwa niespełna dwie godziny. •  Die Tour dauert etwas unter zwei Stunden. 

•  Będziecie przechodzić przez niego na końcu 

zwiedzania. 

•  Den besuchen wir am Ende der Tour. 

•  Chcielibyśmy zamówić jazdę widokową. •  Wir würden gern einen Sightseeing Tour 

buchen. 

•  Tylko w pierwszej części zwiedzania. •  Nur im ersten Drittel der Tour. 

•  Jak dojdziemy do zamku? •  Wie kommen wir zum Schloss? 

•  Tak, ale tylko dla seniorów powyżej 

sześćdziesięciu pięciu lat. 

•  Ja, aber nur für Senioren ab 65. 

•  Chcielibyśmy zamówić wycieczkę na jeden 

dzień. 

•  Wir würden gern einen Tagesausflug buchen. 

•  Czy jest jakaś zniżka dla seniorów? •  Gibt es einen Preisnachlass für Senioren? 

•  Następne zwiedzanie rozpocznie się za dziesięć 

minut. 

•  Die nächste Tour beginnt in 10 Minuten. 

•  Poproszę o bilet rodzinny. •  Ich hätte gern ein Familienticket. 

•  Chcielibyśmy zamówić wycieczkę na statku. •  Wir würden gern eine Bootsfahrt buchen. 

•  Wprost przez rynek a potem w lewo. •  Gerade über den Platz und dann links. 

•  Czy na terenie jest jakaś restauracja? •  Gibt es ein Restaurant auf dem Gelände? 

•  Czy można robić zdjęcia? •  Ist Fotografieren erlaubt? 

•  Gdzie jest wejście do muzeum? •  Wo ist der Eingang zum Museum? 
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•  Do której otwarte jest muzeum? •  Um wieviel Uhr schliesst das Museum? 

•  Ona ma piętnaście przystanków i trwa około 

czterech do pięciu godzin. 

•  Wir machen 14 Stops und die Tour dauert vier 

bis fünf Stunden. 

•  Może Pan wziąć jeden stamtąd. •  Sie können sich dort einen nehmen. 

•  Dwa bilety dla dorosłych poproszę. •  Zwei Erwachsene , bitte 

•  Ostatnie zwiedzanie rozpoczyna się o 

siedemnastej. 

•  Die letzte Tour startet um 17.00 Uhr. 

•  Jaki język Pan woli? •  Welche Sprache bevorzugen Sie? 

•  Audio-przewodnik może Pan odebrać tam. •  Sie können sich den Audio-guide dort nehmen. 

•  O której rozpoczyna się następne zwiedzanie? •  Um wieviel Uhr ist die nächste Tour? 

•  Trzeba iść tą drogą. Po dziesięciu minutach 

zobaczycie mury obronne. 

•  Folgen Sie dem Pfad, dann sehen Sie die 

Mauern nach 10 Minuten. 

•  Dwa dla dorosłych - to będzie siedem funtów. •  Zwei Erwachsene, das macht 7 Pfund. 

•  Ilu was jest? •  Wieviele Personen sind Sie? 

•  O której rozpoczyna się ostatnie zwiedzanie? •  Um wieviel Uhr beginnt die letzte Tour? 

•  Czy mona otrzymać przewodnik? •  Ist es möglich einen Führer zu bekommen? 

•  Jaka jest opłata za robienie zdjęć? •  Muss man extra bezahlen wenn man 

fotografieren möchte? 

•  Jak długo trwa zwiedzanie? •  Wie lange geht die Tour? 

•  Chcielibyście Państwo przejażdżkę z kolacją? •  Würde Ihnen ein Bootstrip mit Abendessen 

gefallen? 

•  Czy mogę otrzymać plan muzeum? •  Kann ich bitte einen Museumsführer haben? 

•  Bilet rodzinny na popołudnie, czy na całą •  Ein Familienticket für den Nachmittag oder den 
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dobę? ganzen Tag? 

•  Czy można otrzymać audio-przewodnik? •  Ist es möglich einen Audio Guide zu 

bekommen? 

•  Przepraszam, ale nie mamy zniżek dla dzieci. •  Tut mir leid, aber wir geben keine 

Kinderermässigung. 

•  Nie ma dodatkowej opłaty, niemniej proszę nie 

fotografować symboli państwowych. 

•  Sie müssen nichts extra bezahlen, aber 

fotografieren Sie keine Staatlichen Symbole. 

•  Są dwie - Bistro znajduje się w ogródku a 

restauracja w budynku głównym. 

•  Es gibt sogar zwei. Das Bistro ist im Garten und 

das Restaurant ist im Hauptgebäude. 

•  Muzeum otwarte jest do osiemnastej. •  Das Museum schliesst um 18.00 Uhr. 
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Lotnisko, lekcja pierwsza, wysłuchaj!  

•  Wo sind die Transfer Busse? •  Gdzie jest przystanek autobusów 

tranzytowych? 

•  Wie komme ich zum Flughafen, bitte? •  Przepraszam, jak się dostanę na lotnisko? 

•  Es tut mir leid aber der Flug ist ausgebucht. •  Przykro mi, ale lot jest w pełni zajęty. 

•  Ist am Flughafen ein Hotel? •  Czy na lotnisku jest hotel? 

•  Zu welchem Gate muss ich? •  Do którego gate mamy iść? 

•  Wie komme ich zum Hotel Avion? •  Jak się dostanę do hotelu Avion? 

•  Welches Gate ist es? •  Jaki to gate? 

•  Wo ist die Information, bitte? •  Przepraszam, gdzie jest punkt informacyjny? 

•  Um wieviel Uhr kommt das Flugzeug an? •  O której przylatuje samolot? 

•  Wo ist der Eingang zur U-Bahn? •  Gdzie jest wejście do metra? 

•  Wo ist die Gepäckausgabe? •  Gdzie można odebrać bagaż? 

•  Wo ist die Abflug Wartehalle? •  Gdzie jest hala odlotów? 

•  Kann ich ein Glas Wasser haben? •  Czy mogę dostać szklankę wody? 

•  Entschuldigung, aber ich denke Sie sitzen auf 

meinem Platz. 

•  Przepraszam, myślę, że siedzi Pan na moim 

miejscu. 

•  Wo ist der Check-In Schalter? •  Gdzie jest stanowisko odpraw? 

•  Ist es ein Direktflug? •  Czy to jest lot bezpośredni? 

•  Wo ist mein Sitz? •  Gdzie jest moje siedzenie? 

•  Ist das der Check in für Miami? •  Czy tutaj jest odprawa do Miami? 
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•  Können Sie meine Buchung bestätigen? •  Czy może Pan potwierdzić moją rezerwację? 

•  Wie ist Ihre Telefonnummer? •  Jaki jest do Pana numer telefonu? 

•  Ist das mit Zwischenlandung? •  Czy to lot z przesiadką? 

•  Wo ist der Taxistand? •  Gdzie jest stanowisko taksówek? 

•  Wie ist Ihre email Adresse? •  Jaki ma Pan adres e-mail? 

•  Was ist das Ziel Ihrer Reise? •  Jaki jest cel Waszej podróży? 

•  Kann ich eine Tasse Kaffee haben? •  Czy mogę dostać filiżankę kawy? 

•  Lassen Sie mich helfen. •  Przepraszam, pomogę Pani. 

•  Um wieviel Uhr geht der nächste Flug? •  O której leci następny samolot? 

•  Haben Sie einen Laptop, Tablet oder Handy? •  Ma Pan laptopa, tablet lub komórkę? 

•  Brauche ich zur Einreise bestimmte 

Dokumente? 

•  Czy potrzebne są mi jakieś dokumenty do 

wejścia do kraju? 

•  Möchten Sie noch etwas trinken? •  Coś do picia? 

•  Sie haben 10 Kilo zuviel. •  Pański bagaż waży dziesięć kilogramów ponad 

limit. 
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Lotnisko, lekcja druga, przetłumacz!  

•  Przykro mi, ale lot jest w pełni zajęty. •  Es tut mir leid aber der Flug ist ausgebucht. 

•  Przepraszam, gdzie jest punkt informacyjny? •  Wo ist die Information, bitte? 

•  Jak się dostanę do hotelu Avion? •  Wie komme ich zum Hotel Avion? 

•  Jaki jest do Pana numer telefonu? •  Wie ist Ihre Telefonnummer? 

•  Do którego gate mamy iść? •  Zu welchen Gate muss ich? 

•  Przepraszam, myślę, że siedzi Pan na moim 

miejscu. 

•  Entschuldigung, aber ich denke Sie sitzen auf 

meinem Platz. 

•  Gdzie jest hala odlotów? •  Wo ist die Abflug Wartehalle? 

•  Coś do picia? •  Möchten Sie noch etwas trinken? 

•  Gdzie jest stanowisko taksówek? •  Wo ist der Taxistand? 

•  Gdzie jest przystanek autobusów 

tranzytowych? 

•  Wo sind die Transfer Busse? 

•  Gdzie jest stanowisko odpraw? •  Wo ist der Check-In Schalter? 

•  Czy może Pan potwierdzić moją rezerwację? •  Können Sie meine Buchung bestätigen? 

•  Jaki ma Pan adres e-mail? •  Wie ist Ihre email Adresse? 

•  Przepraszam, pomogę Pani. •  Lassen Sie mich helfen. 

•  Gdzie można odebrać bagaż? •  Wo ist die Gepäckausgabe? 

•  Czy mogę dostać filiżankę kawy? •  Kann ich eine Tasse Kaffee haben? 

•  Czy to lot z przesiadką? •  Ist das mit Zwischenlandung? 

•  Przepraszam, jak się dostanę na lotnisko? •  Wie komme ich zum Flughafen, bitte? 
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•  Czy na lotnisku jest hotel? •  Ist am Flughafen ein Hotel? 

•  Czy potrzebne są mi jakieś dokumenty do 

wejścia do kraju? 

•  Brauche ich zur Einreise bestimmte 

Dokumente? 

•  O której leci następny samolot? •  Um wieviel Uhr geht der nächste Flug? 

•  Czy to jest lot bezpośredni? •  Ist es ein Direktflug? 

•  Gdzie jest wejście do metra? •  Wo ist der Eingang zur U-Bahn? 

•  Czy tutaj jest odprawa do Miami? •  Ist das der Check in für Miami. 

•  Jaki to gate? •  Welches Gate ist es? 

•  O której przylatuje samolot? •  Um wieviel Uhr kommt das Flugzeug an? 

•  Czy mogę dostać szklankę wody? •  Kann ich ein Glas Wasser haben? 

•  Ma Pan laptopa, tablet lub komórkę? •  Haben Sie einen Laptop, Tablet oder Handy? 

•  Gdzie jest moje siedzenie? •  Wo ist mein Sitz? 

•  Jaki jest cel Waszej podróży? •  Was ist das Ziel Ihrer Reise? 

•  Pański bagaż waży dziesięć kilogramów ponad 

limit. 

•  Sie haben 10 Kilo zuviel. 
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Lotnisko, lekcja trzecia, wysłuchaj!  

•  Um Punk 19.00 Uhr. •  Dokładnie o siódmej. 

•  Nehmen Sie ein Taxi, es sind 5 Minuten. •  Niech Pan weźmie taksówkę, to jakieś pięć 

minut. 

•  Gehen Sie einfach weiter und achten Sie auf 

die Reihennummern. 

•  Niech Pan idzie dalej i czyta numery na 

siedziskach. 

•  Nein, es ist ein Direktflug. •  Nie, to jest lot bezpośredni. 

•  Ja, nachdem die Buchung abgeschlossen ist 

erhalten Sie eine email. 

•  Tak, po skończeniu rezerwacji otrzyma Pan 

wiadomość e-mail. 

•  Ich habe einen Tablet und ein Handy •  Mam laptopa i komórkę. 

•  Direkt vor Terminal 3. •  Zaraz przed terminalem numer trzy. 

•  Wohin fliegen Sie? •  Dokąd Państwo lecą? 

•  Gate 32, Abflug 7.30 Uhr. •  Gate 32, odlot o godzinie 7:30. 

•  Dafür müssen Sie zum Terminal 2. •  Musi Pan podejść na terminal numer dwa. 

•  Das Flugzeug kommt um 7.00 morgens an. •  Samolot przylatuje o siódmej rano. 

•  Nein, Miami ist der dritte Schalter links. •  Nie, Miami to trzecie stanowisko po lewej. 

•  Vor dem Terminal 1. •  Przed terminalem numer jeden. 

•  Danke, das ist nett von Ihnen. •  Dziękuję, to bardzo miło z Pana strony. 

•  Nein, es gibt einen Zwischenstop in Dubai. •  Nie, w Dubaju jest przesiadka. 

•  Hier ist ihr Boardingpass, Gate 31 Abflugzeit 

7.30 Uhr. 

•  Oto Pana bilet pokładowy - gate 31, czas 

odlotu 7:30. 

•  Aber natürlich. Ich bringe es Ihnen gleich. •  Oczywiście, zaraz ją przyniosę. 
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•  Milch oder Zucker? •  Z mlekiem, czy z cukrem? 

•  Folgen Sie der Beschilderung dort oben. •  Niech Pan idzie wg strzałek nad Panem. 

•  Sie ist 00420596623170. •  To 00420596623170. 

•  Dafür müssen Sie zum Terminal 1. •  Musicie podejść do terminalu numer jeden. 

•  Von welchem Terminal? •  Którego terminalu? 

•  Wann geht der nächste Flug? •  Kiedy jest następny lot? 

•  Wir wollen nach Manchester. •  Chcemy jechać do Manchester. 

•  Ja es gibt einige. •  Tak, jest ich kilka. 

•  Da gibt es einen speziellen Bus, das Ticket 

kostet 5 Euro. 

•  Jeździ tam specjalna linia autobusowa. Bilet 

kosztuje pięć euro. 

•  Entschuldigung, mein Fehler. •  Przepraszam, to moja pomyłka. 

•  Ok, ich werde es neu packen. •  Dobrze, przepakuję to. 
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Lotnisko,  lekcja czwarta, przetłumacz!  

•  Tak, poproszę sok pomidorowy i pieprz. •  Ja, ich nehme einen Tomatensaft mit Pfeffer, 

bitte. 

•  To 00420596623170. •  Sie ist 00420596623170. 

•  Z mlekiem, czy z cukrem? •  Milch oder Zucker? 

•  Niech Pan idzie wg strzałek nad Panem. •  Folgen Sie der Beschilderung dort oben. 

•  Chcemy jechać do Manchester. •  Wir wollen nach Manchester. 

•  Dokąd Państwo lecą? •  Wohin fliegen Sie? 

•  Oczywiście, zaraz ją przyniosę. •  Aber natürlich. Ich bringe es Ihnen gleich. 

•  Którego terminalu? •  Von welchem Terminal? 

•  Tak, jest ich kilka. •  Ja es gibt einige. 

•  Gate 32, odlot o godzinie 7:30. •  Gate 32, Abflug 7.30 Uhr. 

•  Nie, Miami to trzecie stanowisko po lewej. •  Nein, Miami ist der dritte Schalter links 

•  Zaraz przed terminalem numer trzy. •  Direkt vor Terminal 3. 

•  Nie, w Dubaju jest przesiadka. •  Nein, es gibt einen Zwischenstop in Dubai. 

•  Mam laptopa i komórkę. •  Ich habe einen Tablet und ein Handy 

•  Przepraszam, to moja pomyłka. •  Entschuldigung, mein Fehler. 

•  Samolot przylatuje o siódmej rano. •  Das Flugzeug kommt um 7.00 morgens an. 

•  Nie, to jest lot bezpośredni. •  Nein, es ist ein Direktflug. 

•  Kiedy jest następny lot? •  Wann geht der nächste Flug? 
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•  Przed terminalem numer jeden. •  Vor dem Terminal 1. 

•  Jeździ tam specjalna linia autobusowa. Bilet 

kosztuje pięć euro. 

•  Da gibt es einen speziellen Bus, das Ticket 

kostet 5 Euro. 

•  Musi Pan podejść na terminal numer dwa. •  Dafür müssen Sie zum Terminal 2. 

•  Dziękuję, to bardzo miło z Pana strony. •  Danke, das ist nett von Ihnen. 

•  Niech Pan idzie dalej i czyta numery na 

siedziskach. 

•  Gehen Sie einfach weiter und achten Sie auf 

die Reihennummern. 

•  Dokładnie o siódmej. •  Um Punk 19.00 Uhr. 

•  Tak, po skończeniu rezerwacji otrzyma Pan 

wiadomość e-mail. 

•  Ja, nach dem die Buchung abgeschlossen ist 

erhalten Sie eine e-mail. 

•  Musicie podejść do terminalu numer jeden. •  Dafür müssen Sie zum Terminal 1. 

•  Niech Pan weźmie taksówkę, to jakieś pięć 

minut. 

•  Nehmen Sie ein Taxi, es sind 5 Minuten. 

•  Tak, musi Pan wypełnić formularz. •  Ja, Sie müssen dieses Formular ausfüllen. 

•  Oto Pana bilet pokładowy - gate 31, czas 

odlotu 7:30. 

•  Hier ist ihr Boardingpass, Gate 31 Abflugzeit 

7.30 Uhr. 

•  Dobrze, przepakuję to. •  Ok, ich werde es neu packen. 
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Lotnisko, lekcja piąta, lekcja szósta wysłuchaj,reaguj!  

•  Jaki jest cel Waszej podróży? •  Was ist das Ziel Ihrer Reise? 

•  Chcemy jechać do Manchester. •  Wir wollen nach Manchester. 

•  Gdzie jest przystanek autobusów 

tranzytowych? 

•  Wo sind die Transfer Busse? 

•  Przed terminalem numer jeden. •  Vor dem Terminal 1. 

•  Gdzie jest wejście do metra? •  Wo ist der Eingang zur U-Bahn? 

•  Musicie podejść do terminalu numer jeden. •  Dafür müssen Sie zum Terminal 1. 

•  Przepraszam, gdzie jest punkt informacyjny? •  Wo ist die Information, bitte? 

•  Musi Pan podejść na terminal numer dwa. •  Dafür müssen Sie zum Terminal 2. 

•  Gdzie jest stanowisko taksówek? •  Wo ist der Taxistand? 

•  Zaraz przed terminalem numer trzy. •  Direkt vor Terminal 3. 

•  Przepraszam, jak się dostanę na lotnisko? •  Wie komme ich zum Flughafen, bitte? 

•  Jeździ tam specjalna linia autobusowa. Bilet 

kosztuje pięć euro. 

•  Da gibt es einen speziellen Bus, das Ticket 

kostet 5 Euro. 

•  Jak się dostanę do hotelu Avion? •  Wie komme ich zum Hotel Avion? 

•  Niech Pan weźmie taksówkę, to jakieś pięć 

minut. 

•  Nehmen Sie ein Taxi, es sind fünf Minuten. 

•  Coś do picia? •  Möchten Sie noch etwas trinken? 

•  Czy mogę dostać filiżankę kawy? •  Kann ich eine Tasse Kaffee haben? 

•  Z mlekiem, czy z cukrem? •  Milch oder Zucker? 

•  Czy mogę dostać szklankę wody? •  Kann ich ein Glas Wasser haben? 
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•  Oczywiście, zaraz ją przyniosę. •  Aber natürlich. Ich bringe es Ihnen gleich. 

•  Czy może Pan potwierdzić moją rezerwację? •  Können Sie meine Buchung bestätigen? 

•  Tak, po skończeniu rezerwacji otrzyma Pan 

wiadomość e-mail. 

•  Ja, nachdem die Buchung abgeschlossen ist 

erhalten Sie eine e-mail. 

•  Ma Pan laptopa, tablet lub komórkę? •  Haben Sie einen Laptop, Tablet oder Handy? 

•  Mam laptopa i komórkę. •  Ich habe einen Tablet und ein Handy 

•  Przykro mi, ale lot jest w pełni zajęty. •  Es tut mir leid aber der Flug ist ausgebucht. 

•  Kiedy jest następny lot? •  Wann geht der nächste Flug? 

•  Czy tutaj jest odprawa do Miami? •  Ist das der Check in für Miami? 

•  Nie, Miami to trzecie stanowisko po lewej. •  Nein, Miami ist der dritte Schalter links 

•  Czy to lot z przesiadką? •  Ist das mit Zwischenlandung? 

•  Nie, to jest lot bezpośredni. •  Nein, es ist ein Direktflug. 

•  Czy na lotnisku jest hotel? •  Ist am Flughafen ein Hotel? 

•  Tak, jest ich kilka. •  Ja es gibt einige. 

•  Czy to jest lot bezpośredni? •  Ist es ein Direktflug? 

•  Nie, w Dubaju jest przesiadka. •  Nein, es gibt einen Zwischenstop in Dubai. 

•  Przepraszam, pomogę Pani. •  Lassen Sie mich helfen. 

•  Dziękuję, to bardzo miło z Pana strony. •  Danke, das ist nett von Ihnen. 

•  Przepraszam, myślę, że siedzi Pan na moim 

miejscu. 

•  Entschuldigung, aber ich denke Sie sitzen auf 

meinem Platz. 

•  Przepraszam, to moja pomyłka. •  Entschuldigung, mein Fehler. 
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•  Jaki to gate? •  Welches Gate ist es? 

•  Oto Pana bilet pokładowy - gate 31, czas 

odlotu 7:30. 

•  Hier ist ihr Boardingpass, Gate 31 Abflugzeit 

7.30. 

•  O której przylatuje samolot? •  Um wieviel Uhr kommt das Flugzeug an? 

•  Samolot przylatuje o siódmej rano. •  Das Flugzeug kommt um 7.00 morgens an. 

•  O której leci następny samolot? •  Um wieviel Uhr geht der nächste Flug? 

•  Dokładnie o siódmej. •  Um Punk 19.00 Uhr. 

•  Jaki jest do Pana numer telefonu? •  Wie ist Ihre Telefonnummer? 

•  To 00420596623170. •  Sie ist 00420596623170. 

•  Gdzie można odebrać bagaż? •  Wo ist die Gepäckausgabe? 

•  Niech Pan idzie wg strzałek nad Panem. •  Folgen Sie der Beschilderung dort oben. 

•  Gdzie jest moje siedzenie? •  Wo ist mein Sitz? 

•  Niech Pan idzie dalej i czyta numery na 

siedziskach. 

•  Gehen Sie einfach weiter und achten Sie auf 

die Reihennummern. 

•  Gdzie jest hala odlotów? •  Wo ist die Abflug Wartehalle? 

•  Którego terminalu? •  Von welchem Terminal? 

•  Gdzie jest stanowisko odpraw? •  Wo ist der Check-In Schalter? 

•  Dokąd Państwo lecą? •  Wohin fliegen Sie? 

•  Do którego gate mamy iść? •  Zu welchem Gate muss ich? 

•  Gate 32, odlot o godzinie 7:30. •  Gate 32, Abflug 7.30 Uhr. 

•  Pański bagaż waży dziesięć kilogramów ponad •  Sie haben 10 Kilo zuviel. 
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limit. 

•  Dobrze, przepakuję to. •  Ok, ich werde es neu packen. 
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Lotnisko – karty 

Was ist das Ziel Ihrer Reise? Wir wollen nach Manchester. Wo sind die Transfer Busse? 

Vor dem Terminal 1. 
Wo ist der Eingang zur U-

Bahn? 
Dafür müssen Sie zum 

Terminal 1. 

Wo ist die Information, bitte? 
Dazu müssen Sie zum 

Terminal 2. 
Wo ist der Taxistand? 

Direkt vor Terminal 3. 
Wie komme ich zum 

Flughafen, bitte? 

Da gibt es einen speziellen 
Bus, das Ticket kostet 5 

Euro. 

Wie komme ich zum Hotel 
Avion? 

Nehmen Sie ein Taxi, es sind 
5 Minuten. 

Möchten Sie noch etwas 
trinken? 

Ja, ich nehme einen 
Tomatensaft mit Pfeffer, 

bitte. 

Kann ich eine Tasse Kaffee 
haben? 

Milch oder Zucker? 

1  
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Gdzie jest przystanek 
autobusów tranzytowych? 

Chcemy jechać do 
Manchester. 

Jaki jest cel Waszej podróży? 

Musicie podejść do terminalu 
numer jeden. 

Gdzie jest wejście do metra? 
Przed terminalem numer 

jeden. 

Gdzie jest stanowisko 
taksówek? 

Musi Pan podejść na terminal 
numer dwa. 

Przepraszam, gdzie jest punkt 
informacyjny? 

Jeździ tam specjalna linia 
autobusowa. Bilet kosztuje 

pięć euro. 

Przepraszam, jak się dostanę 
na lotnisko? 

Zaraz przed terminalem 
numer trzy. 

Coś do picia? 
Niech Pan weźmie taksówkę, 

to jakieś pięć minut. 
Jak się dostanę do hotelu 

Avion? 

Z mlekiem, czy z cukrem? 
Czy mogę dostać fili żankę 

kawy? 
Tak, poproszę sok 

pomidorowy i pieprz. 

2  
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Kann ich ein Glas Wasser 
haben? 

Aber natürlich. Ich bringe es 
Ihnen gleich. 

Können Sie meine Buchung 
bestätigen? 

Ja, nachdem die Buchung 
abgeschlossen ist erhalten Sie 

eine email. 

Brauche ich zur Einreise 
bestimmte Dokumente? 

Ja, Sie müssen dieses 
Formular ausfüllen. 

Haben Sie einen Laptop, 
Tablet oder Handy? 

Ich habe einen Tablet und ein 
Handy 

Es tut mir leid aber der Flug 
ist ausgebucht. 

Wann geht der nächste Flug? 
Ist das der Check in für 

Miami. 
Nein, Miami ist der dritte 

Schalter links 

Ist das mit Zwischenlandung? Nein, es ist ein Direktflug. Ist am Flughafen ein Hotel? 

Ja es gibt einige. Ist es ein Direktflug? 
Nein, es gibt einen 

Zwischenstop in Dubai. 

3  
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Czy może Pan potwierdzić 
moją rezerwację? 

Oczywiście, zaraz ją 
przyniosę. 

Czy mogę dostać szklankę 
wody? 

Tak, musi Pan wypełnić 
formularz. 

Czy potrzebne są mi jakieś 
dokumenty do wejścia do 

kraju? 

Tak, po skończeniu 
rezerwacji otrzyma Pan 

wiadomość e-mail. 

Przykro mi, ale lot jest w 
pełni zajęty. 

Mam laptopa i komórkę. 
Ma Pan laptopa, tablet lub 

komórkę? 

Nie, Miami to trzecie 
stanowisko po lewej. 

Czy tutaj jest odprawa do 
Miami? 

Kiedy jest następny lot? 

Czy na lotnisku jest hotel? Nie, to jest lot bezpośredni. Czy to lot z przesiadką? 

Nie, w Dubaju jest 
przesiadka. 

Czy to jest lot bezpośredni? Tak, jest ich kilka. 

4  
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Lassen Sie mich helfen. Danke, das ist nett von Ihnen. 
Entschuldigung, aber ich 

denke Sie sitzen auf meinem 
Platz. 

Entschuldigung, mein Fehler. Welches Gate ist es? 
Hier ist ihr Boardingpass, 

Gate 31 Abflugzeit 7.30 Uhr. 

Um wieviel Uhr kommt das 
Flugzeug an? 

Das Flugzeug kommt um 
7.00 morgens an. 

Um wieviel Uhr geht der 
nächste Flug? 

Um Punk 19.00 Uhr. Wie ist Ihre email Adresse? 
Sie lautet 

m.a.r.t.y@google.com 

Wie ist Ihre Telefonnummer? Sie ist 00420596623170. Wo ist die Gepäckausgabe? 

Folgen Sie der Beschilderung 
dort oben. 

Wo ist mein Sitz? 
Gehen Sie einfach weiter und 

achten Sie auf die 
Reihennummern. 

5  
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Przepraszam, myślę, że siedzi 
Pan na moim miejscu. 

Dziękuję, to bardzo miło z 
Pana strony. 

Przepraszam, pomogę Pani. 

Oto Pana bilet pokładowy - 
gate 31, czas odlotu 7:30. 

Jaki to gate? 
Przepraszam, to moja 

pomyłka. 

O której leci następny 
samolot? 

Samolot przylatuje o siódmej 
rano. 

O której przylatuje samolot? 

To marty@google.com Jaki ma Pan adres e-mail? Dokładnie o siódmej. 

Gdzie można odebrać bagaż? To 00420596623170. 
Jaki jest do Pana numer 

telefonu? 

Niech Pan idzie dalej i czyta 
numery na siedziskach. 

Gdzie jest moje siedzenie? 
Niech Pan idzie wg strzałek 

nad Panem. 

6  
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Wo ist die Abflug 
Wartehalle? 

Von welchen Terminal? 
Wo ist der Check-In 

Schalter? 

Wohin fliegen Sie? Zu welchem Gate muss ich? Gate 32, Abflug 7.30 Uhr. 

Sie haben 10 Kilo zuviel. Ok, ich werde es neu packen. -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

7  
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Gdzie jest stanowisko 
odpraw? 

Którego terminalu? Gdzie jest hala odlotów? 

Gate 32, odlot o godzinie 
7:30. 

Do którego gate mamy iść? Dokąd Państwo lecą? 

-  Dobrze, przepakuję to. 
Pański bagaż waży dziesięć 

kilogramów ponad limit. 

8  
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Lotnisko – test 

•  Tak, jest ich kilka. ................................................................. 

•  O której leci następny samolot? ................................................................. 

•  Czy na lotnisku jest hotel? ................................................................. 

•  Dziękuję, to bardzo miło z Pana strony. ................................................................. 

•  Przepraszam, jak się dostanę na lotnisko? ................................................................. 

•  Gdzie jest przystanek autobusów 

tranzytowych? 

................................................................. 

•  Zaraz przed terminalem numer trzy. ................................................................. 

•  Jaki jest cel Waszej podróży? ................................................................. 

•  Przed terminalem numer jeden. ................................................................. 

•  Pański bagaż waży dziesięć kilogramów ponad 

limit. 

................................................................. 

•  Chcemy jechać do Manchester. ................................................................. 

•  Gdzie jest wejście do metra? ................................................................. 

•  Nie, w Dubaju jest przesiadka. ................................................................. 

•  Coś do picia? ................................................................. 

•  Do którego gate mamy iść? ................................................................. 

•  Czy potrzebne są mi jakieś dokumenty do 

wejścia do kraju? 

................................................................. 

•  Z mlekiem, czy z cukrem? ................................................................. 

•  Niech Pan weźmie taksówkę, to jakieś pięć ................................................................. 
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minut. 

•  Oto Pana bilet pokładowy - gate 31, czas 

odlotu 7:30. 

................................................................. 

•  Kiedy jest następny lot? ................................................................. 

•  Gate 32, odlot o godzinie 7:30. ................................................................. 

•  To 00420596623170. ................................................................. 

•  Niech Pan idzie dalej i czyta numery na 

siedziskach. 

................................................................. 

•  Niech Pan idzie wg strzałek nad Panem. ................................................................. 

•  Czy tutaj jest odprawa do Miami? ................................................................. 

•  Oczywiście, zaraz ją przyniosę. ................................................................. 

•  Czy może Pan potwierdzić moją rezerwację? ................................................................. 

•  Jaki ma Pan adres e-mail? ................................................................. 

•  Jaki jest do Pana numer telefonu? ................................................................. 

•  Musi Pan podejść na terminal numer dwa. ................................................................. 

•  Czy to lot z przesiadką? ................................................................. 

•  Czy to jest lot bezpośredni? ................................................................. 

•  Tak, musi Pan wypełnić formularz. ................................................................. 

•  Nie, to jest lot bezpośredni. ................................................................. 

•  Przepraszam, pomogę Pani. ................................................................. 

•  Mam laptopa i komórkę. ................................................................. 
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•  Przykro mi, ale lot jest w pełni zajęty. ................................................................. 

•  Gdzie można odebrać bagaż? ................................................................. 

•  Tak, poproszę sok pomidorowy i pieprz. ................................................................. 

•  Tak, po skończeniu rezerwacji otrzyma Pan 

wiadomość e-mail. 

................................................................. 

•  Przepraszam, to moja pomyłka. ................................................................. 

•  Ma Pan laptopa, tablet lub komórkę? ................................................................. 

•  Nie, Miami to trzecie stanowisko po lewej. ................................................................. 

•  Przepraszam, myślę, że siedzi Pan na moim 

miejscu. 

................................................................. 

•  Którego terminalu? ................................................................. 

•  Jaki to gate? ................................................................. 

•  Przepraszam, gdzie jest punkt informacyjny? ................................................................. 

•  Dobrze, przepakuję to. ................................................................. 

•  O której przylatuje samolot? ................................................................. 

•  Czy mogę dostać filiżankę kawy? ................................................................. 

•  Gdzie jest moje siedzenie? ................................................................. 

•  Dokładnie o siódmej. ................................................................. 

•  To marty@google.cz ................................................................. 

•  Gdzie jest stanowisko odpraw? ................................................................. 

•  Gdzie jest hala odlotów? ................................................................. 
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•  Samolot przylatuje o siódmej rano. ................................................................. 

•  Dokąd Państwo lecą? ................................................................. 

•  Jak się dostanę do hotelu Avion? ................................................................. 

•  Musicie podejść do terminalu numer jeden. ................................................................. 

•  Czy mogę dostać szklankę wody? ................................................................. 

•  Jeździ tam specjalna linia autobusowa. Bilet 

kosztuje pięć euro. 

................................................................. 

•  Gdzie jest stanowisko taksówek? ................................................................. 

 

  



190 
 

Lotnisko – test – klucz 

•  Tak, jest ich kilka. •  Ja es gibt einige. 

•  O której leci następny samolot? •  Um wieviel Uhr geht der nächste Flug? 

•  Czy na lotnisku jest hotel? •  Ist am Flughafen ein Hotel? 

•  Dziękuję, to bardzo miło z Pana strony. •  Danke, das ist nett von Ihnen. 

•  Przepraszam, jak się dostanę na lotnisko? •  Wie komme ich zum Flughafen, bitte? 

•  Gdzie jest przystanek autobusów 

tranzytowych? 

•  Wo sind die Transfer Busse? 

•  Zaraz przed terminalem numer trzy. •  Direkt vor Terminal 3. 

•  Jaki jest cel Waszej podróży? •  Was ist das Ziel Ihrer Reise? 

•  Przed terminalem numer jeden. •  Vor dem Terminal 1. 

•  Pański bagaż waży dziesięć kilogramów ponad 

limit. 

•  Sie haben 10 Kilo zuviel. 

•  Chcemy jechać do Manchester. •  Wir wollen nach Manchester. 

•  Gdzie jest wejście do metra? •  Wo ist der Eingang zur U-Bahn? 

•  Nie, w Dubaju jest przesiadka. •  Nein, es gibt einen Zwischenstop in Dubai. 

•  Coś do picia? •  Möchten Sie noch etwas trinken? 

•  Do którego gate mamy iść? •  Zu welchen Gate muss ich? 

•  Czy potrzebne są mi jakieś dokumenty do 

wejścia do kraju? 

•  Brauche ich zur Einreise bestimmte 

Dokumente? 

•  Z mlekiem, czy z cukrem? •  Milch oder Zucker? 

•  Niech Pan weźmie taksówkę, to jakieś pięć •  Nehmen Sie ein Taxi, es sind 5 Minuten. 
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minut. 

•  Oto Pana bilet pokładowy - gate 31, czas 

odlotu 7:30. 

•  Hier ist ihr Boardingpass, Gate 31 Abflugzeit 

7.30 Uhr. 

•  Kiedy jest następny lot? •  Wann geht der nächste Flug? 

•  Gate 32, odlot o godzinie 7:30. •  Gate 32, Abflug 7.30 Uhr. 

•  To 00420596623170. •  Sie ist 00420596623170. 

•  Niech Pan idzie dalej i czyta numery na 

siedziskach. 

•  Gehen Sie einfach weiter und achten Sie auf 

die Reihennummern. 

•  Niech Pan idzie wg strzałek nad Panem. •  Folgen Sie der Beschilderung dort oben. 

•  Czy tutaj jest odprawa do Miami? •  Ist das der Check in für Miami. 

•  Oczywiście, zaraz ją przyniosę. •  Aber natürlich. Ich bringe es Ihnen gleich. 

•  Czy może Pan potwierdzić moją rezerwację? •  Können Sie meine Buchung bestätigen? 

•  Jaki ma Pan adres e-mail? •  Wie ist Ihre email Adresse? 

•  Jaki jest do Pana numer telefonu? •  Wie ist Ihre Telefonnummer? 

•  Musi Pan podejść na terminal numer dwa. •  Dazu müssen Sie zum Terminal 2. 

•  Czy to lot z przesiadką? •  Ist das mit Zwischenlandung? 

•  Czy to jest lot bezpośredni? •  Ist es ein Direktflug? 

•  Tak, musi Pan wypełnić formularz. •  Ja, Sie müssen dieses Formular ausfüllen. 

•  Nie, to jest lot bezpośredni. •  Nein, es ist ein Direktflug. 

•  Przepraszam, pomogę Pani. •  Lassen Sie mich helfen. 

•  Mam laptopa i komórkę. •  Ich habe einen Tablet und ein Handy 
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•  Przykro mi, ale lot jest w pełni zajęty. •  Es tut mir leid aber der Flug ist ausgebucht. 

•  Gdzie można odebrać bagaż? •  Wo ist die Gepäckausgabe? 

•  Tak, poproszę sok pomidorowy i pieprz. •  Ja, ich nehme einen Tomatensaft mit Pfeffer, 

bitte. 

•  Tak, po skończeniu rezerwacji otrzyma Pan 

wiadomość e-mail. 

•  Ja, nachdem die Buchung abgeschlossen ist 

erhalten Sie eine email. 

•  Przepraszam, to moja pomyłka. •  Entschuldigung, mein Fehler. 

•  Ma Pan laptopa, tablet lub komórkę? •  Haben Sie einen Laptop, Tablet oder Handy? 

•  Nie, Miami to trzecie stanowisko po lewej. •  Nein, Miami ist der dritte Schalter links 

•  Przepraszam, myślę, że siedzi Pan na moim 

miejscu. 

•  Entschuldigung, aber ich denke Sie sitzen auf 

meinem Platz. 

•  Którego terminalu? •  Von welchen Terminal? 

•  Jaki to gate? •  Welches Gate ist es? 

•  Przepraszam, gdzie jest punkt informacyjny? •  Wo ist die Information, bitte? 

•  Dobrze, przepakuję to. •  Ok, ich werde es neu packen. 

•  O której przylatuje samolot? •  Um wieviel Uhr kommt das Flugzeug an? 

•  Czy mogę dostać filiżankę kawy? •  Kann ich eine Tasse Kaffee haben? 

•  Gdzie jest moje siedzenie? •  Wo ist mein Sitz? 

•  Dokładnie o siódmej. •  Um Punk 19.00 Uhr. 

•  To marty@google.cz •  Sie lautet m.a.r.t.y@google.com 

•  Gdzie jest stanowisko odpraw? •  Wo ist der Check-In Schalter? 
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•  Gdzie jest hala odlotów? •  Wo ist die Abflug Wartehalle? 

•  Samolot przylatuje o siódmej rano. •  Das Flugzeug kommt um 7.00 morgens an. 

•  Dokąd Państwo lecą? •  Wohin fliegen Sie? 

•  Jak się dostanę do hotelu Avion? •  Wie komme ich zum Hotel Avion? 

•  Musicie podejść do terminalu numer jeden. •  Dafür müssen Sie zum Terminal 1. 

•  Czy mogę dostać szklankę wody? •  Kann ich ein Glas Wasser haben? 

•  Jeździ tam specjalna linia autobusowa. Bilet 

kosztuje pięć euro. 

•  Da gibt es einen speziellen Bus, das Ticket 

kostet 5 Euro. 

•  Gdzie jest stanowisko taksówek? •  Wo ist der Taxistand? 
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Policja, lekcja pierwsza, wysłuchaj!  

•  Was ist die Notrufnummer der Polizei? •  Jaki jest numer na policję? 

•  Sie haben unser Geld und unsere Papiere 

gestohlen. 

•  Ukradli mi pieniądze i dokumenty. 

•  Ich brauche einen Beleg für die Versicherung. •  Potrzebuję potwierdzenia dla ubezpieczalni. 

•  Ich wurde beraubt. •  Okradli mnie. 

•  Wo gehen sie hin? •  Dokąd jedziecie? 

•  Hier sind meine Wagenpapiere. •  Tu są dokumenty od samochodu. 

•  Haben Sie eine gewerbliche Versicherung? •  Ma Pan jakieś ubezpieczenie komercyjne? 

•  Wir hatten einen Unfall. •  Mieliśmy wypadek. 

•  Jemand hat unseren Rucksack mit alen 

persönlichen Dingen gestohlen. 

•  Ktoś wziął plecak z naszymi rzeczami 

osobistymi. 

•  Das Auto ist in uns hineingefahren. •  Ten samochód w nas uderzył. 

•  Können Sie zeichnen was passiert ist? •  Czy mogą Państwo narysować, co się 

wydarzyło? 

•  Es war nicht meine Schuld. •  To nie była moja wina. 

•  Wo ist die nächste Polizeistation? •  Gdzie jest najbliższa komenda policji. 

•  Sie müssen eine Strafe zahlen. •  Musi Pan zapłacić mandat. 

•  Entschuldigung, aber Ich kann das nicht 

unterschreiben da ich es nicht verstehe. 

•  Przykro mi, nie mogę tego podpisać, ponieważ 

tego nie rozumiem. 

•  Wo ist das andere Auto? •  Gdzie jest drugi samochód? 

•  Kann ich bitte einen unterschriebenen Bericht 

für meine Versicherung haben? 

•  Czy mogę otrzymać podpisany raport dla mojej 

ubezpieczalni? 
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•  Können Sie bitte die Polizei rufen? •  Czy może Pan zadzwonić po policję? 

•  Kann ich die Botschaft anrufen? •  Mogę zadzwonić na ambasadę? 

•  Ich möchte gern den Diebstahl von 

persönlichen Gegenständen melden. 

•  Chciałbym zgłosić kradzież rzeczy osobistych. 

•  Ich bitte um einen Dolmetscher. •  Proszę o tłumacza. 

•  Sie müssen auf Hilfe warten. •  Będziecie musieli Państwo poczekać na 

przyjazd służby asystenckiej. 
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Policja, lekcja druga, przetłumacz!  

•  Ma Pan jakieś ubezpieczenie komercyjne? •  Haben Sie eine gewerbliche Versicherung? 

•  Czy mogą Państwo narysować, co się 

wydarzyło? 

•  Können Sie zeichnen was passiert ist? 

•  Tu są dokumenty od samochodu. •  Hier sind meine Wagenpapiere. 

•  Mogę zadzwonić na ambasadę? •  Kann ich die Botschaft anrufen? 

•  To nie była moja wina. •  Es war nicht meine Schuld. 

•  Potrzebuję potwierdzenia dla ubezpieczalni. •  Ich brauche einen Beleg für die Versicherung. 

•  Ukradli mi pieniądze i dokumenty. •  Sie haben unser Geld und unsere Papiere 

gestohlen. 

•  Czy mogę otrzymać podpisany raport dla mojej 

ubezpieczalni? 

•  Kann ich bitte einen unterschriebenen Bericht 

für meine Versicherung haben? 

•  Jaki jest numer na policję? •  Was ist die Notrufnummer der Polizei? 

•  Ten samochód w nas uderzył. •  Das Auto ist in uns hineingefahren. 

•  Proszę o tłumacza. •  Ich bitte um einen Dolmetscher. 

•  Gdzie jest najbliższa komenda policji. •  Wo ist die nächste Polizeistation? 

•  Chciałbym zgłosić kradzież rzeczy osobistych. •  Ich möchte gern den Diebstahl von 

persönlichen Gegenständen melden. 

•  Okradli mnie. •  Ich wurde beraubt. 

•  Ktoś wziął plecak z naszymi rzeczami 

osobistymi. 

•  Jemand hat unseren Rucksack mit alen 

persönlichen Dingen gestohlen. 

•  Mieliśmy wypadek. •  Wir hatten einen Unfall. 

•  Gdzie jest drugi samochód? •  Wo ist das andere Auto? 
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•  Musi Pan zapłacić mandat. •  Sie müssen eine Strafe zahlen. 

•  Dokąd jedziecie? •  Wo gehen sie hin? 

•  Czy może Pan zadzwonić po policję? •  Können Sie bitte die Polizei rufen? 

•  Przykro mi, nie mogę tego podpisać, ponieważ 

tego nie rozumiem. 

•  Entschuldigung, aber Ich kann das nicht 

unterschreiben da ich es nicht verstehe. 

•  Będziecie musieli Państwo poczekać na 

przyjazd służby asystenckiej. 

•  Sie müssen auf Hilfe warten. 
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Policja, lekcja trzecia, wysłuchaj!  

•  Ja, das Telefon ist dort drüben. •  Tak, telefon jest tam. 

•  Ja, für alle Schadensarten. •  Tak, na wszystkie rodzaje szkód. 

•  Ich werde Ihnen eine Kopie des Protokolls 

geben. 

•  Dam Panu kopię protokołu. 

•  Wo kam das Auto her? •  Skąd przyjechał ten samochód? 

•  Haben Sie Papiere? •  Czy ma Pan jakieś dokumenty? 

•  Wir waren hier und das andere Auto ist von 

dort gekommen. 

•  My byliśmy tutaj a ten drugi samochód 

przyjeżdżał stamtąd. 

•  Aber natürlich, ich wähle die Nummer der 

Polizei. 

•  Oczywiście, już dzwonię. 

•  Wo, und was wurde gestohlen? •  Gdzie? Co Panu zabrali? 

•  Es war eine Blaue Skoda Limousine. •  To była Skoda, niebieski sedan. 

•  Zwei Strassen von hier, die Erste rechts und 

dann die Zweite links. 

•  Dwa bloki stąd, pierwszą w prawo i drugą w 

lewo. 

•  Warum waren Sie nicht vorsichtiger mit Ihren 

Sachen? 

•  Dlaczego bardziej nie pilnowaliście swoich 

rzeczy? 

•  Ok , dann müssen wir auf die Übersetzung 

warten. 

•  W porządku, musimy więc poczekać na 

tłumaczenie. 

•  Ich mache Ihnen eine Kopie wenn ich fertig bin. •  Zrobię Panu kopię, jak skończę. 

•  Wir sind auf dem Weg zum Flughafen. •  Jesteśmy w drodze na lotnisko. 

•  Und die grüne Versicherungskarte? •  A OC? 

•  Das andere Auto ist weitergehfahren. •  Ten drugi samochód odjechał. 
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•  Die Nummer ist 911, dann frag nach der 

Polizei. 

•  To 911 i poproś o policję. 

•  Das sagt jeder. •  Tak każdy mówi. 

•  Warum, das war nicht meine Schuld. •  Dlaczego, to nie był mój błąd. 

•  Haben Sie Kopien von Ihren Dokumenten? •  Czy ma Pan kopie jakichś dokumentów? 

•  Ist irgendjemand verletzt? •  Czy ktoś jest ranny? 

•  Wo genau sind wir? Können Sie mir eine 

Wegbeschreibung geben? 

•  Gdzie dokładnie jesteśmy? Czy może mi Pan 

opisać drogę? 
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Policja,  lekcja czwarta, przetłumacz!  

•  Dlaczego bardziej nie pilnowaliście swoich 

rzeczy? 

•  Warum waren Sie nicht vorsichtiger mit Ihren 

Sachen? 

•  Dlaczego, to nie był mój błąd. •  Warum, das war nicht meine Schuld. 

•  Dwa bloki stąd, pierwszą w prawo i drugą w 

lewo. 

•  Zwei Strassen von hier, die Erste rechts und 

dann die Zweite links. 

•  To 911 i poproś o policję. •  Die Nummer ist 911, dann frag nach der 

Polizei. 

•  Dam Panu kopię protokołu. •  Ich werde Ihnen eine Kopie des Protokolls 

geben. 

•  Skąd przyjechał ten samochód? •  Wo kam das Auto her? 

•  Gdzie? Co Panu zabrali? •  Wo und was wurde gestohlen? 

•  Tak, telefon jest tam. •  Ja, das Telefon ist dort drüben. 

•  Zrobię Panu kopię, jak skończę. •  Ich mache Ihnen eine Kopie wenn ich fertig bin. 

•  Czy ma Pan kopie jakichś dokumentów? •  Haben Sie Kopien von Ihren Dokumenten? 

•  Tak, na wszystkie rodzaje szkód. •  Ja, für alle Schadensarten. 

•  Czy ktoś jest ranny? •  Ist irgendjemand verletzt? 

•  A OC? •  Und die grüne Versicherungskarte? 

•  To była Skoda, niebieski sedan. •  Es war eine Blaue Skoda Limousine. 

•  W porządku, musimy więc poczekać na 

tłumaczenie. 

•  Ok , dann müssen wir auf die Übersetzung 

warten. 

•  My byliśmy tutaj a ten drugi samochód 

przyjeżdżał stamtąd. 

•  Wir waren hier und das andere Auto ist von 

dort gekommen. 
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•  Oczywiście, już dzwonię. •  Aber natürlich, ich wähle die Nummer der 

Polizei. 

•  Ten drugi samochód odjechał. •  Das andere Auto ist weitergehfahren. 

•  Jesteśmy w drodze na lotnisko. •  Wir sind auf dem Weg zum Flughafen. 

•  Tak każdy mówi. •  Das sagt jeder. 

•  Czy ma Pan jakieś dokumenty? •  Haben Sie Papiere? 

•  Gdzie dokładnie jesteśmy? Czy może mi Pan 

opisać drogę? 

•  Wo genau sind wir? Können Sie mir eine 

Wegbeschreibung geben? 
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Policja, lekcja piąta, lekcja szósta wysłuchaj,reaguj!  

•  Dokąd jedziecie? •  Wo gehen sie hin? 

•  Jesteśmy w drodze na lotnisko. •  Wir sind auf dem Weg zum Flughafen. 

•  Gdzie jest najbliższa komenda policji. •  Wo ist die nächste Polizeistation? 

•  Dwa bloki stąd, pierwszą w prawo i drugą w 

lewo. 

•  Zwei Strassen von hier, die Erste rechts und 

dann die Zweite links. 

•  Czy może Pan zadzwonić po policję? •  Können Sie bitte die Polizei rufen? 

•  Oczywiście, już dzwonię. •  Aber natürlich, ich wähle die Nummer der 

Polizei. 

•  Chciałbym zgłosić kradzież rzeczy osobistych. •  Ich möchte gern den Diebstahl von 

persönlichen Gegenständen melden. 

•  Czy ma Pan kopie jakichś dokumentów? •  Haben Sie Kopien von Ihren Dokumenten? 

•  Ktoś wziął plecak z naszymi rzeczami 

osobistymi. 

•  Jemand hat unseren Rucksack mit alen 

persönlichen Dingen gestohlen. 

•  Czy ma Pan jakieś dokumenty? •  Haben Sie Papiere? 

•  Mogę zadzwonić na ambasadę? •  Kann ich die Botschaft anrufen? 

•  Tak, telefon jest tam. •  Ja, das Telefon ist dort drüben. 

•  Czy mogę otrzymać podpisany raport dla mojej 

ubezpieczalni? 

•  Kann ich bitte einen unterschriebenen Bericht 

für meine Versicherung haben? 

•  Dam Panu kopię protokołu. •  Ich werde Ihnen eine Kopie des Protokolls 

geben. 

•  Ma Pan jakieś ubezpieczenie komercyjne? •  Haben Sie eine gewerbliche Versicherung? 

•  Tak, na wszystkie rodzaje szkód. •  Ja, für alle Schadensarten. 
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•  Tu są dokumenty od samochodu. •  Hier sind meine Wagenpapiere. 

•  A OC? •  Und die grüne Versicherungskarte? 

•  Czy mogą Państwo narysować, co się 

wydarzyło? 

•  Können Sie zeichnen was passiert ist? 

•  My byliśmy tutaj a ten drugi samochód 

przyjeżdżał stamtąd. 

•  Wir waren hier und das andere Auto ist von 

dort gekommen. 

•  Okradli mnie. •  Ich wurde beraubt. 

•  Gdzie? Co Panu zabrali? •  Wo und was wurde gestohlen? 

•  Potrzebuję potwierdzenia dla ubezpieczalni. •  Ich brauche einen Beleg für die Versicherung. 

•  Zrobię Panu kopię, jak skończę. •  Ich mache Ihnen eine Kopie wenn ich fertig bin. 

•  To nie była moja wina. •  Es war nicht meine Schuld. 

•  Tak każdy mówi. •  Das sagt jeder. 

•  Przykro mi, nie mogę tego podpisać, ponieważ 

tego nie rozumiem. 

•  Entschuldigung, aber Ich kann das nicht 

unterschreiben da ich es nicht verstehe. 

•  W porządku, musimy więc poczekać na 

tłumaczenie. 

•  Ok , dann müssen wir auf die Übersetzung 

warten. 

•  Ten samochód w nas uderzył. •  Das Auto ist in uns hineingefahren. 

•  Skąd przyjechał ten samochód? •  Wo kam das Auto her? 

•  Ukradli mi pieniądze i dokumenty. •  Sie haben unser Geld und unsere Papiere 

gestohlen. 

•  Dlaczego bardziej nie pilnowaliście swoich 

rzeczy? 

•  Warum waren Sie nicht vorsichtiger mit Ihren 

Sachen? 

•  Mieliśmy wypadek. •  Wir hatten einen Unfall. 
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•  Czy ktoś jest ranny? •  Ist irgendjemand verletzt? 

•  Jaki jest numer na policję? •  Was ist die Notrufnummer der Polizei? 

•  To 911 i poproś o policję. •  Die Nummer ist 911, dann frag nach der 

Polizei. 

•  Gdzie jest drugi samochód? •  Wo ist das andere Auto? 

•  Ten drugi samochód odjechał. •  Das andere Auto ist weitergehfahren. 

•  Musi Pan zapłacić mandat. •  Sie müssen eine Strafe zahlen. 

•  Dlaczego, to nie był mój błąd. •  Warum, das war nicht meine Schuld. 

•  Będziecie musieli Państwo poczekać na 

przyjazd służby asystenckiej. 

•  Sie müssen auf Hilfe warten. 

•  Gdzie dokładnie jesteśmy? Czy może mi Pan 

opisać drogę? 

•  Wo genau sind wir? Können Sie mir eine 

Wegbeschreibung geben? 

 

  



205 
 

Policja – karty 

Wo gehen sie hin? 
Wir sind auf dem Weg zum 

Flughafen. 
Wo ist die nächste 

Polizeistation? 

Zwei Strassen von hier, die 
Erste rechts und dann die 

Zweite links. 

Können Sie bitte die Polizei 
rufen? 

Aber natürlich, ich wähle die 
Nummer der Polizei. 

Ich möchte gern den 
Diebstahl von persönlichen 

Gegenständen melden. 

Haben Sie Kopien von Ihren 
Dokumenten? 

Jemand hat unseren 
Rucksack mit alen 

persönlichen Dingen 
gestohlen. 

Haben Sie Papiere? 
Kann ich die Botschaft 

anrufen? 
Ja, das Telefon ist dort 

drüben. 

Kann ich bitte einen 
unterschriebenen Bericht für 
meine Versicherung haben? 

Ich werde Ihnen eine Kopie 
des Protokolls geben. 

Können Sie zeichnen was 
passiert ist? 

Wir waren hier und das 
andere Auto ist von dort 

gekommen. 

Haben Sie eine gewerbliche 
Versicherung? 

Ja, für alle Schadensarten. 

1  
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Gdzie jest najbliższa 
komenda policji. 

Jesteśmy w drodze na 
lotnisko. 

Dokąd jedziecie? 

Oczywiście, już dzwonię. 
Czy może Pan zadzwonić po 

policję? 
Dwa bloki stąd, pierwszą w 

prawo i drugą w lewo. 

Ktoś wziął plecak z naszymi 
rzeczami osobistymi. 

Czy ma Pan kopie jakichś 
dokumentów? 

Chciałbym zgłosić kradzież 
rzeczy osobistych. 

Tak, telefon jest tam. 
Mogę zadzwonić na 

ambasadę? 
Czy ma Pan jakieś 

dokumenty? 

Czy mogą Państwo 
narysować, co się wydarzyło? 

Dam Panu kopię protokołu. 
Czy mogę otrzymać 

podpisany raport dla mojej 
ubezpieczalni? 

Tak, na wszystkie rodzaje 
szkód. 

Ma Pan jakieś ubezpieczenie 
komercyjne? 

My byliśmy tutaj a ten drugi 
samochód przyjeżdżał 

stamtąd. 

2  
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Hier sind meine 
Wagenpapiere. 

Und die grüne 
Versicherungskarte? 

Ich wurde beraubt. 

Wo, und was wurde 
gestohlen? 

Ich brauche einen Beleg für 
die Versicherung. 

Ich mache Ihnen eine Kopie 
wenn ich fertig bin. 

Ich bitte um einen 
Dolmetscher. 

Dann müssen wir für einige 
Stunden warten. 

Es war nicht meine Schuld. 

Das sagt jeder. 
Entschuldigung, aber Ich 

kann das nicht unterschreiben 
da ich es nicht verstehe. 

Ok , dann müssen wir auf die 
Übersetzung warten. 

Das Auto ist in uns 
hineingefahren. 

Wo kam das Auto her? 
Sie haben unser Geld und 
unsere Papiere gestohlen. 

Warum waren Sie nicht 
vorsichtiger mit Ihren 

Sachen? 
Wir hatten einen Unfall. Ist irgendjemand verletzt? 

3  
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Okradli mnie. A OC? 
Tu są dokumenty od 

samochodu. 

Zrobię Panu kopię, jak 
skończę. 

Potrzebuję potwierdzenia dla 
ubezpieczalni. 

Gdzie? Co Panu zabrali? 

To nie była moja wina. 
W tym przypadku będziemy 

musieli czekać dziesięć 
godzin. 

Proszę o tłumacza. 

W porządku, musimy więc 
poczekać na tłumaczenie. 

Przykro mi, nie mogę tego 
podpisać, ponieważ tego nie 

rozumiem. 
Tak każdy mówi. 

Ukradli mi pieniądze i 
dokumenty. 

Skąd przyjechał ten 
samochód? 

Ten samochód w nas uderzył. 

Czy ktoś jest ranny? Mieliśmy wypadek. 
Dlaczego bardziej nie 

pilnowaliście swoich rzeczy? 

4  
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Wie sah das Auto aus, Farbe? 
Marke? 

Es war eine Blaue Skoda 
Limousine. 

Was ist die Notrufnummer 
der Polizei? 

Die Nummer ist 911, dann 
frag nach der Polizei. 

Wo ist das andere Auto? 
Das andere Auto ist 

weitergehfahren. 

Sie müssen eine Strafe 
zahlen. 

Warum, das war nicht meine 
Schuld. 

Sie müssen auf Hilfe warten. 

Wo genau sind wir? Können 
Sie mir eine 

Wegbeschreibung geben? 
-  -  

-  -  -  

-  -  -  

5  
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Jaki jest numer na policję? 
To była Skoda, niebieski 

sedan. 
Jak wyglądał ten samochód? 

Marka? Kolor? 

Ten drugi samochód 
odjechał. 

Gdzie jest drugi samochód? To 911 i poproś o policję. 

Będziecie musieli Państwo 
poczekać na przyjazd służby 

asystenckiej. 

Dlaczego, to nie był mój 
błąd. 

Musi Pan zapłacić mandat. 

-  -  
Gdzie dokładnie jesteśmy? 
Czy może mi Pan opisać 

drogę? 

6  
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Policja – test 

•  Ktoś wziął plecak z naszymi rzeczami 

osobistymi. 

................................................................. 

•  Czy mogę otrzymać podpisany raport dla mojej 

ubezpieczalni? 

................................................................. 

•  W porządku, musimy więc poczekać na 

tłumaczenie. 

................................................................. 

•  Gdzie jest drugi samochód? ................................................................. 

•  Tak, telefon jest tam. ................................................................. 

•  Gdzie dokładnie jesteśmy? Czy może mi Pan 

opisać drogę? 

................................................................. 

•  A OC? ................................................................. 

•  Ukradli mi pieniądze i dokumenty. ................................................................. 

•  Proszę o tłumacza. ................................................................. 

•  Dokąd jedziecie? ................................................................. 

•  Jesteśmy w drodze na lotnisko. ................................................................. 

•  Czy ktoś jest ranny? ................................................................. 

•  Dlaczego, to nie był mój błąd. ................................................................. 

•  Czy ma Pan kopie jakichś dokumentów? ................................................................. 

•  To nie była moja wina. ................................................................. 

•  Skąd przyjechał ten samochód? ................................................................. 

•  Dam Panu kopię protokołu. ................................................................. 
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•  Chciałbym zgłosić kradzież rzeczy osobistych. ................................................................. 

•  Musi Pan zapłacić mandat. ................................................................. 

•  Mieliśmy wypadek. ................................................................. 

•  To 911 i poproś o policję. ................................................................. 

•  Czy może Pan zadzwonić po policję? ................................................................. 

•  Czy mogą Państwo narysować, co się 

wydarzyło? 

................................................................. 

•  To była Skoda, niebieski sedan. ................................................................. 

•  Tak każdy mówi. ................................................................. 

•  Gdzie jest najbliższa komenda policji. ................................................................. 

•  Tak, na wszystkie rodzaje szkód. ................................................................. 

•  Okradli mnie. ................................................................. 

•  Będziecie musieli Państwo poczekać na 

przyjazd służby asystenckiej. 

................................................................. 

•  Ma Pan jakieś ubezpieczenie komercyjne? ................................................................. 

•  Dlaczego bardziej nie pilnowaliście swoich 

rzeczy? 

................................................................. 

•  Jak wyglądał ten samochód? Marka? Kolor? ................................................................. 

•  Potrzebuję potwierdzenia dla ubezpieczalni. ................................................................. 

•  Przykro mi, nie mogę tego podpisać, ponieważ 

tego nie rozumiem. 

................................................................. 

•  Tu są dokumenty od samochodu. ................................................................. 
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•  Ten drugi samochód odjechał. ................................................................. 

•  Czy ma Pan jakieś dokumenty? ................................................................. 

•  Jaki jest numer na policję? ................................................................. 

•  Oczywiście, już dzwonię. ................................................................. 

•  Mogę zadzwonić na ambasadę? ................................................................. 

•  W tym przypadku będziemy musieli czekać 

dziesięć godzin. 

................................................................. 

•  Gdzie? Co Panu zabrali? ................................................................. 

•  Dwa bloki stąd, pierwszą w prawo i drugą w 

lewo. 

................................................................. 

•  Zrobię Panu kopię, jak skończę. ................................................................. 

•  Ten samochód w nas uderzył. ................................................................. 

•  My byliśmy tutaj a ten drugi samochód 

przyjeżdżał stamtąd. 

................................................................. 
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Policja – test – klucz 

•  Ktoś wziął plecak z naszymi rzeczami 

osobistymi. 

•  Jemand hat unseren Rucksack mit alen 

persönlichen Dingen gestohlen. 

•  Czy mogę otrzymać podpisany raport dla mojej 

ubezpieczalni? 

•  Kann ich bitte einen unterschriebenen Bericht 

für meine Versicherung haben? 

•  W porządku, musimy więc poczekać na 

tłumaczenie. 

•  Ok , dann müssen wir auf die Übersetzung 

warten. 

•  Gdzie jest drugi samochód? •  Wo ist das andere Auto? 

•  Tak, telefon jest tam. •  Ja, das Telefon ist dort drüben. 

•  Gdzie dokładnie jesteśmy? Czy może mi Pan 

opisać drogę? 

•  Wo genau sind wir? Können Sie mir eine 

Wegbeschreibung geben? 

•  A OC? •  Und die grüne Versicherungskarte? 

•  Ukradli mi pieniądze i dokumenty. •  Sie haben unser Geld und unsere Papiere 

gestohlen. 

•  Proszę o tłumacza. •  Ich bitte um einen Dolmetscher. 

•  Dokąd jedziecie? •  Wo gehen sie hin? 

•  Jesteśmy w drodze na lotnisko. •  Wir sind auf dem Weg zum Flughafen. 

•  Czy ktoś jest ranny? •  Ist irgendjemand verletzt? 

•  Dlaczego, to nie był mój błąd. •  Warum, das war nicht meine Schuld. 

•  Czy ma Pan kopie jakichś dokumentów? •  Haben Sie Kopien von Ihren Dokumenten? 

•  To nie była moja wina. •  Es war nicht meine Schuld. 

•  Skąd przyjechał ten samochód? •  Wo kam das Auto her? 

•  Dam Panu kopię protokołu. •  Ich werde Ihnen eine Kopie des Protokolls 
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geben. 

•  Chciałbym zgłosić kradzież rzeczy osobistych. •  Ich möchte gern den Diebstahl von 

persönlichen Gegenständen melden. 

•  Musi Pan zapłacić mandat. •  Sie müssen eine Strafe zahlen. 

•  Mieliśmy wypadek. •  Wir hatten einen Unfall. 

•  To 911 i poproś o policję. •  Die Nummer ist 911, dann frag nach der 

Polizei. 

•  Czy może Pan zadzwonić po policję? •  Können Sie bitte die Polizei rufen? 

•  Czy mogą Państwo narysować, co się 

wydarzyło? 

•  Können Sie zeichnen was passiert ist? 

•  To była Skoda, niebieski sedan. •  Es war eine Blaue Skoda Limousine. 

•  Tak każdy mówi. •  Das sagt jeder. 

•  Gdzie jest najbliższa komenda policji. •  Wo ist die nächste Polizeistation? 

•  Tak, na wszystkie rodzaje szkód. •  Ja, für alle Schadensarten. 

•  Okradli mnie. •  Ich wurde beraubt. 

•  Będziecie musieli Państwo poczekać na 

przyjazd służby asystenckiej. 

•  Sie müssen auf Hilfe warten. 

•  Ma Pan jakieś ubezpieczenie komercyjne? •  Haben Sie eine gewerbliche Versicherung? 

•  Dlaczego bardziej nie pilnowaliście swoich 

rzeczy? 

•  Warum waren Sie nicht vorsichtiger mit Ihren 

Sachen? 

•  Jak wyglądał ten samochód? Marka? Kolor? •  Wie sah das Auto aus, Farbe? Marke? 

•  Potrzebuję potwierdzenia dla ubezpieczalni. •  Ich brauche einen Beleg für die Versicherung. 

•  Przykro mi, nie mogę tego podpisać, ponieważ •  Entschuldigung, aber Ich kann das nicht 
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tego nie rozumiem. unterschreiben da ich es nicht verstehe. 

•  Tu są dokumenty od samochodu. •  Hier sind meine Wagenpapiere. 

•  Ten drugi samochód odjechał. •  Das andere Auto ist weitergehfahren. 

•  Czy ma Pan jakieś dokumenty? •  Haben Sie Papiere? 

•  Jaki jest numer na policję? •  Was ist die Notrufnummer der Polizei? 

•  Oczywiście, już dzwonię. •  Aber natürlich, ich wähle die Nummer der 

Polizei. 

•  Mogę zadzwonić na ambasadę? •  Kann ich die Botschaft anrufen? 

•  W tym przypadku będziemy musieli czekać 

dziesięć godzin. 

•  Dann müssen wir für einige Stunden warten. 

•  Gdzie? Co Panu zabrali? •  Wo, und was wurde gestohlen? 

•  Dwa bloki stąd, pierwszą w prawo i drugą w 

lewo. 

•  Zwei Strassen von hier, die Erste rechts und 

dann die Zweite links. 

•  Zrobię Panu kopię, jak skończę. •  Ich mache Ihnen eine Kopie wenn ich fertig bin. 

•  Ten samochód w nas uderzył. •  Das Auto ist in uns hineingefahren. 

•  My byliśmy tutaj a ten drugi samochód 

przyjeżdżał stamtąd. 

•  Wir waren hier und das andere Auto ist von 

dort gekommen. 
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Hotel, lekcja pierwsza, wysłuchaj!  

•  Gibt es eine Musik Kneipe hier? •  Czy w pobliżu jest jakiś bar muzyczny? 

•  Wie lange werden Sie bleiben? •  Jak długo zostaniecie? 

•  Gibt es ein gutes Restaurant in der Nähe? •  Czy gdzieś tutaj jest jakaś dobra restauracja? 

•  Ich suche nach einer günstigeren Unterkunft. •  Szukam tańszego zakwaterowania. 

•  Was kostet ein Zimmer pro Nacht? •  Ile kosztuje pokój na jedną noc? 

•  Wo ist das Hotel Avion? •  Gdzie jest hotel Avion? 

•  Gibt es ein Kino in der Gegend? •  Czy tutaj w okolicy jest kino? 

•  Kann ich bitte eine extra Decke haben? •  Czy mogę otrzymać dodatkowy koc? 

•  Wir wünschen ihnen einen schönen 

Aufenthalt. 

•  Miłego pobytu. 

•  Kann ich bitte ein extra Kopfkissen haben? •  Czy mogę otrzymać dodatkową poduszkę? 

•  Können Sie bitte die Rechnung vorbereiten? •  Czy może mi Pan przygotować fakturę? 

•  Gibt es ein Parkplatz in der Nähe? •  Czy gdzieś tutaj w pobliżu jest parking? 

•  Nehmen Sie den Aufzug in den dritten Stock 

und dann links. 

•  Proszę jechać windą na trzecie piętro a potem 

udać sią w lewo. 

•  Das heisse Wasser geht nicht. •  Nie ma ciepłej wody. 

•  Ab wieviel Uhr servieren Sie Frühstück? •  Od której godziny podawane jest śniadanie? 

•  Gibt es hier Wifi? •  Czy jest tu gdzieś wifi? 

•  Sie checken morgen früh aus? •  Jutro rano się Pan wymelduje? 

•  Können Sie mich um 7 Uhr wecken? •  Czy może mnie Pan obudzić jutro o siódmej 

rano? 
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•  Kann ich ein Doppelzimmer für zwei Nächte 

haben? 

•  Czy mogę dostać pokój na dwie noce? 

•  Ist der Parkplatz inclusive? •  Czy parking jest w cenie? 

•  Danke für den angenehmen Aufenthalt. •  Dziękujemy za przyjemny pobyt. 

•  Das Badezimmer ist dreckig. •  Łazienka jest brudna. 

•  Tut mir leid aber wir sind voll. •  Przykro mi, ale nie ma żadnych wolnych miejsc. 

•  Der Fernseher funktioniert nicht. •  Telewizor nie działa. 

•  Besteht die Möglichkeit die Rechnung 

auszustellen ohne das Frühstück zu erwähnen? 

•  Czy można wystawić fakturę bez wypisywania 

śniadania? 

•  Ihr Zimmer ist im ersten Stock. •  Pana pokój jest na pierwszym piętrze. 

•  Kann ich hier irgendwo einen Stadtführer 

kaufen? 

•  Czy mogę tutaj kupić jakiś przewodnik? 

•  Um wieviel Uhr schliesst das Hotelrestaurant? •  Do której otwarta jest restauracje hotelowa? 

•  Das Bettlaken ist dreckig. •  Pościel jest brudna. 

•  Die Heizung geht nicht. •  Ogrzewanie nie działa. 

•  Gibt es Hotels in der Nähe? •  Są tutaj w okolicy jakie hotele? 

•  Kann ein Einzelzimmer nur für heute Nacht 

haben bitte? 

•  Czy mogę dostać jedynkę tylko na dzisiejszą 

noc? 

•  Wir haben eine Reservierung mit hotel.com. •  Rezerwowaliśmy sobie pokój przez Hotels.com. 

•  Hatten Sie etwas aus der Minibar? •  Skorzystał Pan z minibaru? 

•  Fährt die U-Bahn bis zum Hotel? •  Czy do hotelu jedzie metro? 

•  Haben Sie bitte einen Stadtplan? •  Czy mają może Państwo plan miasta? 
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•  Ich kann die Klimaanlage nicht abschalten. •  Klimatyzacji nie da się wyłączyć. 

•  Was kostet ein Doppelzimmer? •  Ile kosztuje dwójka? 

•  Ist in der Nähe ein Schwimmbad. •  Czy w okolicy jest pływalnia? 

•  Wo wird das Frühstück serviert? •  Gdzie jest podawane śniadanie? 

•  Ist es möglich das Frühstück separat zu 

bezahlen? 

•  Czy można zapłacić za śniadanie osobno? 

•  Ist Frühstück im Preis enthalten? •  Czy cena jest włącznie ze śniadaniem? 

•  Ihre Zimmernummer ist 27. •  Ma Pan pokój nr 27. 
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Hotel, lekcja druga, przetłumacz!  

•  Czy może mnie Pan obudzić jutro o siódmej 

rano? 

•  Können Sie mich um 7 Uhr wecken? 

•  Pana pokój jest na pierwszym piętrze. •  Ihr Zimmer ist im ersten Stock. 

•  Przykro mi, ale nie ma żadnych wolnych miejsc. •  Tut mir leid aber wir sind voll. 

•  Czy do hotelu jedzie metro? •  Fährt die U-Bahn bis zum Hotel? 

•  Pościel jest brudna. •  Das Bettlaken ist dreckig. 

•  Jak długo zostaniecie? •  Wie lange werden Sie bleiben? 

•  Ogrzewanie nie działa. •  Die Heizung geht nicht. 

•  Miłego pobytu. •  Wir wünschen Ihnen einen schönen 

Aufenthalt. 

•  Ile kosztuje dwójka? •  Was kostet ein Doppelzimmer? 

•  Ile kosztuje pokój na jedną noc? •  Was kostet ein Zimmer pro Nacht? 

•  Czy można wystawić fakturę bez wypisywania 

śniadania? 

•  Besteht die Möglichkeit die Rechnung 

auszustellen ohne das Frühstück zu erwähnen? 

•  Czy mogę dostać jedynkę tylko na dzisiejszą 

noc? 

•  Kann Ich ein Einzelzimmer nur für heute Nacht 

haben bitte? 

•  Do której otwarta jest restauracje hotelowa? •  Um wieviel Uhr schliesst das Hotelrestaurant? 

•  Czy gdzieś tutaj jest jakaś dobra restauracja? •  Gibt es ein gutes Restaurant in der Nähe? 

•  Dziękujemy za przyjemny pobyt. •  Danke für den angenehmen Aufenthalt. 

•  Czy mogę dostać pokój na dwie noce? •  Kann ich ein Doppelzimmer für zwei Nächte 

haben? 

•  Nie ma ciepłej wody. •  Das heisse Wassser geht nicht. 
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•  Gdzie jest podawane śniadanie? •  Wo wird das Frühstück serviert? 

•  Rezerwowaliśmy sobie pokój przez Hotels.com. •  Wir haben eine Reservierung mit hotel.com. 

•  Proszę jechać windą na trzecie piętro a potem 

udać sią w lewo. 

•  Nehmen Sie den Aufzug in den dritten Stock 

und dann links. 

•  Gdzie jest hotel Avion? •  Wo ist das Hotel Avion? 

•  Czy w okolicy jest pływalnia? •  Ist in der Nähe ein Schwimmbad? 

•  Od której godziny podawane jest śniadanie? •  Ab wieviel Uhr servieren Sie Frühstück? 

•  Czy może mi Pan przygotować fakturę? •  Können Sie bitte die Rechnung vorbereiten? 

•  Czy mogę otrzymać dodatkową poduszkę? •  Kann ich bitte ein extra Kopfkissen haben? 

•  Telewizor nie działa. •  Der Fernseher funktioniert nicht. 

•  Łazienka jest brudna. •  Das Badezimmer ist dreckig. 

•  Czy mogę tutaj kupić jakiś przewodnik? •  Kann ich hier irgendwo einen Stadtführer 

kaufen? 

•  Czy gdzieś tutaj w pobliżu jest parking? •  Gibt es ein Parkplatz in der Nähe? 

•  Szukam tańszego zakwaterowania. •  Ich suche nach einer günstigeren Unterkunft. 

•  Są tutaj w okolicy jakie hotele? •  Gibt es Hotels in der Nähe? 

•  Czy tutaj w okolicy jest kino? •  Gibt es ein Kino in der Gegend? 

•  Jutro rano się Pan wymelduje? •  Sie checken morgen früh aus? 

•  Czy cena jest włącznie ze śniadaniem? •  Ist Frühstück im Preis enthalten? 

•  Czy mogę otrzymać dodatkowy koc? •  Kann ich bitte eine extra Decke haben? 

•  Klimatyzacji nie da się wyłączyć. •  Ich kann die Klimaanlage nicht abschalten. 
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•  Czy w pobliżu jest jakiś bar muzyczny? •  Gibt es eine Musik Kneipe hier? 

•  Czy mają może Państwo plan miasta? •  Haben Sie bitte einen Stadtplan? 

•  Czy można zapłacić za śniadanie osobno? •  Ist es möglich das Frühstück separat zu 

bezahlen? 

•  Skorzystał Pan z minibaru? •  Hatten Sie etwas aus der Minibar? 

•  Czy parking jest w cenie? •  Ist der Parkplatz inclusive? 

•  Czy jest tu gdzieś wifi? •  Gibt es hier Wifi? 

•  Ma Pan pokój nr 27. •  Ihre Zimmernummer ist 27. 
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Hotel, lekcja trzecia, wysłuchaj!  

•  Wie ist Ihr Name? •  Jakie Pana imię? 

•  Das Restaurant schliesst um Mitternacht. •  Restauracja jest otwarta do północy. 

•  Ich hoffe wir sehen Sie bald wieder. •  Mamy nadzieję, że niebawem znowu się 

spotkamy. 

•  Es gibt einige gute Restaurants in der Nähe, 

welches Essen mögen Sie gern? 

•  W pobliżu jest kilka dobrych restauracji. Jakie 

jedzenie Państwo lubicie? 

•  Das tut uns sehr leid, wollen Sie ein anderes 

Zimmer? 

•  Bardzo przepraszamy. Chciałby Pan inny pokój? 

•  Nein, ist es nicht, Frühstück kostet zehn Euro 

extra. 

•  Nie. Ze śniadaniem cena jest o dziesięć euro 

wyższa. 

•  Lassen Sie das Wasser etwas länger laufen, es 

dauert etwas. 

•  Trzeba odpuścić trochę wody. Chwilę to 

potrwa. 

•  Nein, nichts. •  Nie, nie skorzystałem. 

•  Ich schicke sofort den Monteur auf Ihr Zimmer. •  Zaraz wysyłam do Pana pokoju hydraulika. 

•  Aber natürlich. Ein Weckruf für 7 Uhr. •  Oczywiście. Budzenie rano o siódmej. 

•  Heben Sie es versucht sie ein- und 

auszuschalten? 

•  Próbowałeś ją wyłączyć i włączyć? 

•  Nein, Sie müssen den Bus nehmen. •  Nie, musi Pan jechać autobusem. 

•  Es gibt ein Cafe am Ende der Strasse, dort gibt 

es gratis Wifi. 

•  Na końcu ulicy jest kawiarnia. Tam jest 

bezpłatne wifi. 

•  Kein Problem, ist das so OK? •  Nie ma problemu. Może być w taki sposób? 

•  Das Hotel hat ein eigenes Schwimmbad. •  Hotel ma swoją pływalnię. 

•  Im Einkaufzentrum namens Four Rivers gibt es •  Kino jest w centrum handlowym Cztery rzeki. 
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ein Kino . 

•  Tut mir leid, alle Bars sind schon geschlossen. •  Przykro mi, ale wszystkie bary są już zamknięte. 

•  Es ist 5 km vom Flughafen entfernt, Sie sollen 

ein Taxi nehmen. 

•  To pięć kilometrów z lotniska. Niech Pan 

weźmie taksówkę. 

•  Bitte geben Sie mir eine Sekunde. •  Jedną sekundę. 

•  Danke. Wo ist der Aufzug? •  Dziękuję. A gdzie winda? 

•  Was genau suchen Sie? •  Czego dokładnie Pan szuka? 

•  Ja, würden Sie mir die Rechnung vorbereiten? •  Tak, czy mogła by mi Pani przygotować 

rachunek? 

•  Wo ist das Treppenhaus? •  Gdzie są schody? 

•  Lassen Sie mich nachsehen ob noch etwas frei 

ist. 

•  Pan pozwoli, niech spojrzę, czy mam coś 

wolnego. 

•  Ich schicke Ihnen jemand um es zu reparieren. •  Wyślę kogoś do naprawy. 

•  Extra Kopfkissen befinden sich unten im 

Kleiderschrank. 

•  Na dnie szafy są jakieś dodatkowe poduszki. 

•  Ich schaue mal was Ich machen kann. •  Zobaczę, co mogę zrobić. 

•  Aber natürlich, ich mache zwei separate 

Rechnungen. 

•  Oczywiście, przygotuję dla Pana dwa rachunki. 

•  Ich werde dem Zimmerservice Bescheid sagen 

Ihnen sofort eine Decke zu bringen. 

•  Poproszę służbę pokojową, aby od razu 

przyniosła Panu koc. 

•  Danke, ich hoffe das werde ich. •  Dziękuję, mam nadzieję, że będzie miły. 

•  Ja, es gibt eine Tiefgarage im Zentrum. •  W centrum jest zadaszony parking. 

•  Sechzig Euro, Siebzig Euro mit Frühstück. •  Sześćdziesiąt euro, siedemdziesiąt ze 
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śniadaniem. 

•  Ja, Parken ist gratis. •  Tak, parking  jest gratis. 

•  Es gibt einige Hostels in der Nähe. •  W okolicy jest kilka hosteli. 

•  Das Frühstück wird von 7 bis 11 serviert. •  Śniadanie podawane jest od siódmej do 

jedenastej. 

•  Welchen Preis haben Sie sich vorgestellt? •  Jaką cenę mieliście Państwo na myśli? 

•  Nein, haben wir nicht, fragen Sie doch bitte 

nebenan. 

•  Nie mamy, ale proszę zapytać obok. 

•  Nur heute Nacht. •  Tylko tą noc. 

•  Das tut mir leid, das Zimmermaid ist sofort bei 

Ihnen. 

•  Bardzo mi przykro. Pokojówka zaraz przyjdzie. 

•  Sie können entweder zu Fuss oder mit dem 

Taxi fahren. 

•  Możecie iść na piechotę, albo jechać taksówką. 

•  Es kostet 70 Euro mit Frühstück. •  Siedemdziesiąt euro ze śniadaniem. 

•  Gibt es ein Hotel wo wir hinkönnten? •  Możemy w takim razie iść gzie indziej? 

•  Frühstück wird im Speisesaal hinter der 

Reception serviert. 

•  Śniadanie jest podawane w jadalni za recepcją. 

•  In welchem Stock ist das? •  Na którym to piętrze? 
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Hotel,  lekcja czwarta, przetłumacz!  

•  Nie mamy, ale proszę zapytać obok. •  Nein, haben wir nicht, fragen Sie doch bitte 

nebenan. 

•  W centrum jest zadaszony parking. •  Ja, es gibt eine Tiefgarage im Zentrum. 

•  Jakie Pana imię? •  Wie ist Ihr Name? 

•  Siedemdziesiąt euro ze śniadaniem. •  Es kostet 70 Euro mit Frühstück. 

•  Dziękuję. A gdzie winda? •  Danke. Wo ist der Aufzug? 

•  W pobliżu jest kilka dobrych restauracji. Jakie 

jedzenie Państwo lubicie? 

•  Es gibt einige gute Restaurants in der Nähe, 

welches Essen mögen Sie gern? 

•  Próbowałeś ją wyłączyć i włączyć? •  Heben Sie es versucht sie ein- und 

auszuschalten? 

•  Mamy nadzieję, że niebawem znowu się 

spotkamy. 

•  Ich hoffe wir sehen Sie bald wieder. 

•  Możecie iść na piechotę, albo jechać taksówką. •  Sie können entweder zu Fuss oder mit dem 

Taxi fahren. 

•  W okolicy jest kilka hosteli. •  Es gibt einige Hostels in der Nähe. 

•  Restauracja jest otwarta do północy. •  Das Restaurant schliesst um Mitternacht. 

•  Bardzo przepraszamy. Chciałby Pan inny pokój? •  Das tut uns sehr leid, wollen Sie ein anderes 

Zimmer? 

•  Pan pozwoli, niech spojrzę, czy mam coś 

wolnego. 

•  Lassen Sie mich nachsehen ob noch etwas frei 

ist. 

•  Śniadanie jest podawane w jadalni za recepcją. •  Frühstück wird im Speisesaal hinter der 

Reception serviert. 

•  Możemy w takim razie iść gzie indziej? •  Gibt es ein Hotel wo wir hinkönnten? 
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•  Śniadanie podawane jest od siódmej do 

jedenastej. 

•  Das Frühstück wird von 7 bis 11 serviert. 

•  Tak, parking jest gratis. •  Ja, Parken ist gratis. 

•  Tylko tą noc. •  Nur heute Nacht. 

•  Poproszę służbę pokojową, aby od razu 

przyniosła Panu koc. 

•  Ich werde dem Zimmerservice Bescheid sagen 

Ihnen sofort eine Decke zu bringen. 

•  Hotel ma swoją pływalnię. •  Das Hotel hat ein eigenes Schwimmbad. 

•  Czego dokładnie Pan szuka? •  Was genau suchen Sie? 

•  Na dnie szafy są jakieś dodatkowe poduszki. •  Extra Kopfkissen befinden sich unten im 

Kleiderschrank. 

•  Zaraz wysyłam do Pana pokoju hydraulika. •  Ich schicke sofort den Monteur auf Ihr Zimmer. 

•  Nie. Ze śniadaniem cena jest o dziesięć euro 

wyższa. 

•  Nein, ist es nicht, Frühstück kostet zehn Euro 

extra. 

•  Tak, czy mogła by mi Pani przygotować 

rachunek? 

•  Ja, würden Sie mir die Rechnung vorbereiten? 

•  Nie ma problemu. Może być w taki sposób? •  Kein Problem, ist das so OK? 

•  To pięć kilometrów z lotniska. Niech Pan 

weźmie taksówkę. 

•  Es ist 5 km vom Flughafen entfernt, Sie sollen 

ein Taxi nehmen. 

•  Wyślę kogoś do naprawy. •  Ich schicke Ihnen jemand um es zu reparieren. 

•  Kino jest w centrum handlowym Cztery rzeki. •  Im Einkaufzentrum namens Four Rivers gibt es 

ein Kino. 

•  Gdzie są schody? •  Wo ist das Treppenhaus? 

•  Bardzo mi przykro. Pokojówka zaraz przyjdzie. •  Das tut mir leid, das Zimmermaid ist sofort bei 

Ihnen. 
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•  Sześćdziesiąt euro, siedemdziesiąt ze 

śniadaniem. 

•  Sechzig Euro, siebzig Euro mit Frühstück. 

•  Na końcu ulicy jest kawiarnia. Tam jest 

bezpłatne wifi. 

•  Es gibt ein Cafe am Ende der Strasse, dort gibt 

es gratis Wifi. 

•  Zobaczę, co mogę zrobić. •  Ich schaue mal was Ich machen kann. 

•  Nie, nie skorzystałem. •  Nein, nichts. 

•  Trzeba odpuścić trochę wody. Chwilę to 

potrwa. 

•  Lassen Sie das Wasser etwas länger laufen, es 

dauert etwas. 

•  Jaką cenę mieliście Państwo na myśli? •  Welchen Preis haben Sie sich vorgestellt? 

•  Oczywiście. Budzenie rano o siódmej. •  Aber natürlich. Ein Weckruf für 7 Uhr. 

•  Oczywiście, przygotuję dla Pana dwa rachunki. •  Aber natürlich, ich mache zwei separate 

Rechnungen. 

•  Nie, musi Pan jechać autobusem. •  Nein, Sie müssen den Bus nehmen. 

•  Przykro mi, ale wszystkie bary są już zamknięte. •  Tut mir leid, alle Bars sind schon geschlossen. 

•  Dziękuję, mam nadzieję, że będzie miły. •  Danke, ich hoffe das werde ich. 

•  Jedną sekundę. •  Bitte geben Sie mir eine Sekunde. 

•  Na którym to piętrze? •  In welchem Stock ist das? 
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Hotel, lekcja piąta, lekcja szósta wysłuchaj,reaguj!  

•  Gdzie jest hotel Avion? •  Wo ist das Hotel Avion? 

•  To pięć kilometrów z lotniska. Niech Pan 

weźmie taksówkę. 

•  Es ist 5 km vom Flughafen entfernt, Sie sollen 

ein Taxi nehmen. 

•  Są tutaj w okolicy jakie hotele? •  Gibt es Hotels in der Nähe? 

•  Jaką cenę mieliście Państwo na myśli? •  Welchen Preis haben Sie sich vorgestellt? 

•  Czy mogę tutaj kupić jakiś przewodnik? •  Kann ich hier irgendwo einen Stadtführer 

kaufen? 

•  Czego dokładnie Pan szuka? •  Was genau suchen Sie? 

•  Czy mogę dostać pokój na dwie noce? •  Kann ich ein Doppelzimmer für zwei Nächte 

haben? 

•  Zobaczę, co mogę zrobić. •  Ich schaue mal was Ich machen kann. 

•  Czy mogę dostać jedynkę tylko na dzisiejszą 

noc? 

•  Kann ein Einzelzimmer nur für heute Nacht 

haben bitte? 

•  Pan pozwoli, niech spojrzę, czy mam coś 

wolnego. 

•  Lassen Sie mich nachsehen ob noch etwas frei 

ist. 

•  Rezerwowaliśmy sobie pokój przez Hotels.com. •  Wir haben eine Reservierung mit hotel.com. 

•  Jakie Pana imię? •  Wie ist Ihr Name? 

•  Klimatyzacji nie da się wyłączyć. •  Ich kann die Klimaanlage nicht abschalten. 

•  Próbowałeś ją wyłączyć i włączyć? •  Heben Sie es versucht sie ein- und 

auszuschalten? 

•  Ogrzewanie nie działa. •  Die Heizung geht nicht. 

•  Zaraz wysyłam do Pana pokoju hydraulika. •  Ich schicke sofort den Monteur auf Ihr Zimmer. 
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•  Łazienka jest brudna. •  Das Badezimmer ist dreckig. 

•  Bardzo przepraszamy. Chciałby Pan inny pokój? •  Das tut uns sehr leid, wollen Sie ein anderes 

Zimmer? 

•  Pościel jest brudna. •  Das Bettlaken ist dreckig. 

•  Bardzo mi przykro. Pokojówka zaraz przyjdzie. •  Das tut mir leid, das Zimmermaid ist sofort bei 

Ihnen. 

•  Czy mogę otrzymać dodatkowy koc? •  Kann ich bitte eine extra Decke haben? 

•  Poproszę służbę pokojową, aby od razu 

przyniosła Panu koc. 

•  Ich werde dem Zimmerservice Bescheid sagen 

Ihnen sofort eine Decke zu bringen. 

•  Czy mogę otrzymać dodatkową poduszkę? •  Kann ich bitte ein extra Kopfkissen haben? 

•  Na dnie szafy są jakieś dodatkowe poduszki. •  Extra Kopfkissen befinden sich unten im 

Kleiderschrank. 

•  Skorzystał Pan z minibaru? •  Hatten Sie etwas aus der Minibar? 

•  Nie, nie skorzystałem. •  Nein, nichts. 

•  Czy mają może Państwo plan miasta? •  Haben Sie bitte einen Stadtplan? 

•  Nie mamy, ale proszę zapytać obok. •  Nein, haben wir nicht, fragen Sie doch bitte 

nebenan. 

•  Czy do hotelu jedzie metro? •  Fährt die U-Bahn bis zum Hotel? 

•  Nie, musi Pan jechać autobusem. •  Nein, Sie müssen den Bus nehmen. 

•  Czy może mi Pan przygotować fakturę? •  Können Sie bitte die Rechnung vorbereiten? 

•  Jedną sekundę. •  Bitte geben Sie mir eine Sekunde. 

•  Czy może mnie Pan obudzić jutro o siódmej 

rano? 

•  Können Sie mich um 7 Uhr wecken? 
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•  Oczywiście. Budzenie rano o siódmej. •  Aber natürlich. Ein Weckruf für 7 Uhr. 

•  Jak długo zostaniecie? •  Wie lange werden Sie bleiben? 

•  Tylko tą noc. •  Nur heute Nacht. 

•  Ile kosztuje dwójka? •  Was kostet ein Doppelzimmer? 

•  Sześćdziesiąt euro, siedemdziesiąt ze 

śniadaniem. 

•  Sechzig Euro, siebzig Euro mit Frühstück. 

•  Ile kosztuje pokój na jedną noc? •  Was kostet ein Zimmer pro Nacht? 

•  Siedemdziesiąt euro ze śniadaniem. •  Es kostet 70 Euro mit Frühstück. 

•  Przykro mi, ale nie ma żadnych wolnych miejsc. •  Tut mir leid aber wir sind voll. 

•  Możemy w takim razie iść gzie indziej? •  Gibt es ein Hotel wo wir hinkönnten? 

•  Szukam tańszego zakwaterowania. •  Ich suche nach einer günstigeren Unterkunft. 

•  W okolicy jest kilka hosteli. •  Es gibt einige Hostels in der Nähe 

•  Czy cena jest włącznie ze śniadaniem? •  Ist Frühstück im Preis enthalten? 

•  Nie. Ze śniadaniem cena jest o dziesięć euro 

wyższa. 

•  Nein, ist es nicht, Frühstück kostet zehn Euro 

extra. 

•  Czy można wystawić fakturę bez wypisywania 

śniadania? 

•  Besteht die Möglichkeit die Rechnung 

auszustellen ohne das Frühstück zu erwähnen? 

•  Nie ma problemu. Może być w taki sposób? •  Kein Problem, ist das so OK? 

•  Czy można zapłacić za śniadanie osobno? •  Ist es möglich das Frühstück separat zu 

bezahlen? 

•  Oczywiście, przygotuję dla Pana dwa rachunki. •  Aber natürlich, ich mache zwei separate 

Rechnungen. 
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•  Czy parking jest w cenie? •  Ist der Parkplatz inclusive? 

•  Tak, parking jest gratis. •  Ja, Parken ist gratis. 

•  Czy gdzieś tutaj w pobliżu jest parking? •  Gibt es ein Parkplatz in der Nähe? 

•  W centrum jest zadaszony parking. •  Ja, es gibt eine Tiefgarage im Zentrum. 

•  Czy tutaj w okolicy jest kino? •  Gibt es ein Kino in der Gegend? 

•  Kino jest w centrum handlowym Cztery rzeki. •  Im Einkaufzentrum namens Four Rivers gibt es 

ein Kino. 

•  Czy gdzieś tutaj jest jakaś dobra restauracja? •  Gibt es ein gutes Restaurant in der Nähe? 

•  W pobliżu jest kilka dobrych restauracji. Jakie 

jedzenie Państwo lubicie? 

•  Es gibt einige gute Restaurants in der Nähe, 

welches Essen mögen Sie gern? 

•  Czy w pobliżu jest jakiś bar muzyczny? •  Gibt es eine Musik Kneipe hier? 

•  Przykro mi, ale wszystkie bary są już zamknięte. •  Tut mir leid, alle Bars sind schon geschlossen. 

•  Czy w okolicy jest pływalnia? •  Ist in der Nähe ein Schwimmbad? 

•  Hotel ma swoją pływalnię. •  Das Hotel hat ein eigenes Schwimmbad. 

•  Czy jest tu gdzieś wifi? •  Gibt es hier Wifi? 

•  Na końcu ulicy jest kawiarnia. Tam jest 

bezpłatne wifi. 

•  Es gibt ein Cafe am Ende der Strasse, dort gibt 

es gratis Wifi. 

•  Proszę jechać windą na trzecie piętro a potem 

udać sią w lewo. 

•  Nehmen Sie den Aufzug in den dritten Stock 

und dann links. 

•  Dziękuję. A gdzie winda? •  Danke. Wo ist der Aufzug? 

•  Dziękujemy za przyjemny pobyt. •  Danke für den angenehmen Aufenthalt. 

•  Mamy nadzieję, że niebawem znowu się •  Ich hoffe wir sehen Sie bald wieder. 
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spotkamy. 

•  Nie ma ciepłej wody. •  Das heisse Wasser geht nicht. 

•  Trzeba odpuścić trochę wody. Chwilę to 

potrwa. 

•  Lassen Sie das Wasser etwas länger laufen, es 

dauert etwas. 

•  Telewizor nie działa. •  Der Fernseher funktioniert nicht. 

•  Wyślę kogoś do naprawy. •  Ich schicke Ihnen jemand um es zu reparieren. 

•  Jutro rano się Pan wymelduje? •  Sie checken morgen früh aus? 

•  Tak, czy mogła by mi Pani przygotować 

rachunek? 

•  Ja, würden Sie mir die Rechnung vorbereiten? 

•  Od której godziny podawane jest śniadanie? •  Ab wieviel Uhr servieren Sie Frühstück? 

•  Śniadanie podawane jest od siódmej do 

jedenastej. 

•  Das Frühstück wird von 7 bis 11 serviert. 

•  Do której otwarta jest restauracje hotelowa? •  Um wieviel Uhr schliesst das Hotelrestaurant? 

•  Restauracja jest otwarta do północy. •  Das Restaurant schliesst um Mitternacht. 

•  Gdzie jest podawane śniadanie? •  Wo wird das Frühstück serviert? 

•  Śniadanie jest podawane w jadalni za recepcją. •  Frühstück wird im Speisesaal hinter der 

Reception serviert. 

•  Pana pokój jest na pierwszym piętrze. •  Ihr Zimmer ist im ersten Stock. 

•  Gdzie są schody? •  Wo ist das Treppenhaus? 

•  Ma Pan pokój nr 27. •  Ihre Zimmernummer ist 27. 

•  Na którym to piętrze? •  In welchem Stock ist das? 
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Hotel – karty 

Wir wünschen ihnen einen 
schönen Aufenthalt. 

Danke, ich hoffe das werde 
ich. 

Wo ist das Hotel Avion? 

Es ist 5 km vom Flughafen 
entfernt, Sie sollen ein Taxi 

nehmen. 
Gibt es Hotels in der Nähe? 

Welchen Preis haben Sie sich 
vorgestellt? 

Kann ich hier irgendwo einen 
Stadtführer kaufen? 

Was genau suchen Sie? 
Kann ich ein Doppelzimmer 

für zwei Nächte haben? 

Ich schaue mal was Ich 
machen kann. 

Kann ein Einzelzimmer nur 
für heute Nacht haben bitte? 

Lassen Sie mich nachsehen 
ob noch etwas frei ist. 

Wir haben eine Reservierung 
mit hotel.com. 

Wie ist Ihr Name? 
Ich kann die Klimaanlage 

nicht abschalten. 

Heben Sie es versucht sie 
ein- und auszuschalten? 

Die Heizung geht nicht. 
Ich schicke sofort den 

Monteur auf Ihr Zimmer. 

1  
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Gdzie jest hotel Avion? 
Dziękuję, mam nadzieję, że 

będzie miły. 
Miłego pobytu. 

Jaką cenę mieliście Państwo 
na myśli? 

Są tutaj w okolicy jakie 
hotele? 

To pięć kilometrów z 
lotniska. Niech Pan weźmie 

taksówkę. 

Czy mogę dostać pokój na 
dwie noce? 

Czego dokładnie Pan szuka? 
Czy mogę tutaj kupić jakiś 

przewodnik? 

Pan pozwoli, niech spojrzę, 
czy mam coś wolnego. 

Czy mogę dostać jedynkę 
tylko na dzisiejszą noc? 

Zobaczę, co mogę zrobić. 

Klimatyzacji nie da się 
wyłączyć. 

Jakie Pana imię? 
Rezerwowaliśmy sobie pokój 

przez Hotels.com. 

Zaraz wysyłam do Pana 
pokoju hydraulika. 

Ogrzewanie nie działa. 
Próbowałeś ją wyłączyć i 

włączyć? 
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Das Badezimmer ist dreckig. 
Das tut uns sehr leid, wollen 

Sie ein anderes Zimmer? 
Das Bettlaken ist dreckig. 

Das tut mir leid, das 
Zimmermaid ist sofort bei 

Ihnen. 

Kann ich bitte eine extra 
Decke haben? 

Ich werde dem 
Zimmerservice Bescheid 
sagen Ihnen sofort eine 

Decke zu bringen. 

Kann ich bitte ein extra 
Kopfkissen haben? 

Extra Kopfkissen befinden 
sich unten im Kleiderschrank. 

Können Sie bitte die 
Rechnung vorbereiten? 

Bitte geben Sie mir eine 
Sekunde. 

Können Sie mich um 7 Uhr 
wecken? 

Aber natürlich. Eine Weckruf 
für 7 Uhr. 

Hatten Sie etwas aus der 
Minibar? 

Nein, nichts. 
Haben Sie bitte einen 

Stadtplan? 

Nein, haben wir nicht, fragen 
Sie doch bitte nebenan. 

Fährt die U-Bahn bis zum 
Hotel? 

Nein, Sie müssen den Bus 
nehmen. 
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Pościel jest brudna. 
Bardzo przepraszamy. 

Chciałby Pan inny pokój? 
Łazienka jest brudna. 

Poproszę służbę pokojową, 
aby od razu przyniosła Panu 

koc. 

Czy mogę otrzymać 
dodatkowy koc? 

Bardzo mi przykro. 
Pokojówka zaraz przyjdzie. 

Czy może mi Pan 
przygotować fakturę? 

Na dnie szafy są jakieś 
dodatkowe poduszki. 

Czy mogę otrzymać 
dodatkową poduszkę? 

Oczywiście. Budzenie rano o 
siódmej. 

Czy może mnie Pan obudzić 
jutro o siódmej rano? 

Jedną sekundę. 

Czy mają może Państwo plan 
miasta? 

Nie, nie skorzystałem. Skorzystał Pan z minibaru? 

Nie, musi Pan jechać 
autobusem. 

Czy do hotelu jedzie metro? 
Nie mamy, ale proszę 

zapytać obok. 
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Wie lange werden Sie 
bleiben? 

Nur heute Nacht. 
Was kostet ein 
Doppelzimmer? 

Sechzig Euro, Siebzig Euro 
mit Frühstück. 

Was kostet ein Zimmer pro 
Nacht? 

Es kostet 70 Euro mit 
Frühstück. 

Tut mir leid aber wir sind 
voll. 

Gibt es ein Hotel wo wir 
hinkönnten? 

Ich suche nach einer 
günstigeren Unterkunft. 

Es gibt einige Hostels in der 
Nähe 

Ist Frühstück im Preis 
enthalten? 

Nein, ist es nicht, Frühstück 
kostet zehn Euro extra. 

Besteht die Möglichkeit die 
Rechnung auszustellen ohne 
das Frühstück zu erwähnen? 

Kein Problem, ist das so OK? 
Ist es möglich das Frühstück 

separat zu bezahlen? 

Aber natürlich, ich mache 
zwei separate Rechnungen. 

Ist der Parkplatz inclusive? Ja, Parken ist gratis. 
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Ile kosztuje dwójka? Tylko tą noc. Jak długo zostaniecie? 

Siedemdziesiąt euro ze 
śniadaniem. 

Ile kosztuje pokój na jedną 
noc? 

Sześćdziesiąt euro, 
siedemdziesiąt ze 
śniadaniem. 

Szukam tańszego 
zakwaterowania. 

Możemy w takim razie iść 
gzie indziej? 

Przykro mi, ale nie ma 
żadnych wolnych miejsc. 

Nie. Ze śniadaniem cena jest 
o dziesięć euro wyższa. 

Czy cena jest włącznie ze 
śniadaniem? 

W okolicy jest kilka hosteli. 

Czy można zapłacić za 
śniadanie osobno? 

Nie ma problemu. Może być 
w taki sposób? 

Czy można wystawić fakturę 
bez wypisywania śniadania? 

Tak, parking jest gratis. Czy parking jest w cenie? 
Oczywiście, przygotuję dla 

Pana dwa rachunki. 
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Gibt es ein Parkplatz in der 
Nähe? 

Ja, es gibt eine Tiefgarage im 
Zentrum. 

Gibt es ein Kino in der 
Gegend? 

Im Einkaufzentrum namens 
Four Rivers gibt es ein Kino . 

Gibt es ein gutes Restaurant 
in der Nähe? 

Es gibt einige gute 
Restaurants in der Nähe, 
welches Essen mögen Sie 

gern? 

Gibt es eine Musik Kneipe 
hier? 

Tut mir leid, alle Bars sind 
schon geschlossen. 

Ist in der Nähe ein 
Schwimmbad. 

Das Hotel hat ein eigenes 
Schwimmbad. 

Gibt es hier Wifi? 
Es gibt ein Cafe am Ende der 

Strasse, dort gibt es gratis 
Wifi. 

Nehmen Sie den Aufzug in 
den dritten Stock und dann 

links. 
Danke. Wo ist der Aufzug? 

Danke für den angenehmen 
Aufenthalt. 

Ich hoffe wir sehen Sie bald 
wieder. 

Das heisse Wassser geht 
nicht. 

Lassen Sie das Wasser etwas 
länger laufen, es dauert 

etwas. 
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Czy tutaj w okolicy jest kino? 
W centrum jest zadaszony 

parking. 
Czy gdzieś tutaj w pobliżu 

jest parking? 

W pobliżu jest kilka dobrych 
restauracji. Jakie jedzenie 

Państwo lubicie? 

Czy gdzieś tutaj jest jakaś 
dobra restauracja? 

Kino jest w centrum 
handlowym Cztery rzeki. 

Czy w okolicy jest 
pływalnia? 

Przykro mi, ale wszystkie 
bary są już zamknięte. 

Czy w pobliżu jest jakiś bar 
muzyczny? 

Na końcu ulicy jest 
kawiarnia. Tam jest bezpłatne 

wifi. 
Czy jest tu gdzieś wifi? Hotel ma swoją pływalnię. 

Dziękujemy za przyjemny 
pobyt. 

Dziękuję. A gdzie winda? 
Proszę jechać windą na 

trzecie piętro a potem udać 
sią w lewo. 

Trzeba odpuścić trochę 
wody. Chwilę to potrwa. 

Nie ma ciepłej wody. 
Mamy nadzieję, że niebawem 

znowu się spotkamy. 
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Der Fernseher funktioniert 
nicht. 

Ich schicke Ihnen jemand um 
es zu reparieren. 

Si checken morgen früh aus? 

Ja, würden Sie mir die 
Rechnung vorbereiten? 

Was ist der beste Weg in die 
Stadt? 

Sie können entweder zu Fuss 
oder mit dem Taxi fahren. 

Ab wieviel Uhr servieren Sie 
Frühstück? 

Das Frühstück wird von 7 bis 
11 serviert. 

Um wieviel Uhr schliesst das 
Hotelrestaurant? 

Das Restaurant schliesst um 
Mitternacht. 

Wo wird das Frühstück 
serviert? 

Frühstück wird im Speisesaal 
hinter der Reception serviert. 

Ihr Zimmer ist im ersten 
Stock. 

Wo ist das Treppenhaus? Ihre Zimmernummer ist 27. 

In welchem Stock ist das? -  -  

9  
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Jutro rano się Pan 
wymelduje? 

Wyślę kogoś do naprawy. Telewizor nie działa. 

Możecie iść na piechotę, albo 
jechać taksówką. 

Jak najlepiej dojechać do 
centrum? 

Tak, czy mogła by mi Pani 
przygotować rachunek? 

Do której otwarta jest 
restauracje hotelowa? 

Śniadanie podawane jest od 
siódmej do jedenastej. 

Od której godziny podawane 
jest śniadanie? 

Śniadanie jest podawane w 
jadalni za recepcją. 

Gdzie jest podawane 
śniadanie? 

Restauracja jest otwarta do 
północy. 

Ma Pan pokój nr 27. Gdzie są schody? 
Pana pokój jest na pierwszym 

piętrze. 

-  -  Na którym to piętrze? 
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Hotel – test 

•  Czy do hotelu jedzie metro? ................................................................. 

•  Oczywiście, przygotuję dla Pana dwa rachunki. ................................................................. 

•  Gdzie jest podawane śniadanie? ................................................................. 

•  Sześćdziesiąt euro, siedemdziesiąt ze 

śniadaniem. 

................................................................. 

•  Jaką cenę mieliście Państwo na myśli? ................................................................. 

•  Mamy nadzieję, że niebawem znowu się 

spotkamy. 

................................................................. 

•  Tak, parking jest gratis. ................................................................. 

•  Czego dokładnie Pan szuka? ................................................................. 

•  Dziękujemy za przyjemny pobyt. ................................................................. 

•  Próbowałeś ją wyłączyć i włączyć? ................................................................. 

•  Pana pokój jest na pierwszym piętrze. ................................................................. 

•  Tylko tą noc. ................................................................. 

•  Czy w pobliżu jest jakiś bar muzyczny? ................................................................. 

•  Siedemdziesiąt euro ze śniadaniem. ................................................................. 

•  Czy tutaj w okolicy jest kino? ................................................................. 

•  Dziękuję, mam nadzieję, że będzie miły. ................................................................. 

•  Skorzystał Pan z minibaru? ................................................................. 

•  Rezerwowaliśmy sobie pokój przez Hotels.com. ................................................................. 
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•  Od której godziny podawane jest śniadanie? ................................................................. 

•  Nie ma ciepłej wody. ................................................................. 

•  Czy cena jest włącznie ze śniadaniem? ................................................................. 

•  Bardzo przepraszamy. Chciałby Pan inny pokój? ................................................................. 

•  Jedną sekundę. ................................................................. 

•  Czy mogę tutaj kupić jakiś przewodnik? ................................................................. 

•  Ile kosztuje dwójka? ................................................................. 

•  Ma Pan pokój nr 27. ................................................................. 

•  Gdzie jest hotel Avion? ................................................................. 

•  Czy mogę otrzymać dodatkowy koc? ................................................................. 

•  Czy może mnie Pan obudzić jutro o siódmej 

rano? 

................................................................. 

•  Czy mogę dostać pokój na dwie noce? ................................................................. 

•  Szukam tańszego zakwaterowania. ................................................................. 

•  Jak najlepiej dojechać do centrum? ................................................................. 

•  Czy można zapłacić za śniadanie osobno? ................................................................. 

•  Możemy w takim razie iść gzie indziej? ................................................................. 

•  Hotel ma swoją pływalnię. ................................................................. 

•  W okolicy jest kilka hosteli. ................................................................. 

•  Czy jest tu gdzieś wifi? ................................................................. 
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•  Pan pozwoli, niech spojrzę, czy mam coś 

wolnego. 

................................................................. 

•  Nie mamy, ale proszę zapytać obok. ................................................................. 

•  Łazienka jest brudna. ................................................................. 

•  Dziękuję. A gdzie winda? ................................................................. 

•  Czy w okolicy jest pływalnia? ................................................................. 

•  Czy gdzieś tutaj w pobliżu jest parking? ................................................................. 

•  Trzeba odpuścić trochę wody. Chwilę to 

potrwa. 

................................................................. 

•  W centrum jest zadaszony parking. ................................................................. 

•  Na dnie szafy są jakieś dodatkowe poduszki. ................................................................. 

•  Proszę jechać windą na trzecie piętro a potem 

udać sią w lewo. 

................................................................. 

•  Jutro rano się Pan wymelduje? ................................................................. 

•  Nie ma problemu. Może być w taki sposób? ................................................................. 

•  Poproszę służbę pokojową, aby od razu 

przyniosła Panu koc. 

................................................................. 

•  Czy mogę dostać jedynkę tylko na dzisiejszą 

noc? 

................................................................. 

•  Miłego pobytu. ................................................................. 

•  Tak, czy mogła by mi Pani przygotować 

rachunek? 

................................................................. 

•  Wyślę kogoś do naprawy. ................................................................. 
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•  Zobaczę, co mogę zrobić. ................................................................. 

•  Zaraz wysyłam do Pana pokoju hydraulika. ................................................................. 

•  Czy może mi Pan przygotować fakturę? ................................................................. 

•  Do której otwarta jest restauracje hotelowa? ................................................................. 

•  To pięć kilometrów z lotniska. Niech Pan 

weźmie taksówkę. 

................................................................. 

•  Klimatyzacji nie da się wyłączyć. ................................................................. 

•  Telewizor nie działa. ................................................................. 

•  Nie, musi Pan jechać autobusem. ................................................................. 

•  Możecie iść na piechotę, albo jechać taksówką. ................................................................. 

•  W pobliżu jest kilka dobrych restauracji. Jakie 

jedzenie Państwo lubicie? 

................................................................. 

•  Przykro mi, ale wszystkie bary są już zamknięte. ................................................................. 

•  Ogrzewanie nie działa. ................................................................. 

•  Śniadanie jest podawane w jadalni za recepcją. ................................................................. 

•  Czy mogę otrzymać dodatkową poduszkę? ................................................................. 

•  Na końcu ulicy jest kawiarnia. Tam jest 

bezpłatne wifi. 

................................................................. 

•  Bardzo mi przykro. Pokojówka zaraz przyjdzie. ................................................................. 

•  Czy mają może Państwo plan miasta? ................................................................. 

•  Nie, nie skorzystałem. ................................................................. 
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•  Śniadanie podawane jest od siódmej do 

jedenastej. 

................................................................. 

•  Kino jest w centrum handlowym Cztery rzeki. ................................................................. 

•  Są tutaj w okolicy jakie hotele? ................................................................. 

•  Restauracja jest otwarta do północy. ................................................................. 

•  Czy można wystawić fakturę bez wypisywania 

śniadania? 

................................................................. 

•  Nie. Ze śniadaniem cena jest o dziesięć euro 

wyższa. 

................................................................. 

•  Ile kosztuje pokój na jedną noc? ................................................................. 

•  Jakie Pana imię? ................................................................. 

•  Jak długo zostaniecie? ................................................................. 

•  Oczywiście. Budzenie rano o siódmej. ................................................................. 

•  Czy gdzieś tutaj jest jakaś dobra restauracja? ................................................................. 

•  Pościel jest brudna. ................................................................. 

•  Na którym to piętrze? ................................................................. 

•  Czy parking jest w cenie? ................................................................. 

•  Przykro mi, ale nie ma żadnych wolnych miejsc. ................................................................. 

•  Gdzie są schody? ................................................................. 
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Hotel – test – klucz 

•  Czy do hotelu jedzie metro? •  Fährt die U-Bahn bis zum Hotel? 

•  Oczywiście, przygotuję dla Pana dwa rachunki. •  Aber natürlich, ich mache zwei separate 

Rechnungen. 

•  Gdzie jest podawane śniadanie? •  Wo wird das Frühstück serviert? 

•  Sześćdziesiąt euro, siedemdziesiąt ze 

śniadaniem. 

•  Sechzig Euro, Siebzig Euro mit Frühstück. 

•  Jaką cenę mieliście Państwo na myśli? •  Welchen Preis haben Sie sich vorgestellt? 

•  Mamy nadzieję, że niebawem znowu się 

spotkamy. 

•  Ich hoffe wir sehen Sie bald wieder. 

•  Tak, parking jest gratis. •  Ja, Parken ist gratis. 

•  Czego dokładnie Pan szuka? •  Was genau suchen Sie? 

•  Dziękujemy za przyjemny pobyt. •  Danke für den angenehmen Aufenthalt. 

•  Próbowałeś ją wyłączyć i włączyć? •  Heben Sie es versucht sie ein- und 

auszuschalten? 

•  Pana pokój jest na pierwszym piętrze. •  Ihr Zimmer ist im ersten Stock. 

•  Tylko tą noc. •  Nur heute Nacht. 

•  Czy w pobliżu jest jakiś bar muzyczny? •  Gibt es eine Musik Kneipe hier? 

•  Siedemdziesiąt euro ze śniadaniem. •  Es kostet 70 Euro mit Frühstück. 

•  Czy tutaj w okolicy jest kino? •  Gibt es ein Kino in der Gegend? 

•  Dziękuję, mam nadzieję, że będzie miły. •  Danke, ich hoffe das werde ich. 

•  Skorzystał Pan z minibaru? •  Hatten Sie etwas aus der Minibar? 
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•  Rezerwowaliśmy sobie pokój przez Hotels.com. •  Wir haben eine Reservierung mit hotel.com. 

•  Od której godziny podawane jest śniadanie? •  Ab wieviel Uhr servieren Sie Frühstück? 

•  Nie ma ciepłej wody. •  Das heisse Wassser geht nicht. 

•  Czy cena jest włącznie ze śniadaniem? •  Ist Frühstück im Preis enthalten? 

•  Bardzo przepraszamy. Chciałby Pan inny pokój? •  Das tut uns sehr leid, wollen Sie ein anderes 

Zimmer? 

•  Jedną sekundę. •  Bitte geben Sie mir eine Sekunde. 

•  Czy mogę tutaj kupić jakiś przewodnik? •  Kann ich hier irgendwo einen Stadtführer 

kaufen? 

•  Ile kosztuje dwójka? •  Was kostet ein Doppelzimmer? 

•  Ma Pan pokój nr 27. •  Ihre Zimmernummer ist 27. 

•  Gdzie jest hotel Avion? •  Wo ist das Hotel Avion? 

•  Czy mogę otrzymać dodatkowy koc? •  Kann ich bitte eine extra Decke haben? 

•  Czy może mnie Pan obudzić jutro o siódmej 

rano? 

•  Können Sie mich um 7 Uhr wecken? 

•  Czy mogę dostać pokój na dwie noce? •  Kann ich ein Doppelzimmer für zwei Nächte 

haben? 

•  Szukam tańszego zakwaterowania. •  Ich suche nach einer günstigeren Unterkunft. 

•  Jak najlepiej dojechać do centrum? •  Was ist der beste Weg in die Stadt? 

•  Czy można zapłacić za śniadanie osobno? •  Ist es möglich das Frühstück separat zu 

bezahlen? 

•  Możemy w takim razie iść gzie indziej? •  Gibt es ein Hotel wo wir hinkönnten? 
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•  Hotel ma swoją pływalnię. •  Das Hotel hat ein eigenes Schwimmbad. 

•  W okolicy jest kilka hosteli. •  Es gibt einige Hostels in der Nähe 

•  Czy jest tu gdzieś wifi? •  Gibt es hier Wifi? 

•  Pan pozwoli, niech spojrzę, czy mam coś 

wolnego. 

•  Lassen Sie mich nachsehen ob noch etwas frei 

ist. 

•  Nie mamy, ale proszę zapytać obok. •  Nein, haben wir nicht, fragen Sie doch bitte 

nebenan. 

•  Łazienka jest brudna. •  Das Badezimmer ist dreckig. 

•  Dziękuję. A gdzie winda? •  Danke. Wo ist der Aufzug? 

•  Czy w okolicy jest pływalnia? •  Ist in der Nähe ein Schwimmbad. 

•  Czy gdzieś tutaj w pobliżu jest parking? •  Gibt es ein Parkplatz in der Nähe? 

•  Trzeba odpuścić trochę wody. Chwilę to 

potrwa. 

•  Lassen Sie das Wasser etwas länger laufen, es 

dauert etwas. 

•  W centrum jest zadaszony parking. •  Ja, es gibt eine Tiefgarage im Zentrum. 

•  Na dnie szafy są jakieś dodatkowe poduszki. •  Extra Kopfkissen befinden sich unten im 

Kleiderschrank. 

•  Proszę jechać windą na trzecie piętro a potem 

udać sią w lewo. 

•  Nehmen Sie den Aufzug in den dritten Stock 

und dann links. 

•  Jutro rano się Pan wymelduje? •  Si checken morgen früh aus? 

•  Nie ma problemu. Może być w taki sposób? •  Kein Problem, ist das so OK? 

•  Poproszę służbę pokojową, aby od razu 

przyniosła Panu koc. 

•  Ich werde dem Zimmerservice Bescheid sagen 

Ihnen sofort eine Decke zu bringen. 

•  Czy mogę dostać jedynkę tylko na dzisiejszą •  Kann ein Einzelzimmer nur für heute Nacht 
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noc? haben bitte? 

•  Miłego pobytu. •  Wir wünschen ihnen einen schönen 

Aufenthalt. 

•  Tak, czy mogła by mi Pani przygotować 

rachunek? 

•  Ja, würden Sie mir die Rechnung vorbereiten? 

•  Wyślę kogoś do naprawy. •  Ich schicke Ihnen jemand um es zu reparieren. 

•  Zobaczę, co mogę zrobić. •  Ich schaue mal was Ich machen kann. 

•  Zaraz wysyłam do Pana pokoju hydraulika. •  Ich schicke sofort den Monteur auf Ihr Zimmer. 

•  Czy może mi Pan przygotować fakturę? •  Können Sie bitte die Rechnung vorbereiten? 

•  Do której otwarta jest restauracje hotelowa? •  Um wieviel Uhr schliesst das Hotelrestaurant? 

•  To pięć kilometrów z lotniska. Niech Pan 

weźmie taksówkę. 

•  Es ist 5 km vom Flughafen entfernt, Sie sollen 

ein Taxi nehmen. 

•  Klimatyzacji nie da się wyłączyć. •  Ich kann die Klimaanlage nicht abschalten. 

•  Telewizor nie działa. •  Der Fernseher funktioniert nicht. 

•  Nie, musi Pan jechać autobusem. •  Nein, Sie müssen den Bus nehmen. 

•  Możecie iść na piechotę, albo jechać taksówką. •  Sie können entweder zu Fuss oder mit dem 

Taxi fahren. 

•  W pobliżu jest kilka dobrych restauracji. Jakie 

jedzenie Państwo lubicie? 

•  Es gibt einige gute Restaurants in der Nähe, 

welches Essen mögen Sie gern? 

•  Przykro mi, ale wszystkie bary są już zamknięte. •  Tut mir leid, alle Bars sind schon geschlossen. 

•  Ogrzewanie nie działa. •  Die Heizung geht nicht. 

•  Śniadanie jest podawane w jadalni za recepcją. •  Frühstück wird im Speisesaal hinter der 

Reception serviert. 
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•  Czy mogę otrzymać dodatkową poduszkę? •  Kann ich bitte ein extra Kopfkissen haben? 

•  Na końcu ulicy jest kawiarnia. Tam jest 

bezpłatne wifi. 

•  Es gibt ein Cafe am Ende der Strasse, dort gibt 

es gratis Wifi. 

•  Bardzo mi przykro. Pokojówka zaraz przyjdzie. •  Das tut mir leid, das Zimmermaid ist sofort bei 

Ihnen. 

•  Czy mają może Państwo plan miasta? •  Haben Sie bitte einen Stadtplan? 

•  Nie, nie skorzystałem. •  Nein, nichts. 

•  Śniadanie podawane jest od siódmej do 

jedenastej. 

•  Das Frühstück wird von 7 bis 11 serviert. 

•  Kino jest w centrum handlowym Cztery rzeki. •  Im Einkaufzentrum namens Four Rivers gibt es 

ein Kino . 

•  Są tutaj w okolicy jakie hotele? •  Gibt es Hotels in der Nähe? 

•  Restauracja jest otwarta do północy. •  Das Restaurant schliesst um Mitternacht. 

•  Czy można wystawić fakturę bez wypisywania 

śniadania? 

•  Besteht die Möglichkeit die Rechnung 

auszustellen ohne das Frühstück zu erwähnen? 

•  Nie. Ze śniadaniem cena jest o dziesięć euro 

wyższa. 

•  Nein, ist es nicht, Frühstück kostet zehn Euro 

extra. 

•  Ile kosztuje pokój na jedną noc? •  Was kostet ein Zimmer pro Nacht? 

•  Jakie Pana imię? •  Wie ist Ihr Name? 

•  Jak długo zostaniecie? •  Wie lange werden Sie bleiben? 

•  Oczywiście. Budzenie rano o siódmej. •  Aber natürlich. Eine Weckruf für 7 Uhr. 

•  Czy gdzieś tutaj jest jakaś dobra restauracja? •  Gibt es ein gutes Restaurant in der Nähe? 

•  Pościel jest brudna. •  Das Bettlaken ist dreckig. 
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•  Na którym to piętrze? •  In welchem Stock ist das? 

•  Czy parking jest w cenie? •  Ist der Parkplatz inclusive? 

•  Przykro mi, ale nie ma żadnych wolnych miejsc. •  Tut mir leid aber wir sind voll. 

•  Gdzie są schody? •  Wo ist das Treppenhaus? 
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Czas, lekcja pierwsza, wysłuchaj!  

•  Wann ist er geboren? •  Kiedy się urodził? 

•  Wann wurde dein jüngerer Bruder geboren? •  Kiedy urodził się Twój młodszy brat? 

•  Um wieviel Uhr stehst du auf? •  O której rano wstajesz? 

•  Kann ich Samstag kommen? •  Mogę przyjść w sobotę? 

•  Um wieviel Uhr gehst du ins Bett? •  O której się kładziesz do snu? 

•  Welches Datum haben wir heute? •  Który jest dzisiaj? 

•  Wann bist du geboren? •  Kiedy się urodziłeś? 

•  Komm am Donnerstag. •  Przyjdź w czwartek. 

•  Wann war das Treffen? •  Kiedy było to spotkanie? 

•  Wann wurdest du geboren? •  Kiedy się urodziłeś? 

•  Wann ist es passiert? •  Kiedy się to zdarzyło? 

•  Wann beginnt der Frühling? •  Kiedy rozpoczyna się wiosna? 

•  Um wieviel Uhr hast du Schluss? •  O której kończysz pracę? 

•  Das Spiel ist am Mittwoch. •  Mecz jest w środę. 

•  Wann geht ihr aus? •  Kiedy wychodzicie na miasto? 

•  Um wieviel uhr isst du zu Abend? •  O której jadasz kolację? 

•  Um wieviel Uhr isst du zu Mittag? •  O której jadasz obiad? 

•  Können wir uns Sonntag  Abend treffen? •  Możemy się spotkać w niedzielę wieczorem? 

•  Wieviel Uhr ist es? •  Która godzina? 
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•  Welcher Tag ist heute? •  Jaki dzisiaj dzień? 

•  Wann hast du sie kennengelernt? •  Kiedy ją poznałeś? 

•  Ich sehe Sie Montag. •  Zobaczymy się w poniedziałek. 

•  Wann wirst du ihn sehen? •  Kiedy go zobaczysz? 
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Czas, lekcja druga, przetłumacz!  

•  O której się kładziesz do snu? •  Um wieviel Uhr gehst du ins Bett? 

•  Który jest dzisiaj? •  Welches Datum haben wir heute? 

•  O której jadasz obiad? •  Um wieviel Uhr isst du zu Mittag? 

•  Kiedy rozpoczyna się wiosna? •  Wann beginnt der Frühling? 

•  Kiedy się urodziłeś? •  Wann wurdest du geboren? 

•  Mogę przyjść w sobotę? •  Kann ich Samstag kommen? 

•  Zobaczymy się w poniedziałek. •  Ich sehe Sie Montag. 

•  Przyjdź w czwartek. •  Komm am Donnerstag. 

•  O której rano wstajesz? •  Um wieviel Uhr stehst du auf? 

•  Kiedy było to spotkanie? •  Wann war das Treffen? 

•  Możemy się spotkać w niedzielę wieczorem? •  Können wir uns Sonntag  Abend treffen? 

•  Kiedy ją poznałeś? •  Wann hast du sie kennengelernt? 

•  Która godzina? •  Wieviel Uhr ist es? 

•  Kiedy wychodzicie na miasto? •  Wann geht ihr aus? 

•  Jaki dzisiaj dzień? •  Welcher Tag ist heute? 

•  Kiedy się to zdarzyło? •  Wann ist es passiert? 

•  Kiedy się urodził? •  Wann ist er geboren? 

•  Kiedy się urodziłeś? •  Wann bist du geboren? 

•  Kiedy urodził się Twój młodszy brat? •  Wann wurde dein jüngerer Bruder geboren? 
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•  O której jadasz kolację? •  Um wieviel uhr isst du zu Abend? 

•  O której kończysz pracę? •  Um wieviel Uhr hast du Schluss? 

•  Mecz jest w środę. •  Das Spiel ist am Mittwoch. 

•  Kiedy go zobaczysz? •  Wann wirst du ihn sehen? 
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Czas, lekcja trzecia, wysłuchaj!  

•  Das tut mir leid, aber Samstag ist schlecht. •  Obawiam się, że sobota nie jest dobrym 

terminem. 

•  Ok, wir sehen uns Montag. •  OK, zobaczymy się w poniedziałek. 

•  Ich habe um 16.15 Schluss. •  W pracy kończę piętnaście po czwartej. 

•  Ich wurde 1981 geboren. •  Urodziłem się w 1981 roku. 

•  Ich stehe um 6 morgens auf. •  Wstaję o szóstej rano. 

•  Der Frühlingbeginnt im März. •  Wiosna rozpoczyna się w marcu. 

•  Am ersten Januar. •  Pierwszego stycznia. 

•  Ich esse um 19.00 Uhr zu Abend. •  Kolację jadam o siódmej wieczorem. 

•  Am dritten März. •  Trzeciego marca. 

•  Am zweiten Februar. •  Drugiego lutego. 

•  Ich esse um 11.00 zu Mittag. •  Obiad jadam o jedenastej. 

•  Heute ist der 25. Januar. •  Dzisiaj jest dwudziesty piąty stycznia. 

•  Wir gehen normalerweise Freitag  abends aus. •  Zazwyczaj wychodzimy na miasto w piątek 

wieczorem. 

•  Heute ist Montag der 25. •  Dzisiaj jest poniedziałek, dwudziesty piąty. 

•  Es ist fast Mittag. •  Prawie południe. 

•  Am Mittwoch? Wirklich? •  W środę? Poważnie? 

•  Er wude im Februar geboren. •  Uradził się w lutym. 

•  Ich gehe vor Mitternacht ins Bett. •  Chodzę spać przed północą. 
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•  Es tut mir Leid, aber Sonntag ist nicht gut. •  Obawiam się, że w niedzielę nie mogę. 

•  Es passierte im Januar. •  To się wydarzyło się to w styczniu. 

•  Donnerstag passt mir gut, danke. •  Czwartek jest dla mnie OK, dzięki. 

•  Ich werde ihn am Dienstag sehen. •  Zobaczę go we wtorek. 
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Czas,  lekcja czwarta, przetłumacz!  

•  Obawiam się, że w niedzielę nie mogę. •  Es tut mir Leid, aber Sonntag ist nicht gut. 

•  Wiosna rozpoczyna się w marcu. •  Der Frühling beginnt im März. 

•  Dzisiaj jest dwudziesty piąty stycznia. •  Heute ist der 25. Januar. 

•  Wstaję o szóstej rano. •  Ich stehe um 6 Uhr morgens auf. 

•  W pracy kończę piętnaście po czwartej. •  Ich habe um 16.15 Schluss. 

•  Drugiego lutego. •  Am zweiten Februar. 

•  Trzeciego marca. •  Am dritten März. 

•  Czwartek jest dla mnie OK, dzięki. •  Donnerstag passt mir gut, danke. 

•  OK, zobaczymy się w poniedziałek. •  Ok, wir sehen uns Montag. 

•  Prawie południe. •  Es ist fast Mittag. 

•  To się wydarzyło się to w styczniu. •  Es passierte im Januar. 

•  Urodziłem się w 1981 roku. •  Ich wurde 1981 geboren. 

•  Kolację jadam o siódmej wieczorem. •  Ich esse um 19.00 Uhr zu Abend. 

•  Chodzę spać przed północą. •  Ich gehe vor Mitternacht ins Bett. 

•  Obiad jadam o jedenastej. •  Ich esse um 11.00 zu Mittag. 

•  Uradził się w lutym. •  Er wude im Februar geboren. 

•  Pierwszego stycznia. •  Am ersten Januar. 

•  Zazwyczaj wychodzimy na miasto w piątek 

wieczorem. 

•  Wir gehen normalerweise Freitag  Abends aus. 
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•  Obawiam się, że sobota nie jest dobrym 

terminem. 

•  Das tut mir leid, aber Samstag ist schlecht. 

•  W środę? Poważnie? •  Am Mittwoch? Wirklich? 

•  Dzisiaj jest poniedziałek, dwudziesty piąty. •  Heute ist Montag der 25. 

•  Zobaczę go we wtorek. •  Ich werde ihn am Dienstag sehen. 
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Czas, lekcja piąta, lekcja szósta wysłuchaj,reaguj!  

•  Zobaczymy się w poniedziałek. •  Ich sehe Sie Montag. 

•  OK, zobaczymy się w poniedziałek. •  Ok, wir sehen uns Montag. 

•  Który jest dzisiaj? •  Welches Datum haben wir heute? 

•  Dzisiaj jest dwudziesty piąty stycznia. •  Heute ist der 25. Januar. 

•  Jaki dzisiaj dzień? •  Welcher Tag ist heute? 

•  Dzisiaj jest poniedziałek, dwudziesty piąty. •  Heute ist Montag der 25. 

•  Kiedy się urodziłeś? •  Wann bist du geboren? 

•  Pierwszego stycznia. •  Am ersten Januar. 

•  Kiedy ją poznałeś? •  Wann hast du sie kennengelernt? 

•  Drugiego lutego. •  Am zweiten Februar. 

•  Kiedy było to spotkanie? •  Wann war das Treffen? 

•  Trzeciego marca. •  Am dritten März. 

•  Kiedy się urodził? •  Wann ist er geboren? 

•  Uradził się w lutym. •  Er wude im Februar geboren. 

•  Kiedy się urodziłeś? •  Wann wurdest du geboren? 

•  Urodziłem się w 1981 roku. •  Ich wurde 1981 geboren. 

•  Możemy się spotkać w niedzielę wieczorem? •  Können wir uns Sonntag  Abend treffen? 

•  Obawiam się, że w niedzielę nie mogę. •  Es tut mir Leid, aber Sonntag ist nicht gut. 

•  Mogę przyjść w sobotę? •  Kann ich Samstag kommen? 
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•  Obawiam się, że sobota nie jest dobrym 

terminem. 

•  Das tut mir leid, aber Samstag ist schlecht. 

•  Przyjdź w czwartek. •  Komm am Donnerstag. 

•  Czwartek jest dla mnie OK, dzięki. •  Donnerstag passt mir gut, danke. 

•  Mecz jest w środę. •  Das Spiel ist am Mittwoch. 

•  W środę? Poważnie? •  Am Mittwoch? Wirklich? 

•  O której kończysz pracę? •  Um wieviel Uhr hast du Schluss? 

•  W pracy kończę piętnaście po czwartej. •  Ich habe um 16.15 Schluss. 

•  O której rano wstajesz? •  Um wieviel Uhr stehst du auf? 

•  Wstaję o szóstej rano. •  Ich stehe um 6 Uhr morgens auf. 

•  O której się kładziesz do snu? •  Um wieviel Uhr gehst du ins Bett? 

•  Chodzę spać przed północą. •  Ich gehe vor Mitternacht ins Bett. 

•  O której jadasz kolację? •  Um wieviel uhr isst du zu Abend? 

•  Kolację jadam o siódmej wieczorem. •  Ich esse um 19.00 Uhr zu Abend. 

•  O której jadasz obiad? •  Um wieviel Uhr isst du zu Mittag? 

•  Obiad jadam o jedenastej. •  Ich esse um 11.00 zu Mittag. 

•  Która godzina? •  Wieviel Uhr ist es? 

•  Prawie południe. •  Es ist fast Mittag. 

•  Kiedy się to zdarzyło? •  Wann ist es passiert? 

•  To się wydarzyło się to w styczniu. •  Es passierte im Januar. 
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•  Kiedy wychodzicie na miasto? •  Wann geht ihr aus? 

•  Zazwyczaj wychodzimy na miasto w piątek 

wieczorem. 

•  Wir gehen normalerweise Freitag Abends aus. 

•  Kiedy rozpoczyna się wiosna? •  Wann beginnt der Frühling? 

•  Wiosna rozpoczyna się w marcu. •  Der Frühling beginnt im März. 

•  Kiedy go zobaczysz? •  Wann wirst du ihn sehen? 

•  Zobaczę go we wtorek. •  Ich werde ihn am Dienstag sehen. 
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 Czas – karty 

Ich sehe Sie Montag. Ok, wir sehen uns Montag. 
Welches Datum haben wir 

heute? 

Heute ist der 25. Januar. Welcher Tag ist heute? Heute ist Montag der 25. 

Wann bist du geboren? Am ersten Januar. 
Wann hast du sie 
kennengelernt? 

Am zweiten Februar. wann war das Treffen? Am dritten März. 

Wann ist er geboren? Er wude im Februar geboren. 
Wann wurde dein jüngerer 

Bruder geboren? 

Er wurde 1987 geboren. Wann wurdest du geboren? Ich wurde 1981 geboren. 

1  
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Który jest dzisiaj? 
OK, zobaczymy się w 

poniedziałek. 
Zobaczymy się w 

poniedziałek. 

Dzisiaj jest poniedziałek, 
dwudziesty piąty. 

Jaki dzisiaj dzień? 
Dzisiaj jest dwudziesty piąty 

stycznia. 

Kiedy ją poznałeś? Pierwszego stycznia. Kiedy się urodziłeś? 

Trzeciego marca. Kiedy było to spotkanie? Drugiego lutego. 

Kiedy urodził się Twój 
młodszy brat? 

Uradził się w lutym. Kiedy się urodził? 

Urodziłem się w 1981 roku. Kiedy się urodziłeś? Urodził się w 1987 roku. 

2  
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Können wir uns Sonntag 
Abend treffen? 

Es tut mir Leid, aber Sonntag 
ist nicht gut. 

Kann ich Samstag kommen? 

Das tut mir leid, aber 
Samstag ist schlecht. 

Komm am Donnerstag. 
Donnerstag passt mir gut, 

danke. 

Das Spiel ist am Mittwoch. Am Mittwoch? Wirklich? 
Um wieviel Uhr hast du 

Schluss? 

Ich habe um 16.15 Schluss. 
Um wieviel Uhr stehst du 

auf? 
Ich stehe um 6 morgens auf. 

Um wieviel Uhr gehst du ins 
Bett? 

Ich gehe vor Mitternacht ins 
Bett. 

Um wieviel uhr isst du zu 
Abend? 

Ich esse um 19.00 Uhr zu 
Abend. 

Um wieviel Uhr isst du zu 
Mittag? 

Ich esse um 11.00 zu Mittag. 

3  
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Mogę przyjść w sobotę? 
Obawiam się, że w niedzielę 

nie mog 
Możemy się spotkać w 
niedzielę wieczorem? 

Czwartek jest dla mnie OK, 
dzięki. 

Przyjdź w czwartek. 
Obawiam się, że sobota nie 

jest dobrym terminem. 

O której kończysz pracę? W środę? Poważnie? Mecz jest w środę. 

Wstaję o szóstej rano. O której rano wstajesz? 
W pracy kończę piętnaście po 

czwartej. 

O której jadasz kolację. Chodzę spać przed północą. O której się kładziesz do snu? 

Obiad jadam o jedenastej. O której jadasz obiad. 
Kolację jadam o siódmej 

wieczorem. 

4  
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Wieviel Uhr ist es? Es ist fast Mittag. Wann ist es passiert? 

Es passierte im Januar. Wann geht ihr aus? 
Wir gehen normalerweise 

Freitag abends aus. 

Wann beginnt der Frühling? 
Der Frühlingbeginnt im 

März. 
Wann wirst du ihn sehen? 

Ich werde ihn am Dienstag 
sehen. 

-  -  

-  -  -  

-  -  -  

5  



271 
 

 

Kiedy się to zdarzyło? Prawie południe. Która godzina? 

Zazwyczaj wychodzimy na 
miasto w piątek wieczorem. 

Kiedy wychodzicie na 
miasto? 

To się wydarzyło się to w 
styczniu. 

Kiedy go zobaczysz? 
Wiosna rozpoczyna się w 

marcu. 
Kiedy rozpoczyna się 

wiosna? 

-  -  Zobaczę go we wtorek. 

6  
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Czas – test 

•  Kiedy wychodzicie na miasto? ................................................................. 

•  O której się kładziesz do snu? ................................................................. 

•  Urodził się w 1987 roku. ................................................................. 

•  Kiedy go zobaczysz? ................................................................. 

•  Obiad jadam o jedenastej. ................................................................. 

•  Obawiam się, że w niedzielę nie mog ................................................................. 

•  Drugiego lutego. ................................................................. 

•  Mogę przyjść w sobotę? ................................................................. 

•  OK, zobaczymy się w poniedziałek. ................................................................. 

•  Kiedy się urodził? ................................................................. 

•  Kiedy się to zdarzyło? ................................................................. 

•  Czwartek jest dla mnie OK, dzięki. ................................................................. 

•  Uradził się w lutym. ................................................................. 

•  Jaki dzisiaj dzień? ................................................................. 

•  O której jadasz kolację. ................................................................. 

•  Kiedy było to spotkanie? ................................................................. 

•  Kiedy się urodziłeś? ................................................................. 

•  O której kończysz pracę? ................................................................. 

•  Możemy się spotkać w niedzielę wieczorem? ................................................................. 
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•  Kiedy urodził się Twój młodszy brat? ................................................................. 

•  W środę? Poważnie? ................................................................. 

•  Wiosna rozpoczyna się w marcu. ................................................................. 

•  Prawie południe. ................................................................. 

•  Pierwszego stycznia. ................................................................. 

•  Która godzina? ................................................................. 

•  Zobaczymy się w poniedziałek. ................................................................. 

•  Mecz jest w środę. ................................................................. 

•  Dzisiaj jest poniedziałek, dwudziesty piąty. ................................................................. 

•  O której rano wstajesz? ................................................................. 

•  Chodzę spać przed północą. ................................................................. 

•  Dzisiaj jest dwudziesty piąty stycznia. ................................................................. 

•  Urodziłem się w 1981 roku. ................................................................. 

•  Trzeciego marca. ................................................................. 

•  Kolację jadam o siódmej wieczorem. ................................................................. 

•  Przyjdź w czwartek. ................................................................. 

•  Zobaczę go we wtorek. ................................................................. 

•  Kiedy się urodziłeś? ................................................................. 

•  Obawiam się, że sobota nie jest dobrym 

terminem. 

................................................................. 
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•  To się wydarzyło się to w styczniu. ................................................................. 

•  Wstaję o szóstej rano. ................................................................. 

•  Zazwyczaj wychodzimy na miasto w piątek 

wieczorem. 

................................................................. 

•  O której jadasz obiad. ................................................................. 

•  Kiedy ją poznałeś? ................................................................. 

•  Kiedy rozpoczyna się wiosna? ................................................................. 

•  Który jest dzisiaj? ................................................................. 

•  W pracy kończę piętnaście po czwartej. ................................................................. 
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Czas – test – klucz 

•  Kiedy wychodzicie na miasto? •  Wann geht ihr aus? 

•  O której się kładziesz do snu? •  Um wieviel Uhr gehst du ins Bett? 

•  Urodził się w 1987 roku. •  Er wurde 1987 geboren. 

•  Kiedy go zobaczysz? •  Wann wirst du ihn sehen? 

•  Obiad jadam o jedenastej. •  Ich esse um 11.00 zu Mittag. 

•  Obawiam się, że w niedzielę nie mog •  Es tut mir Leid, aber Sonntag ist nicht gut. 

•  Drugiego lutego. •  Am zweiten Februar. 

•  Mogę przyjść w sobotę? •  Kann ich Samstag kommen? 

•  OK, zobaczymy się w poniedziałek. •  Ok, wir sehen uns Montag. 

•  Kiedy się urodził? •  Wann ist er geboren? 

•  Kiedy się to zdarzyło? •  Wann ist es passiert? 

•  Czwartek jest dla mnie OK, dzięki. •  Donnerstag passt mir gut, danke. 

•  Uradził się w lutym. •  Er wude im Februar geboren. 

•  Jaki dzisiaj dzień? •  Welcher Tag ist heute? 

•  O której jadasz kolację. •  Um wieviel uhr isst du zu Abend? 

•  Kiedy było to spotkanie? •  wann war das Treffen? 

•  Kiedy się urodziłeś? •  Wann wurdest du geboren? 

•  O której kończysz pracę? •  Um wieviel Uhr hast du Schluss? 

•  Możemy się spotkać w niedzielę wieczorem? •  Können wir uns Sonntag Abend treffen? 
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•  Kiedy urodził się Twój młodszy brat? •  Wann wurde dein jüngerer Bruder geboren? 

•  W środę? Poważnie? •  Am Mittwoch? Wirklich? 

•  Wiosna rozpoczyna się w marcu. •  Der Frühlingbeginnt im März. 

•  Prawie południe. •  Es ist fast Mittag. 

•  Pierwszego stycznia. •  Am ersten Januar. 

•  Która godzina? •  Wieviel Uhr ist es? 

•  Zobaczymy się w poniedziałek. •  Ich sehe Sie Montag. 

•  Mecz jest w środę. •  Das Spiel ist am Mittwoch. 

•  Dzisiaj jest poniedziałek, dwudziesty piąty. •  Heute ist Montag der 25. 

•  O której rano wstajesz? •  Um wieviel Uhr stehst du auf? 

•  Chodzę spać przed północą. •  Ich gehe vor Mitternacht ins Bett. 

•  Dzisiaj jest dwudziesty piąty stycznia. •  Heute ist der 25. Januar. 

•  Urodziłem się w 1981 roku. •  Ich wurde 1981 geboren. 

•  Trzeciego marca. •  Am dritten März. 

•  Kolację jadam o siódmej wieczorem. •  Ich esse um 19.00 Uhr zu Abend. 

•  Przyjdź w czwartek. •  Komm am Donnerstag. 

•  Zobaczę go we wtorek. •  Ich werde ihn am Dienstag sehen. 

•  Kiedy się urodziłeś? •  Wann bist du geboren? 

•  Obawiam się, że sobota nie jest dobrym 

terminem. 

•  Das tut mir leid, aber Samstag ist schlecht. 
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•  To się wydarzyło się to w styczniu. •  Es passierte im Januar. 

•  Wstaję o szóstej rano. •  Ich stehe um 6 morgens auf. 

•  Zazwyczaj wychodzimy na miasto w piątek 

wieczorem. 

•  Wir gehen normalerweise Freitag abends aus. 

•  O której jadasz obiad. •  Um wieviel Uhr isst du zu Mittag? 

•  Kiedy ją poznałeś? •  Wann hast du sie kennengelernt? 

•  Kiedy rozpoczyna się wiosna? •  Wann beginnt der Frühling? 

•  Który jest dzisiaj? •  Welches Datum haben wir heute? 

•  W pracy kończę piętnaście po czwartej. •  Ich habe um 16.15 Schluss. 
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Zakupy, lekcja pierwsza, wysłuchaj!  

•  Wo kann ich es anprobieren? •  Gdzie mogę to wypróbować? 

•  Kann ich dieses Hemd anprobieren? •  Mogę wypróbować tą koszulę? 

•  Kann ich die Jacke anprobieren? •  Mogę wypróbować tą kurtkę? 

•  Ich zahle bar. •  Płacę gotówką. 

•  Ich bezahle mit Karte. •  Płacę kartą. 

•  Ich würde gern ein T-Shirt kaufen. •  Chciałbym kupić koszulkę. 

•  Ich suche nach einem Buch mit dem Titel 

'Timeline" 

•  Szukam książki "Timeline". 

•  Haben Sie das noch in einer anderen Grösse? •  Nie ma Pan większej? 

•  Kann ich die Hose anprobieren? •  Mogę wypróbować te spodnie? 

•  Wie sehe ich aus? •  Jak wyglądam? 

•  Kann ich bitte eine Tasche haben? •  Czy mogę dostać torebkę? 

•  Ich würde gern ein Hemd kaufen. •  Chciałbym kupić koszulę dla siebie. 

•  Ich suche ein Buch über Oxford. •  Szukam jakiejś książki o Oxford. 

•  Zahlen Sie mit Karte oder cash? •  Płaci Pan kartą, czy gotówką? 

•  Können Sie mir helfen? •  Czy może mi Pan pomóc? 

•  Haben Sie das noch in einer kleineren Grösse? •  Nie ma Pan mniejszej? 

•  Was für eine Garantie gewähren Sie? •  Jaka jest gwarancja? 

•  Haben Sie nicht etwas günstigeres? •  Nie ma Pan tańszego? 
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•  Kann ich eine Quittung haben? •  Czy mogę otrzymać rachunek? 

•  Zahlen Sie bar oder mit Karte? •  Płaci Pan kartą, czy gotówką? 

•  Ich suche den Film "Vanilla Sky" •  Szukam filmu Waniliowe niebo. 

•  Welche Grösse ist es? •  Jaki to numer? 

•  Wo ist ein Bekleidungsgeschäft? •  Gdzie jest oddział z ubraniami? 

•  Wie steht es mir? •  Czy jest mi w tym do twarzy? 

•  Gibt es eine Drogerie hier? •  Czy gdzieś tutaj jest apteka? 

•  Ich hätte gerne dieses Buch. •  Chciałbym tamtą książkę. 

•  Wo ist ein DVD oder Buchladen? •  Gdzie jest dział książek / DVD? 

•  Ich würde gern ein paar Hosen kaufen. •  Chciałbym kupić spodnie. 

•  Haben Sie das nicht noch in einer anderen 

Farbe? 

•  Nie ma Pan innego koloru? 

•  Ich nehme es, Vielen Dank. •  Wezmę to, dziękuję. 

•  Sie sehen ausgezeichnet aus. •  Wygląda Pani uroczo. 
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Zakupy, lekcja druga, przetłumacz!  

•  Płacę gotówką. •  Ich zahle bar. 

•  Mogę wypróbować te spodnie? •  Kann ich die Hose anprobieren? 

•  Gdzie mogę to wypróbować? •  Wo kann ich es anprobieren? 

•  Gdzie jest dział książek / DVD? •  Wo ist ein DVD oder Buchladen? 

•  Czy gdzieś tutaj jest apteka? •  Gibt es eine Drogerie hier? 

•  Jaka jest gwarancja? •  Was für eine Garantie gewähren Sie? 

•  Płacę kartą. •  Ich bezahle mit Karte. 

•  Szukam książki "Timeline". •  Ich suche nach einem Buch mit dem Titel 

'Timeline" 

•  Jak wyglądam? •  Wie sehe ich aus? 

•  Mogę wypróbować tą koszulę? •  Kann ich dieses Hemd anprobieren? 

•  Nie ma Pan większej? •  Haben Sie das noch in einer anderen Grösse? 

•  Jaki to numer? •  Welche Grösse ist es? 

•  Nie ma Pan innego koloru? •  Haben Sie das nicht noch in einer anderen 

Farbe? 

•  Szukam jakiejś książki o Oxford. •  Ich suche ein Buch über Oxford. 

•  Szukam filmu Waniliowe niebo. •  Ich suche den Film "Vanilla Skye" 

•  Czy mogę dostać torebkę? •  Kann ich bitte eine Tasche haben? 

•  Płaci Pan kartą, czy gotówką? •  Zahlen Sie mit Karte oder cash? 

•  Chciałbym kupić koszulę dla siebie. •  Ich würde gern ein Hemd kaufen. 
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•  Czy jest mi w tym do twarzy? •  Wie steht es mir? 

•  Mogę wypróbować tą kurtkę? •  Kann ich die Jacke anprobieren? 

•  Nie ma Pan tańszego? •  Haben Sie nicht etwas günstigeres? 

•  Chciałbym kupić koszulkę. •  Ich würde gern ein T-Shirt kaufen. 

•  Nie ma Pan mniejszej? •  Haben Sie das noch in einer kleineren Grösse? 

•  Gdzie jest oddział z ubraniami? •  Wo ist ein Bekleidungsgeschäft? 

•  Chciałbym kupić spodnie. •  Ich würde gern ein paar Hosen kaufen. 

•  Chciałbym tamtą książkę. •  Ich hätte gerne dieses Buch. 

•  Czy mogę otrzymać rachunek? •  Kann ich eine Quittung haben? 

•  Płaci Pan kartą, czy gotówką? •  Zahlen Sie bar oder mit Karte? 

•  Wezmę to, dziękuję. •  Ich nehme es, Vielen Dank. 

•  Czy może mi Pan pomóc? •  Können Sie mir helfen? 

•  Wygląda Pani uroczo. •  Sie sehen ausgezeichnet aus. 
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Zakupy, lekcja trzecia, wysłuchaj!  

•  Sehr gern, ich bin sofort mit Ihrem Beleg 

wieder da. 

•  W porządku. Zaraz wracam z Pana kwitem. 

•  Den haben wir schon seit geraumer Zeit nicht 

mehr. 

•  Nie mamy go już od dłuższego czasu. 

•  Plastik oder Papier? •  Plastikową, czy papierową? 

•  Von wem ist es? •  Jakiego autora? 

•  Leider verkaufen wir keine Bücher oder DVDs 

hier. 

•  Niestety, nie sprzedajemy tutaj książek ani 

DVD. 

•  Ja aber selbstverständlich, wir haben sie auch 

noch grösser wenn sie nicht passt. 

•  Oczywiście. Mamy i większe, gdyby nie 

pasowała. 

•  Suchen Sie formelle oder legere Kleidung? •  Szuka Pan formalnego, czy nieformalnego 

ubrania? 

•  Bitte sehr, und Ihre Karte. •  Proszę bardzo. I Pana karta. 

•  Ich glaube da ist eines noch günstiger, lassen 

Sie mich nachschauen. 

•  Zerknę, myślę, że jest tam jeszcze jeden tańszy. 

•  Suchen Sie nach Jeans? •  Szuka Pan dżinsów? 

•  Wir haben zwei T-Shirts für den Preis von 

einem. 

•  Mamy dwie koszule za cenę jednej. 

•  Welche Grösse? Lassen Sie mich raten, 44? •  Jaki numer? Niech zgadnę … 44? 

•  Die Drogerie ist im Erdgeschoss. •  Apteka jest na parterze. 

•  Tut mir leid, das ist die einzige Farbe die wir 

haben. 

•  Przepraszam, to jedyny kolor, który mamy. 

•  Die Umkleidekabinen sind da hinten. •  Kabinki są w tamtym kierunku. 
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•  Aber natürlich, einen Moment bitte. •  Oczywiście, zaraz podejdę do Pana. 

•  2 Jahre, und Sie können noch 2 Jahre 

Verlängerung kaufen. 

•  Dwa lata plus kolejne dwa lata można dokupić. 

•  Mit Karte, wenn es Ihnen nichts ausmacht? •  Kartą, o ile to nie przeszkadza. 

•  Aber natürlich, aber tragen Sie bitte ein T-Shrit 

wenn Sie es anprobieren. 

•  Tak, ale niech Pan włoży podczas próby 

podkoszulek. 

•  Suchen Sie eher einen Führer oder eher etwas 

zur Geschichte? 

•  Szukasz przewodnika, czy interesuje Cię 

bardziej historia? 

•  Es steht dir gut. •  Tak, bardzo. 

•  Sie können nur einen Betrag von über 15 Euro 

mit Karte bezahlen. 

•  Kartą może Pan płacić, jeżeli kupi Pan za 

więcej, niż 15€. 

•  Hier bitte, aber dies ist Band 2, band 1 haben 

wir im Moment nicht. 

•  Proszę bardzo. To jest ale drugi tom, obawiam 

się, że pierwszego tomu nie mamy. 

•  Es steht Ihnen. •  Do twarzy Ci w tym. 

•  Lassen Sie mich nachsehen. •  Przepraszam, niech spojrzę. 

•  Ich weiss es nicht, ich schätze 43. •  Ne wiem. Chyba 43. 

•  Ich bezahle mit Kreditkarte. •  Zapłacę kartą, proszę. 

•  Sehr gern. Sie können es an der Kasse abholen. •  Dobra. Proszę odebrać to przy kasie. 

•  Danke für das Kompliment. Ich kaufe es. •  Och dziękuję. Wezmę to. 
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Zakupy,  lekcja czwarta, przetłumacz!  

•  Przepraszam, niech spojrzę. •  Lassen Sie mich nachsehen. 

•  Niestety, nie sprzedajemy tutaj książek ani 

DVD. 

•  Leider verkaufen wir keine Bücher oder DVDs 

hier. 

•  Ne wiem. Chyba 43. •  Ich weiss es nicht, ich schätze 43. 

•  Jakiego autora? •  Von wem ist es? 

•  Oczywiście, zaraz podejdę do Pana. •  Aber natürlich, einen Moment bitte. 

•  Zapłacę kartą, proszę. •  Ich bezahle mit Kreditkarte. 

•  Mamy dwie koszule za cenę jednej. •  Wir haben zwei T-Shirts für den Preis von 

einem. 

•  Jaki numer? Niech zgadnę … 44? •  Welche Grösse? Lassen Sie mich raten, 44? 

•  Kartą, o ile to nie przeszkadza. •  Mit Karte wenn es Ihnen nichts ausmacht? 

•  Szuka Pan formalnego, czy nieformalnego 

ubrania? 

•  Suchen Sie formelle oder legere Kleidung? 

•  Oczywiście. Mamy i większe, gdyby nie 

pasowała. 

•  Ja aber selbstverständlich, wir haben sie auch 

noch grösser wenn sie nicht passt. 

•  Proszę bardzo. I Pana karta. •  Bitte sehr, und Ihre Karte. 

•  Szuka Pan dżinsów? •  Suchen Sie nach Jeans? 

•  Plastikową, czy papierową? •  Plastik oder Papier? 

•  Apteka jest na parterze. •  Die Drogerie ist im Erdgeschoss. 

•  Do twarzy Ci w tym. •  Es steht Ihnen. 

•  Tak, ale niech Pan włoży podczas próby 

podkoszulek. 

•  Aber natürlich, aber tragen Sie bitte ein T-Shrit 

wenn Sie es anprobieren. 
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•  Proszę bardzo. To jest ale drugi tom, obawiam 

się, że pierwszego tomu nie mamy. 

•  Hier bitte, aber dies ist Band 2, band 1 haben 

wir im Moment nicht. 

•  Nie mamy go już od dłuższego czasu. •  Den haben wir schon seit geraumer Zeit nicht 

mehr. 

•  Przepraszam, to jedyny kolor, który mamy. •  Tut mir leid, das ist die einzige Farbe die wir 

haben. 

•  Zerknę, myślę, że jest tam jeszcze jeden tańszy. •  Ich glaube da ist eines noch günstiger, lassen 

Sie mich nachschauen. 

•  Kartą może Pan płacić, jeżeli kupi Pan za 

więcej, niż 15€. 

•  Sie können nur einen Betrag von über 15 Euro 

mit Karte bezahlen. 

•  Tak, bardzo. •  Es steht dir gut. 

•  Dwa lata plus kolejne dwa lata można dokupić. •  2 Jahre, und Sie können noch 2 Jahre 

Verlängerung kaufen. 

•  Kabinki są w tamtym kierunku. •  Die Umkleidekabinen sind da hinten. 

•  W porządku. Zaraz wracam z Pana kwitem. •  Sehr gern, ich bin sofort mit Ihrem Beleg 

wieder da. 

•  Szukasz przewodnika, czy interesuje Cię 

bardziej historia? 

•  Suchen Sie eher einen Führer oder eher etwas 

zur Geschichte? 

•  Dobra. Proszę odebrać to przy kasie. •  Sehr gern. Sie können es an der Kasse abholen. 

•  Och dziękuję. Wezmę to. •  Danke für das Kompliment. Ich kaufe es. 
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Zakupy, lekcja piąta, lekcja szósta wysłuchaj,reaguj!  

•  Chciałbym kupić koszulę dla siebie. •  Ich würde gern ein Hemd kaufen. 

•  Jaki numer? Niech zgadnę … 44? •  Welche Grösse? Lassen Sie mich raten, 44? 

•  Chciałbym kupić koszulkę. •  Ich würde gern ein T-Shirt kaufen. 

•  Mamy dwie koszule za cenę jednej. •  Wir haben zwei T-Shirts für den Preis von 

einem. 

•  Jaki to numer? •  Welche Grösse ist es? 

•  Ne wiem. Chyba 43. •  Ich weiss es nicht, ich schätze 43. 

•  Jak wyglądam? •  Wie sehe ich aus? 

•  Do twarzy Ci w tym. •  Es steht Ihnen. 

•  Czy jest mi w tym do twarzy? •  Wie steht es mir? 

•  Tak, bardzo. •  Es steht dir gut. 

•  Szukam jakiejś książki o Oxford. •  Ich suche ein Buch über Oxford 

•  Szukasz przewodnika, czy interesuje Cię 

bardziej historia? 

•  Suchen Sie eher einen Führer oder eher etwas 

zur Geschichte? 

•  Szukam książki "Timeline". •  Ich suche nach einem Buch mit dem Titel 

'Timeline". 

•  Jakiego autora? •  Von wem ist es? 

•  Szukam filmu Waniliowe niebo. •  Ich suche den Film "Vanilla Sky". 

•  Nie mamy go już od dłuższego czasu. •  Den haben wir  seit geraumer Zeit swchon 

nicht mehr. 

•  Nie ma Pan mniejszej? •  Haben Sie das noch in einer kleineren Grösse? 
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•  Przepraszam, niech spojrzę. •  Lassen Sie mich nachsehen. 

•  Nie ma Pan innego koloru? •  Haben Sie das nicht noch in einer anderen 

Farbe? 

•  Przepraszam, to jedyny kolor, który mamy. •  Tut mir leid, das ist die einzige Farbe die wir 

haben. 

•  Nie ma Pan tańszego? •  Haben Sie nicht etwas günstigeres? 

•  Zerknę, myślę, że jest tam jeszcze jeden tańszy. •  Ich glaube da ist eines noch günstiger, lassen 

Sie mich nachschauen. 

•  Mogę wypróbować tą kurtkę? •  Kann ich die Jacke anprobieren? 

•  Oczywiście. Mamy i większe, gdyby nie 

pasowała. 

•  Ja aber selbstverständlich, wir haben sie auch 

noch grösser wenn sie nicht passt. 

•  Mogę wypróbować tą koszulę? •  Kann ich dieses Hemd anprobieren? 

•  Tak, ale niech Pan włoży podczas próby 

podkoszulek. 

•  Aber natürlich, aber tragen Sie bitte ein T-Shrit 

wenn Sie es anprobieren. 

•  Czy może mi Pan pomóc? •  Können Sie mir helfen? 

•  Oczywiście, zaraz podejdę do Pana. •  Aber natürlich, einen Moment bitte. 

•  Płacę kartą. •  Ich bezahle mit Karte. 

•  Kartą może Pan płacić, jeżeli kupi Pan za 

więcej, niż 15€. 

•  Sie können nur einen Betrag von über 15 Euro 

mit Karte bezahlen. 

•  Płacę gotówką. •  Ich zahle bar. 

•  W porządku. Zaraz wracam z Pana kwitem. •  Sehr gern, ich bin sofort mit Ihrem Beleg 

wieder da. 

•  Czy mogę dostać torebkę? •  Kann ich bitte eine Tasche haben? 
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•  Plastikową, czy papierową. •  Plastik oder Papier? 

•  Czy mogę otrzymać rachunek? •  Kann ich eine Quittung haben? 

•  Proszę bardzo. I Pana karta. •  Bitte sehr, und Ihre Karte. 

•  Chciałbym tamtą książkę. •  Ich hätte gerne dieses Buch. 

•  Proszę bardzo. To jest ale drugi tom, obawiam 

się, że pierwszego tomu nie mamy. 

•  Hier bitte, aber dies ist Band 2, Band 1 haben 

wir im Moment nicht. 

•  Chciałbym kupić spodnie. •  Ich würde gern ein paar Hosen kaufen. 

•  Szuka Pan dżinsów? •  Suchen Sie nach Jeans? 

•  Wezmę to, dziękuję. •  Ich nehme es, Vielen Dank. 

•  Dobra. Proszę odebrać to przy kasie. •  Sehr gern. Sie können es an der Kasse abholen. 

•  Czy gdzieś tutaj jest apteka? •  Gibt es eine Drogerie hier? 

•  Apteka jest na parterze. •  Die Drogerie ist im Erdgeschoss. 

•  Jaka jest gwarancja? •  Was für eine Garantie gewähren Sie? 

•  Dwa lata plus kolejne dwa lata można dokupić. •  2 Jahre, und Sie können noch 2 Jahre 

Verlängerung kaufen. 

•  Gdzie mogę to wypróbować? •  Wo kann ich es anprobieren? 

•  Kabinki są w tamtym kierunku. •  Die Umkleidekabinen sind da hinten. 

•  Gdzie jest dział książek / DVD? •  Wo ist ein DVD oder Buchladen? 

•  Niestety, nie sprzedajemy tutaj książek ani 

DVD. 

•  Leider verkaufen wir keine Bücher oder DVDs 

hier. 

•  Gdzie jest oddział z ubraniami? •  Wo ist ein Bekleidungsgeschäft? 
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•  Szuka Pan formalnego, czy nieformalnego 

ubrania? 

•  Suchen Sie formelle oder legere Kleidung? 

•  Płaci Pan kartą, czy gotówką? •  Zahlen Sie bar oder mit Karte? 

•  Kartą, o ile to nie przeszkadza. •  Mit Karte wenn es Ihnen nichts ausmacht. 

•  Płaci Pan kartą, czy gotówką? •  Zahlen Sie mit Karte oder cash? 

•  Zapłacę kartą, proszę. •  Ich bezahle mit Kreditkarte. 

•  Wygląda Pani uroczo. •  Sie sehen ausgezeichnet aus. 

•  Och dziękuję. Wezmę to. •  Danke für das Kompliment. Ich kaufe es. 
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 Zakupy – karty 

Ich würde gern ein Hemd 
kaufen. 

Welche Grösse? Lassen Sie 
mich raten, 44? 

Ich würde gern ein T-Shirt 
kaufen. 

Wir haben zwei T-Shirts für 
den Preis von einem. 

Welche Grösse ist es? 
Ich weiss es nicht, ich schätze 

43. 

Wie sehe ich aus? Es steht Ihnen. Wie steht es mir? 

Es steht dir gut. 
Ich suche ein Buch über 

Oxford 

Suchen Sie eher einen Führer 
oder eher etwas zur 

Geschichte? 

Ich suche nach einem Buch 
mit dem Titel 'Timeline" 

Von wem ist es? 
Ich suche den Film "Vanilla 

Skye" 

Den haben wir schon seit 
geraumer Zeit nicht mehr. 

Haben Sie das noch in einer 
grösseren Grösse? 

Tut mir leid, das ist die 
grösste Grösse die wir haben. 

1  
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Chciałbym kupić koszulkę. 
Jaki numer? Niech zgadnę … 

44? 
Chciałbym kupić koszulę dla 

siebie. 

Ne wiem. Chyba 43. Jaki to numer? 
Mamy dwie koszule za cenę 

jednej. 

Czy jest mi w tym do twarzy? Do twarzy Ci w tym. Jak wyglądam? 

Szukasz przewodnika, czy 
interesuje Cię bardziej 

historia? 

Szukam jakiejś książki o 
Oxford. 

Tak, bardzo. 

Szukam filmu Waniliowe 
niebo. 

Jakiego autora? Szukam książki "Timeline". 

Niestety, to wszystko, co 
mamy. 

Nie ma Pan większej? 
Nie mamy go już od 

dłuższego czasu. 

2  
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Haben Sie das noch in einer 
kleineren Grösse? 

Lassen Sie mich nachsehen. 
Haben Sie das nicht noch in 

einer anderen Farbe? 

Tut mir leid, das ist die 
einzige Farbe die wir haben. 

Haben Sie nicht etwas 
günstigeres? 

Ich glaube da ist eines noch 
günstiger, lassen Sie mich 

nachschauen. 

Kann ich die Jacke 
anprobieren? 

Ja aber selbstverständlich, 
wir haben sie auch noch 

grösser wenn sie nicht passt. 

Kann ich die Hose 
anprobieren? 

Ja, die Kabinen sind da 
drüben. 

Kann ich dieses Hemd 
anprobieren? 

Aber natürlich, aber tragen 
Sie bitte ein T-Shrit wenn Sie 

es anprobieren. 

Können Sie mir helfen? 
Aber natürlich, einen 

Moment bitte. 
Ich bezahle mit Karte. 

Sie können nur einen Betrag 
von über 15 Euro mit Karte 

bezahlen. 
Ich zahle bar. 

Sehr gern, ich bin sofort mit 
Ihrem Beleg wieder da. 

3  
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Nie ma Pan innego koloru? Przepraszam, niech spojrzę. Nie ma Pan mniejszej? 

Zerknę, myślę, że jest tam 
jeszcze jeden tańszy. 

Nie ma Pan tańszego? 
Przepraszam, to jedyny kolor, 

który mamy. 

Mogę wypróbować te 
spodnie? 

Oczywiście. Mamy i 
większe, gdyby nie pasowała. 

Mogę wypróbować tą kurtkę? 

Tak, ale niech Pan włoży 
podczas próby podkoszulek. 

Mogę wypróbować tą 
koszulę? 

Tak, kabinki są w tym 
kierunku. 

Płacę kartą. 
Oczywiście, zaraz podejdę do 

Pana. 
Czy może mi Pan pomóc? 

W porządku. Zaraz wracam z 
Pan kwitem. 

Płacę gotówką. 
Kartą może Pan płacić, jeżeli 
kupi Pan za więcej, niż 15€. 

4  
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Kann ich bitte eine Tasche 
haben? 

Plastik oder Papier? 
Kann ich eine Quittung 

haben? 

Bitte sehr, und Ihre Karte. Ich hätte gerne dieses Buch. 
Hier bitte, aber dies ist Band 

2, band 1 haben wir im 
Moment nicht. 

Ich würde gern ein paar 
Hosen kaufen. 

Suchen Sie nach Jeans? Ich nehme es, Vielen Dank. 

Sehr gern. Sie können es an 
der Kasse abholen. 

Gibt es eine Drogerie hier? 
Die Drogerie ist im 

Erdgeschoss. 

Was für eine Garantie 
gewähren Sie? 

2 Jahre, und Sie können noch 
2 Jahre Verlängerung kaufen. 

Wo kann ich es anprobieren? 

Die Umkleidekabinen sind da 
hinten. 

Wo ist ein DVD oder 
Buchladen? 

Leider verkaufen wir keine 
Bücher oder DVDs hier. 

5  
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Czy mogę otrzymać 
rachunek? 

Plastikową, czy papierową. Czy mogę dostać torebkę? 

Proszę bardzo. To jest ale 
drugi tom, obawiam się, że 
pierwszego tomu nie mamy. 

Chciałbym tamtą książkę. Proszę bardzo. I Pana karta. 

Wezmę to, dziękuję. Szuka Pan dżinsów? Chciałbym kupić spodnie. 

Apteka jest na parterze. Czy gdzieś tutaj jest apteka? 
Dobra. Proszę odebrać to 

przy kasie. 

Gdzie mogę to wypróbować? 
Dwa lata plus kolejne dwa 

lata można dokupić. 
Jaka jest gwarancja? 

Niestety, nie sprzedajemy 
tutaj książek ani DVD. 

Gdzie jest dział książek / 
DVD? 

Kabinki są w tamtym 
kierunku. 

6  
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Wo ist ein 
Bekleidungsgeschäft? 

Suchen Sie formelle oder 
legere Kleidung? 

Zahlen Sie bar oder mit 
Karte? 

Mit karte wenn es Ihnen 
nichts ausmacht? 

Zahlen Sie mit Karte oder 
cash? 

Ich bezahle mit Kreditkarte. 

Sie sehen ausgezeichnet aus. 
Danke für das Kompliment. 

Ich kaufe es. 
-  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

7  
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Płaci Pan kartą, czy 
gotówką? 

Szuka Pan formalnego, czy 
nieformalnego ubrania? 

Gdzie jest oddział z 
ubraniami? 

Zapłacę kartą, proszę. 
Płaci Pan kartą, czy 

gotówką? 
Kartą, o ile to nie 

przeszkadza. 

-  Och dziękuję. Wezmę to. Wygląda Pani uroczo. 

8  
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Zakupy – test 

•  Przepraszam, to jedyny kolor, który mamy. ................................................................. 

•  Dwa lata plus kolejne dwa lata można dokupić. ................................................................. 

•  Chciałbym tamtą książkę. ................................................................. 

•  Czy jest mi w tym do twarzy? ................................................................. 

•  Proszę bardzo. I Pana karta. ................................................................. 

•  Oczywiście, zaraz podejdę do Pana. ................................................................. 

•  Gdzie jest dział książek / DVD? ................................................................. 

•  Dobra. Proszę odebrać to przy kasie. ................................................................. 

•  Chciałbym kupić spodnie. ................................................................. 

•  Plastikową, czy papierową. ................................................................. 

•  Mogę wypróbować tą koszulę? ................................................................. 

•  Przepraszam, niech spojrzę. ................................................................. 

•  Zerknę, myślę, że jest tam jeszcze jeden tańszy. ................................................................. 

•  Nie ma Pan większej? ................................................................. 

•  Jakiego autora? ................................................................. 

•  Jak wyglądam? ................................................................. 

•  Jaka jest gwarancja? ................................................................. 

•  Wygląda Pani uroczo. ................................................................. 

•  Mogę wypróbować te spodnie? ................................................................. 
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•  Jaki to numer? ................................................................. 

•  Płaci Pan kartą, czy gotówką? ................................................................. 

•  Gdzie jest oddział z ubraniami? ................................................................. 

•  Chciałbym kupić koszulkę. ................................................................. 

•  Tak, bardzo. ................................................................. 

•  Wezmę to, dziękuję. ................................................................. 

•  Apteka jest na parterze. ................................................................. 

•  Szuka Pan dżinsów? ................................................................. 

•  Nie ma Pan mniejszej? ................................................................. 

•  Gdzie mogę to wypróbować? ................................................................. 

•  Tak, kabinki są w tym kierunku. ................................................................. 

•  Czy gdzieś tutaj jest apteka? ................................................................. 

•  Och dziękuję. Wezmę to. ................................................................. 

•  Mamy dwie koszule za cenę jednej. ................................................................. 

•  Szuka Pan formalnego, czy nieformalnego 

ubrania? 

................................................................. 

•  Czy może mi Pan pomóc? ................................................................. 

•  Ne wiem. Chyba 43. ................................................................. 

•  Chciałbym kupić koszulę dla siebie. ................................................................. 

•  Tak, ale niech Pan włoży podczas próby 

podkoszulek. 

................................................................. 
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•  Płaci Pan kartą, czy gotówką? ................................................................. 

•  Kartą może Pan płacić, jeżeli kupi Pan za 

więcej, niż 15€. 

................................................................. 

•  Proszę bardzo. To jest ale drugi tom, obawiam 

się, że pierwszego tomu nie mamy. 

................................................................. 

•  Nie ma Pan innego koloru? ................................................................. 

•  Kartą, o ile to nie przeszkadza. ................................................................. 

•  Oczywiście. Mamy i większe, gdyby nie 

pasowała. 

................................................................. 

•  Jaki numer? Niech zgadnę … 44? ................................................................. 

•  Szukam filmu Waniliowe niebo. ................................................................. 

•  Niestety, nie sprzedajemy tutaj książek ani 

DVD. 

................................................................. 

•  Nie ma Pan tańszego? ................................................................. 

•  Płacę gotówką. ................................................................. 

•  Niestety, to wszystko, co mamy. ................................................................. 

•  Szukam książki "Timeline". ................................................................. 

•  Nie mamy go już od dłuższego czasu. ................................................................. 

•  Płacę kartą. ................................................................. 

•  Mogę wypróbować tą kurtkę? ................................................................. 

•  Zapłacę kartą, proszę. ................................................................. 

•  W porządku. Zaraz wracam z Pan kwitem. ................................................................. 
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•  Czy mogę otrzymać rachunek? ................................................................. 

•  Szukasz przewodnika, czy interesuje Cię 

bardziej historia? 

................................................................. 

•  Szukam jakiejś książki o Oxford. ................................................................. 

•  Kabinki są w tamtym kierunku. ................................................................. 

•  Czy mogę dostać torebkę? ................................................................. 

•  Do twarzy Ci w tym. ................................................................. 
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Zakupy – test – klucz 

•  Przepraszam, to jedyny kolor, który mamy. •  Tut mir leid, das ist die einzige Farbe die wir 

haben. 

•  Dwa lata plus kolejne dwa lata można dokupić. •  2 Jahre, und Sie können noch 2 Jahre 

Verlängerung kaufen. 

•  Chciałbym tamtą książkę. •  Ich hätte gerne dieses Buch. 

•  Czy jest mi w tym do twarzy? •  Wie steht es mir? 

•  Proszę bardzo. I Pana karta. •  Bitte sehr, und Ihre Karte. 

•  Oczywiście, zaraz podejdę do Pana. •  Aber natürlich, einen Moment bitte. 

•  Gdzie jest dział książek / DVD? •  Wo ist ein DVD oder Buchladen? 

•  Dobra. Proszę odebrać to przy kasie. •  Sehr gern. Sie können es an der Kasse abholen. 

•  Chciałbym kupić spodnie. •  Ich würde gern ein paar Hosen kaufen. 

•  Plastikową, czy papierową. •  Plastik oder Papier? 

•  Mogę wypróbować tą koszulę? •  Kann ich dieses Hemd anprobieren? 

•  Przepraszam, niech spojrzę. •  Lassen Sie mich nachsehen. 

•  Zerknę, myślę, że jest tam jeszcze jeden tańszy. •  Ich glaube da ist eines noch günstiger, lassen 

Sie mich nachschauen. 

•  Nie ma Pan większej? •  Haben Sie das noch in einer grösseren Grösse? 

•  Jakiego autora? •  Von wem ist es? 

•  Jak wyglądam? •  Wie sehe ich aus? 

•  Jaka jest gwarancja? •  Was für eine Garantie gewähren Sie? 

•  Wygląda Pani uroczo. •  Sie sehen ausgezeichnet aus. 
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•  Mogę wypróbować te spodnie? •  Kann ich die Hose anprobieren? 

•  Jaki to numer? •  Welche Grösse ist es? 

•  Płaci Pan kartą, czy gotówką? •  Zahlen Sie bar oder mit Karte? 

•  Gdzie jest oddział z ubraniami? •  Wo ist ein Bekleidungsgeschäft? 

•  Chciałbym kupić koszulkę. •  Ich würde gern ein T-Shirt kaufen. 

•  Tak, bardzo. •  Es steht dir gut. 

•  Wezmę to, dziękuję. •  Ich nehme es, Vielen Dank. 

•  Apteka jest na parterze. •  Die Drogerie ist im Erdgeschoss. 

•  Szuka Pan dżinsów? •  Suchen Sie nach Jeans? 

•  Nie ma Pan mniejszej? •  Haben Sie das noch in einer kleineren Grösse? 

•  Gdzie mogę to wypróbować? •  Wo kann ich es anprobieren? 

•  Tak, kabinki są w tym kierunku. •  Ja, die Kabinen sind da drüben. 

•  Czy gdzieś tutaj jest apteka? •  Gibt es eine Drogerie hier? 

•  Och dziękuję. Wezmę to. •  Danke für das Kompliment. Ich kaufe es. 

•  Mamy dwie koszule za cenę jednej. •  Wir haben zwei T-Shirts für den Preis von 

einem. 

•  Szuka Pan formalnego, czy nieformalnego 

ubrania? 

•  Suchen Sie formelle oder legere Kleidung? 

•  Czy może mi Pan pomóc? •  Können Sie mir helfen? 

•  Ne wiem. Chyba 43. •  Ich weiss es nicht, ich schätze 43. 

•  Chciałbym kupić koszulę dla siebie. •  Ich würde gern ein Hemd kaufen. 
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•  Tak, ale niech Pan włoży podczas próby 

podkoszulek. 

•  Aber natürlich, aber tragen Sie bitte ein T-Shrit 

wenn Sie es anprobieren. 

•  Płaci Pan kartą, czy gotówką? •  Zahlen Sie mit Karte oder cash? 

•  Kartą może Pan płacić, jeżeli kupi Pan za 

więcej, niż 15€. 

•  Sie können nur einen Betrag von über 15 Euro 

mit Karte bezahlen. 

•  Proszę bardzo. To jest ale drugi tom, obawiam 

się, że pierwszego tomu nie mamy. 

•  Hier bitte, aber dies ist Band 2, band 1 haben 

wir im Moment nicht. 

•  Nie ma Pan innego koloru? •  Haben Sie das nicht noch in einer anderen 

Farbe? 

•  Kartą, o ile to nie przeszkadza. •  Mit karte wenn es Ihnen nichts ausmacht? 

•  Oczywiście. Mamy i większe, gdyby nie 

pasowała. 

•  Ja aber selbstverständlich, wir haben sie auch 

noch grösser wenn sie nicht passt. 

•  Jaki numer? Niech zgadnę … 44? •  Welche Grösse? Lassen Sie mich raten, 44? 

•  Szukam filmu Waniliowe niebo. •  Ich suche den Film "Vanilla Skye" 

•  Niestety, nie sprzedajemy tutaj książek ani 

DVD. 

•  Leider verkaufen wir keine Bücher oder DVDs 

hier. 

•  Nie ma Pan tańszego? •  Haben Sie nicht etwas günstigeres? 

•  Płacę gotówką. •  Ich zahle bar. 

•  Niestety, to wszystko, co mamy. •  Tut mir leid, das ist die grösste Grösse die wir 

haben. 

•  Szukam książki "Timeline". •  Ich suche nach einem Buch mit dem Titel 

'Timeline" 

•  Nie mamy go już od dłuższego czasu. •  Den haben wir schon seit geraumer Zeit nicht 

mehr. 

•  Płacę kartą. •  Ich bezahle mit Karte. 
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•  Mogę wypróbować tą kurtkę? •  Kann ich die Jacke anprobieren? 

•  Zapłacę kartą, proszę. •  Ich bezahle mit Kreditkarte. 

•  W porządku. Zaraz wracam z Pan kwitem. •  Sehr gern, ich bin sofort mit Ihrem Beleg 

wieder da. 

•  Czy mogę otrzymać rachunek? •  Kann ich eine Quittung haben? 

•  Szukasz przewodnika, czy interesuje Cię 

bardziej historia? 

•  Suchen Sie eher einen Führer oder eher etwas 

zur Geschichte? 

•  Szukam jakiejś książki o Oxford. •  Ich suche ein Buch über Oxford 

•  Kabinki są w tamtym kierunku. •  Die Umkleidekabinen sind da hinten. 

•  Czy mogę dostać torebkę? •  Kann ich bitte eine Tasche haben? 

•  Do twarzy Ci w tym. •  Es steht Ihnen. 
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Na urlopie, lekcja pierwsza, wysłuchaj!  

• Was interessiert Sie? • Jakie są Pana zainteresowania? 

• Wir wollen in die Bar etwas essen, 
kommt ihr mit? 

• Idziemy na coś do baru. Idziecie razem 
z nami? 

• Ich hoffe ich störe nicht. • Mam nadzieję, że nie przeszkadzam. 

• Was haben Sie studiert? • Co Pan studiował? 

• Kommen Sie mit uns? • Czy chce Pan do nas dołączyć? 

• Wie heissen Sie? • Jakie Pana imię? 

• Irgenwelche Tips für abends? • Jakieś propozycje na wieczór? 

• Wie lange seid ihr schon hier? • Jak długo tutaj jesteście? 

• Darf ich dir meinen Kollegen 
vorstellen: das ist Larry 

• Pan pozwoli, że przedstawię swojego 
współpracownika. To jest Larry. 

• Habt ihr Kinder? • Czy mają Pastwo dzieci? 

• Tut mir leid, aber ich muss weg. • Niestety, muszę już iść. 

• Möchten Sie bestellen? • Czy chcą Państwo zamówić? 

• Was sind Sie von Beruf? • Co robisz, jaki jest Twój zawód? 

• Da ist etwas was ihr unbedingt sehen 
müsst. 

• To musicie zobaczyć. 

• Interessieren Sie sich für die 
Sehenswürdigkeiten? 

• Interesują was zabytki? 

• Wo wurden Sie geboren? • Gdzie się urodziłeś? 

• Sind Sie hier beruflich oder privat? • Jest Pan tutaj służbowo, czy 
prywatnie? 

• Wann wurden Sie geboren? • Kiedy Pan się urodził? 

• Gefällt es euch hier? • Podoba Wam się tutaj? 

• Möchten Sie ins Kino gehen? • Czy chciałby Pan pójść do kina? 



307 
 

• Wie sieht die Wettervorschau aus? • Jak wygląda prognoza pogody? 

• Wart ihr schonmal hier? • Byliście tu już kiedyś? 

• Wollt ihr wirklich nicht mit uns was 
machen? 

• Na pewno Pan do nas nie dołączy? 

• Darf ich dir meine Frau vorstellen? 
Das ist Mary. 

• Pan pozwoli, że przedstawię swoją 
żonę. To jest Mary. 

• Sind Sie verheiratet? • Jest Pan żonaty? 

• Was bist du von Beruf? • Co Pan robi? 

• Sind Sie geschäftlich hier? • Jest Pan tutaj służbowo? 

• Trinken Sie einen Wein mit uns? • Napije się Pan z nami wina? 

• Ich habe ein tolles Angebot für Sie. • Mam dla Państwa wspaniałą 
propozycję. 

• Was machen Sie heute Abend? • Co robicie dzisiaj wieczorem? 

• Woher kommen Sie? • Skąd Pan jest? 

• Was ist hier sehenswert? • Co tam można zobaczyć? 

• Das ist meine Frau Veronika • To moja żona Weronika. 

• Was machen Sie? • Co Pan robi? 

• Möchtest du mit uns spielen? • Chcecie zagrać z nami? 

• Wo seid ihr untergekommen? • Gdzie mieszkacie? 

• Wie ist das Wetter heute? • Jaka jest dzisiaj pogoda? 

• Kann ich Sie zu einem Glas Wein 
einladen? 

• Czy mogę Pana zaprosić na wino? 

• Sind Sie verheiratet? • Jest Pan żonaty? 

• Würdest du morgen mit mir zu Abend 
essen? 

• Poszedłbyś ze mną jutro na kolację? 

• Können Sie uns bitte die Karte 
bringen? 

• Poproszę menu. 



308 
 

• Wann reist ihr ab? • Kiedy wyjeżdżacie? 

• Waren Sie schonmal hier? • Byliście już tutaj kiedyś wcześniej? 

• Entschuldigen Sie bitte, ich habe Ihren 
Namen nicht gehört. 

• Przepraszam, nie zrozumiałem Pana 
imienia. 

• Woher kommst du? • Skąd pochodzisz? 

• Bitte nicht stören. • Proszę nie przeszkadzać. 

• Wie als bist du? • Ile ma Pan lat? Ile masz lat? 

• Darf ich mich vorstellen? Mein Name 
ist Peter. 

• Pan pozwoli, że się przedstawię? Mam 
na imię Piotr. 

• Würde es Dir etwas ausmachen wenn 
ich hier rauche? 

• Przepraszam, nie będzie Państwu 
przeszkadzać, jak sobie zapalę? 

• Wo ist die Lebensmittelabteilung? • Gdzie jest oddział z artykułami 
spożywczymi? 

• Wann geht die letzte Fahrt auf  dem 
Skilift? 

• O której jest ostatni rejs? 

• Ich würde gern ein paar Skie leihen für 
mich und meinen Sohn. 

• Chciałbym pożyczyć narty dla siebie i 
dla syna. 

• Drei Wochenskipässe für Erwachsene 
und zwei für Kinder, bitte. 

• Poproszę trzy tygodniowe skipasy dla 
dorosłych i dwa dla dzieci. 

• Lassen Sie uns einen Kaffee trinken 
gehen. 

• Chodźmy na kawę. 

• Ich hätte gern ein Snowboard für 
meine Tochter. 

• Chciałbym snowboard dla córki. 

• Lassen Sie mich Sie auf einen Drink 
einladen. 

• Mogę Panią zaprosić na drinka? 

• Ich hätte gern einen Gruppenpass für 
10 Personen. 

• Poproszę skipas dla grupy dziesięciu 
osób. 

• Können wir einen Gruppen Skipass 
kaufen? 

• Możemy kupić skipas dla grupy? 

• Was kostet ein Tagesskipass? • Ile kosztuje skipas jednodniowy? 
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• Ich habe online reserviert. • Zrobiłem rezerwację on-line. 

• Pass auf! • Uwaga!!!!! 

• Wo kann ich einen Helm kaufen? • Gdzie mogę kupić hełm? 

• Könnten Sie ein Bild von uns machen? • Przepraszam, może nam Pan zrobić 
zdjęcie? 

• Ich würde gern meine Kanten schleifen 
lassen. 

• Chciałbym naostrzyć krawędzie. 

• Gibt es ein Restaurant im Skigebiet? • Czy na stoku jest restauracja? 
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Na urlopie, lekcja druga, przetłumacz!  

• Na pewno Pan do nas nie dołączy? • Wollt ihr wirklich nicht mit uns was 
machen? 

• Czy mogę Pana zaprosić na wino? • Kann ich Sie zu einem Glas Wein 
einladen? 

• Czy chciałby Pan pójść do kina? • Möchten Sie ins Kino gehen? 

• Jest Pan tutaj służbowo, czy 
prywatnie? 

• Sind Sie hier beruflich oder privat? 

• Niestety, muszę już iść. • Tut mir leid, aber ich muss weg. 

• Proszę nie przeszkadzać. • Bitte nicht stören. 

• Co Pan studiował? • Was haben Sie studiert? 

• Czy chce Pan do nas dołączyć? • Kommen Sie mit uns? 

• Jak wygląda prognoza pogody? • Wie sieht die Wettervorschau aus? 

• To moja żona Weronika. • Das ist meine Frau Veronika 

• Skąd pochodzisz? • Woher kommst du? 

• Gdzie się urodziłeś? • Wo wurden Sie geboren? 

• Mam dla Państwa wspaniałą 
propozycję. 

• Ich habe ein tolles Angebot für Sie. 

• Gdzie mieszkacie? • Wo seid ihr untergekommen? 

• Ile ma Pan lat? Ile masz lat? • Wie als bist du? 

• Chcecie zagrać z nami? • Möchtest du mit uns spielen? 

• Co Pan robi? • Was bist du von Beruf? 

• To musicie zobaczyć. • Da ist etwas was ihr unbedingt sehen 
müsst. 

• Kiedy wyjeżdżacie? • Wann reist ihr ab? 

• Przepraszam, nie zrozumiałem Pana 
imienia. 

• Entschuldigen Sie bitte, ich habe Ihren 
Namen nicht gehört. 
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• Jakie są Pana zainteresowania? • Was interessiert Sie? 

• Skąd Pan jest? • Woher kommen Sie? 

• Byliście już tutaj kiedyś wcześniej? • Waren Sie schonmal hier? 

• Co tam można zobaczyć? • Was ist hier sehenswert? 

• Jak długo tutaj jesteście? • Wie lange seid ihr schon hier? 

• Jest Pan żonaty? • Sind Sie verheiratet? 

• Mam nadzieję, że nie przeszkadzam. • Ich hoffe ich störe nicht. 

• Co Pan robi? • Was machen Sie? 

• Jakieś propozycje na wieczór? • Irgenwelche Tips für abends? 

• Czy chcą Państwo zamówić? • Möchten Sie bestellen? 

• Pan pozwoli, że przedstawię swoją 
żonę. To jest Mary. 

• Darf ich dir meine Frau vorstellen? 
Das ist Mary 

• Jakie Pana imię? • Wie heissen Sie? 

• Co robisz, jaki jest Twój zawód? • Was sind Sie von Beruf? 

• Podoba Wam się tutaj? • Gefällt es euch hier? 

• Jest Pan żonaty? • Sind Sie verheiratet? 

• Poszedłbyś ze mną jutro na kolację? • Würdest du morgen mit mir zu Abend 
essen? 

• Pan pozwoli, że przedstawię swojego 
współpracownika. To jest Larry. 

• Darf ich dir meinen Kollegen 
vorstellen? Das ist Larry 

• Jaka jest dzisiaj pogoda? • Wie ist das Wetter heute? 

• Czy mają Pastwo dzieci? • Habt ihr Kinder? 

• Pan pozwoli, że się przedstawię. Mam 
na imię Piotr. 

• Darf ich mich vorstellen? Mein Name 
ist Peter. 

• Co robicie dzisiaj wieczorem? • Was machen Sie heute Abend? 

• Idziemy na coś do baru. Idziecie razem • Wir wollen in die Bar etwas essen, 



312 
 

z nami? kommt ihr mit? 

• Kiedy Pan się urodził? • Wann wurden Sie geboren? 

• Poproszę menu. • Können Sie uns bitte die Karte 
bringen? 

• Interesują was zabytki? • Interessieren Sie sich für die 
Sehenswürdigkeiten? 

• Co Pan lubi robić? • Was würden sie gerne machen? 

• Jest Pan tutaj służbowo? • Sind Sie geschäftlich hier? 

• Napije się Pan z nami wina? • Trinken Sie einen Wein mit uns? 

• Byliście tu już kiedyś? • Wart ihr schonmal hier? 

• Przepraszam, nie będzie Państwu 
przeszkadzać, jak sobie zapalę? 

• Würde es Dir etwas ausmachen wenn 
ich hier rauche? 

 
• Chciałbym snowboard dla córki. • Ich hätte gern ein Snowboard für 

meine Tochter. 

• Gdzie jest oddział z artykułami 
spożywczymi? 

• Wo ist die Lebensmittelabteilung? 

• Chciałbym naostrzyć krawędzie. • Ich würde gern meine Kanten 
schleifen lassen. 

• Poproszę skipas dla grupy dziesięciu 
osób. 

• Ich hätte gern einen Gruppenpass für 
10 Personen. 

• Poproszę trzy tygodniowe skipasy dla 
dorosłych i dwa dla dzieci. 

• Drei Wochenskipässe für Erwachsene 
und zwei für Kinder, bitte. 

• Przepraszam, może nam Pan zrobić 
zdjęcie? 

• Könnten Sie ein Bild von uns 
machen? 

• Mogę Panią zaprosić na drinka? • Lassen Sie mich Sie auf einen Drink 
einladen. 

• Chodźmy na kawę. • Lassen Sie uns einen Kaffee trinken 
gehen. 

• Ile kosztuje skipas jednodniowy? • Was kostet ein Tagesskipass? 
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• Czy na stoku jest restauracja? • Gibt es ein Restaurant im Skigebiet? 

• Gdzie mogę kupić hełm? • Wo kann ich einen Helm kaufen? 

• Zrobiłem rezerwację on-line. • Ich habe online reserviert. 

• O której jest ostatni rejs? • Wann geht die letzte Fahrt auf dem 
Skilift? 

• Możemy kupić skipas dla grupy? • Können wir einen Gruppen Skipass 
kaufen? 

• Chciałbym pożyczyć narty dla siebie i 
dla syna. 

• Ich würde gern ein paar Skie leihen 
für mich und meinen Sohn. 

• Uwaga!!!!! • Pass auf! 
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Na urlopie, lekcja trzecia, wysłuchaj!  

• Es sollte den ganzen Tag die Sonne 
scheinen. 

• Cały dzień powinno świecić słońce. 

• Morgen und Mittwoch Sonne, am 
Donnerstag sollte es schneien. 

• Jutro i w środę ma świecić słońce, 
natomiast w czwartek ma za zacząć 
padań śnieg. 

• Ja, ich bin geschäftlich hier. • Jestem tutaj służbowo. 

• Ich wurde 1981 geboren. • Urodziłem się w 1981 roku. 

• Oh wirklich? Es ist noch nicht einmal 
Mitternacht. 

• Nie, naprawdę? Nie ma nawet jeszcze 
północy. 

• Bitte sehr. • Proszę bardzo. 

• Danke, aber ich bin etwas müde und 
habe noch zu arbeiten. 

• Dziękuję, ale jestem trochę zmęczony i 
mam jeszcze jakąś pracę. 

• Es tut mir leid aber für morgen Abend 
habe ich schon Pläne. 

• Przykro mi, ale jutrzejszy wieczór 
mam już zajęty. 

• Ja eigentlich schon, was ist los? • Właściwie tak, o co chodzi. 

• Tut mir leid, Ich bin nicht in 
Stimmung, aber morgen. 

• Przepraszam, jestem bez humoru. Ale 
jutro na pewno dołączę. 

• Das klingt gut, wann fängt das neue 
Spiel an? 

• To brzmi wspaniale. O której 
rozpoczyna się następna gra? 

• Ich interessiere mich für Tauchen und 
Fischen. 

• Interesuję się wędkarstwem i 
nurkowaniem. 

• Wir lieben es auszugehen und neue 
Leute kennenzulernen. 

• Lubimy spotykać nowych ludzi i 
chodzić do miasta. 

• Wir sind im Urlaub hier. • Jesteśmy tutaj na wakacjach. 

• Ja ,das würden wir gern, wir sind in 
zehn Minuten da. 

• Tak, chętnie. Będziemy za dziesięć 
minut. 

• Das ist sehr nett, aber Ich habe leider 
schon etwas vor. 

• To bardzo miło z Pana strony, ale już 
coś mam. 

• Ich komme aus Prag, und Sie? • Jestem z Pragi, a Pan? 
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• Ich wurde in Prag geboren. • Urodziłem się w Pradze. 

• Wir sind im Hotel Mercury. • Mieszkamy w hotelu Mercury. 

• Danke, aber Ich rauche nicht. • Dziękuję, ale nie palę. 

• Mein Name ist Peter. • Mam na imię Piotr. 

• Seit Montag. • Od poniedziałku. 

• Freut mich dich kennenzulernen, Mary, 
ich habe schon viel von dir gehört. 

• Och, bardzo mi miło, Mary. Już tyle o 
Tobie słyszałem. 

• Es ist unser erstes Mal hier. • Nie, jesteśmy tutaj pierwszy raz. 

• Freut mich dich kennenzulernen, Peter, 
mein Name ist John. 

• Bardzo mi miło Piotrze. Mam na imię 
John. 

• Entschuldigung, das habe ich 
übersehen. 

• Przepraszam, nie zauważyłem. 

• Ich bin Dipl. Ing. • Mam dyplom z uczelni wyższej. 

• Nein, ich bin alleinstehend. • Nie, jestem wolny. 

• Ja, wir waren schon ein paarmal hier. • Tak, jesteśmy tu kolejny raz. 

• Danke, aber wir sind wirklich nicht 
interessiert. 

• Dziękuję, ale naprawdę nas to nie 
interesuje. 

• Nun, bisher alles in Ordnung. • Na razie w porządku. 

• Wir haben uns noch nicht entschieden, 
warum? 

• Jeszcze nie jesteśmy zdecydowani. 
Dlaczego? 

• Danke, das würde Ich sehr gern. • Chętnie, dziękuję. 

• Wir reisen am kommenden Freitag ab. • Wyjeżdżamy w następny piątek. 

• Ich bin siebenundzwanzig. • Dwadzieścia siedem. 

• Danke, aber wir sind nicht interessiert. • Dziękujemy, nie jesteśmy 
zainteresowani. 

• Nicht wirklich, wir bleiben gerne an 
einem Ort und geniessen die Sonne. 

• Nie za bardzo, lubimy zostać w 
jednym miejscu i cieszyć się słońcem.  

• Danke, aber nein, ein anderes mal • Dziękuję, ale na prawdę nie. Może 
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vielleicht. następnym razem. 

• Ich bin Tauchlehrer. • Pracuję jako instruktor nurkowania. 

• Nun, Hallo, freut mich Sie 
kennenzulernen, Veronika. 

• Dzień dobry Pani Weroniko, bardzo mi 
miło, że Panią poznaję. 

• Ich komme aus Tschechien. • Pochodzę z Czeskiej Republiki. 

• Hallo Larry, freut mich dich 
kennenzulernen. 

• Cześć Larry, miło Cię poznać. 

• Ja, wir haben einen Sohn und eine 
Tochter. 

• Tak, mamy syna i córkę. 

• Kein Problem, mein Name ist Peter 
Smith. 

• Nie ma problemu, nazywam się Peter 
Smith. 

• Ich arbeite in der Stahl Branche. • Pracuję w sklepie ze stalą. 

• Das Stadtzentrum ist sehr schön, und 
man kann hier Fallschirmspringen. 

• Centrum miasta jest bardzo ładne i 
możecie iść nawet skakać ze samolotu. 

• Noch eine Minute, bitte. • Poproszę jeszcze minutę? 

• Ja, ich bin verheiratet. • Tak, jestem żonaty. 

• Da gibt es eine Bar mit Namen 
SEEWOLF. Das beste seafood der 
Stadt. 

• Jest tam bar Wilk Morski. Najlepsze 
dary morza w mieście. 

• Bitte, tun Sie sich keinen Zwang an. • Proszę bardzo. 

• Wie gut fahren Sie? • Jak dobrze Państwo jeździcie na 
nartach? 

• Lebensmittel gibt es im ersten Stock 
rechts. 

• Artykuły spożywcze są na pierwszym 
piętrze w prawo. 

• Das kostet 20 Euro, Komm in 2 
Stunden wieder. 

• Kosztuje to dwadzieścia euro. Niech 
Pan przyjdzie za dwie godziny. 

• Das wäre toll, aber ich habe es eilig. 
Vielleicht das nächstemal. 

• To by było bardzo przyjemne, ale 
muszę lecieć. Może następnym 
razem. 

• Die letzte Fahrt ist um punkt 16.00 
Uhr. 

• Ostatni rejs jest dokładnie o czwartej. 
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• Es sind sogar drei: Eines auf dem 
Gipfel, eines auf der Mittel- und eines 
auf der Talstation. 

• Właściwie to są trzy - na górze, w 
środku i na samym końcu. 

• Heute schliessen die Lifte um 15 Uhr, 
also ist es besser nur ein 
Vormittagsticket zu nehmen. 

• Dzisiaj stoki zamykają o trzeciej. 
Dlatego lepiej wychodzi wykupić 
tylko rano. 

• Wie ist die Buchungsnummer? • Jaki jest numer Pana rezerwacji? 

• Dazu müssen Sie mindestens 15 
Personen sein. 

• Musi Was być minimum piętnaście 
osób. 

• Ist sie schonmal Snowboard gefahren? • Już jeździła na snowboardzie? 

• Zweihundertfünfzig Euro. Mit Karte? • Dwieście pięćdziesiąt euro. Płaci Pan 
kartą? 

• Aber natürlich, rückt etwas näher 
zusammen und lächelt bitte. 

• Oczywiście, stańcie bliżej siebie i 
proszę się uśmiechać. 

• Entschuldigung, ich wollte sie nicht 
anstossen, sind Sie OK? 

• Przepraszam, nie chciałem Pana 
potrącić. Czy wszystko w porządku? 

• Es gibt ein Geschäft die Strasse runter, 
da bekommen Sie alles was Sie 
brauchen. 

• Tutaj na ulicy jest sklep, gdzie może 
Pan kupić wszystko, co jest Panu 
potrzebne. 

• Sehen Sie die kleine Holzhütte? Da ist 
es. 

• Widzi Pan tą drewnianą chatkę? To 
tam. 
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Na urlopie,  lekcja czwarta, przetłumacz!  

• Proszę bardzo. • Bitte sehr. 

• Och, bardzo mi miło, Mary. Już tyle o 
Tobie słyszałem. 

• Freut mich dich kennenzulernen, Mary, 
ich habe schon viel von dir gehört. 

• Jestem tutaj służbowo. • Ja, ich bin geschäftlich hier. 

• Jeszcze nie jesteśmy zdecydowani. 
Dlaczego? 

• Wir haben uns noch nicht entschieden, 
warum? 

• Poproszę jeszcze minutę. • Noch eine Minute, bitte. 

• Dziękujemy, nie jesteśmy 
zainteresowani. 

• Danke, aber wir sind nicht interessiert. 

• Pochodzę z Czeskiej Republiki. • Ich komme aus Tschechien. 

• Tak, jesteśmy tu kolejny raz. • Ja, wir waren schon ein paarmal hier. 

• Mam dyplom z uczelni wyższej. • Ich bin Dipl. Ing. 

• Dwadzieścia siedem. • Ich bin siebenundzwanzig. 

• Jestem z Pragi, a Pan? • Ich komme aus Prag, und Sie? 

• Dzień dobry Pani Weroniko, bardzo mi 
miło, że Panią poznaję. 

• Nun, Hallo, freut mich Sie 
kennenzulernen, Veronika. 

• Lubimy spotykać nowych ludzi i 
chodzić do miasta. 

• Wir lieben es auszugehen und neue 
Leute kennenzulernen. 

• Przepraszam, nie zauważyłem. • Entschuldigung, das habe ich 
übersehen. 

• Centrum miasta jest bardzo ładne i 
możecie iść nawet skakać ze samolotu. 

• Das Stadtzentrum ist sehr schön, und 
man kann hier Fallschirmspringen. 

• Na razie w porządku. • Nun, bisher alles in Ordnung. 

• Nie za bardzo, lubimy zostać w 
jednym miejscu i cieszyć się słońcem.  

• Nicht wirklich, wir bleiben gerne an 
einem Ort und geniessen die Sonne. 

• Tak, mamy syna i córkę. • Ja, wir haben einen Sohn und eine 
Tochter. 

• Przykro mi, ale jutrzejszy wieczór • Es tut mir leid aber für morgen Abend 
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mam już zajęty? habe ich schon Pläne. 

• Wyjeżdżamy w następny piątek. • Wir reisen am kommenden Freitag ab. 

• Pracuję jako instruktor nurkowania. • Ich bin Tauchlehrer. 

• Mam na imię Piotr. • Mein Name ist Peter. 

• Chętnie, dziękuję. • Danke, das würde ich sehr gern. 

• Nie, jesteśmy tutaj pierwszy raz. • Es ist unser erstes Mal hier. 

• Dziękuję, ale nie palę. • Danke, aber Ich rauche nicht. 

• Pracuję w sklepie ze stalą. • Ich arbeite in der Stahl Branche. 

• Od poniedziałku. • Seit Montag. 

• To bardzo miło z Pana strony, ale już 
coś mam. 

• Das ist sehr nett, aber Ich habe leider 
schon etwas vor. 

• Jest tam bar Wilk Morski. Najlepsze 
dary morza w mieście. 

• Da gibt es eine Bar mit dem Namen 
SEEWOLF. Das beste seafood der 
Stadt. 

• Nie, naprawdę? Nie ma nawet jeszcze 
północy. 

• Oh wirklich? Es ist noch nicht einmal 
Mitternacht. 

• Dziękuję, ale na prawdę nie. Może 
następnym razem. 

• Danke, aber nein, ein anderesmal 
vielleicht. 

• Urodziłem się w 1981 roku. • Ich wurde 1981 geboren 

• Urodziłem się w Pradze. • Ich wurde in Prag geboren. 

• Bardzo mi miło Piotrze. Mam na imię 
John. 

• Freut mich dich kennenzulernen, Peter, 
mein Name ist John. 

• Właściwie tak, o co chodzi. • Ja eigentlich schon, was ist los? 

• Dziękuję, ale naprawdę nas to nie 
interesuje. 

• Danke, aber wir sind wirklich nicht 
interessiert. 

• Nie, jestem wolny. • Nein, ich bin alleinstehend. 

• Cały dzień powinno świecić słońce. • Es sollte den ganzen Tag die Sonne 
scheinen. 
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• Dziękuję, ale jestem trochę zmęczony i 
mam jeszcze jakąś pracę. 

• Danke, aber ich bin etwas müde und 
habe noch zu arbeiten. 

• Jutro i w środę ma świecić słońce, 
natomiast w czwartek ma za zacząć 
padań śnieg. 

• Morgen und Mittwoch Sonne, am 
Donnerstag sollte es schneien. 

• Jesteśmy tutaj na wakacjach. • Wir sind im Urlaub hier. 

• Interesuję się wędkarstwem i 
nurkowaniem. 

• Ich interessiere mich für Tauchen und 
Fischen. 

• Tak, chętnie. Będziemy za dziesięć 
minut. 

• Ja ,das würden wir gern, wir sind in 
zehn Minuten da. 

• Cześć Larry, miło Cię poznać. • Hallo Larry, freut mich dich 
kennenzulernen. 

• To brzmi wspaniale. O której 
rozpoczyna się następna gra? 

• Das klingt gut, wann fängt das neue 
Spiel an? 

• Przepraszam, jestem bez humoru. Ale 
jutro na pewno dołączę. 

• Tut mir leid, Ich bin nicht in 
Stimmung, aber morgen. 

• Mieszkamy w hotelu Mercury. • Wir sind im Hotel Mercury. 

• Nie ma problemu, nazywam się Peter 
Smith. 

• Kein Problem, mein Name ist Peter 
Smith. 

• Proszę bardzo. • Bitte, tun Sie sich keinen Zwang an. 

• Dzisiaj stoki zamykają o trzeciej. 
Dlatego lepiej wychodzi wykupić tylko 
rano. 

• Heute schliessen die Lifte um 15 Uhr, 
also ist es besser nur ein 
Vormittagsticket zu nehmen. 

• Przepraszam, nie chciałem Pana 
potrącić. Czy wszystko w porządku? 

• Entschuldigung, ich wollte sie nicht 
anstossen, sind Sie OK? 

• Artykuły spożywcze są na pierwszym 
piętrze w prawo. 

• Lebensmittel gibt es im ersten Stock 
rechts. 

• Tutaj na ulicy jest sklep, gdzie może 
Pan kupić wszystko, co jest Panu 
potrzebne. 

• Es gibt ein Geschäft die Strasse 
runter, da bekommen Sie alles was 
Sie brauchen. 

• Ostatni rejs jest dokładnie o czwartej. • Die letzte Fahrt ist um punkt 16.00 
Uhr. 

• Kosztuje to dwadzieścia euro. Niech • Das kostet 20 Euro, Komm in 2 
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Pan przyjdzie za dwie godziny. Stunden wieder. 

• Oczywiście, stańcie bliżej siebie i 
proszę się uśmiechać. 

• Aber natürlich, rückt etwas nähre 
zusammen und lächelt bitte. 

• Musi Was być minimum piętnaście 
osób. 

• Dazu müssen Sie mindestens 15 
Personen sein. 

• Jednodniowy skipas kosztuje pięć 
euro. 

• Ein Tagespass kostet fünfundzwanzig 
Euro. 

• Jak dobrze Państwo jeździcie na 
nartach? 

• Wie gut fahren Sie? 

• Właściwie to są trzy - na górze, w 
środku i na samym końcu. 

• Es sind sogar drei: Eines auf dem 
Gipfel, eines auf der Mittel- und eines 
auf der Talstation 

• Jaki jest numer Pan rezerwacji? • Wie ist die Buchungsnummer? 

• Dwieście pięćdziesiąt euro. Płaci Pan 
kartą? 

• Zweihundertfünfzig Euro. Mit Karte? 

• Już jeździła na snowboardzie? • Ist sie schonmal Snowboard 
gefahren? 

• To by było bardzo przyjemne, ale 
muszę lecieć. Może następnym razem. 

• Das wäre toll, aber ich habe es eilig. 
Vielleicht das nächstemal. 

• Widzi Pan tą drewnianą chatkę? To 
tam. 

• Sehen Sie die kleine Holzhütte? Da 
ist es. 
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Na urlopie, lekcja piąta, lekcja szósta wysłuchaj,reaguj!  

• Gdzie się urodziłeś? • Wo wurden Sie geboren? 

• Urodziłem się w Pradze. • Ich wurde in Prag geboren. 

• Pan pozwoli, że przedstawię swojego 
współpracownika. To jest Larry. 

• Darf ich dir meinen Kollegen 
vorstellen - das ist Larry. 

• Cześć Larry, miło Cię poznać. • Hallo Larry, freut mich dich 
kennenzulernen. 

• Pan pozwoli, że przedstawię swoją 
żonę. To jest Mary. 

• Darf ich dir meine Frau vorstellen? 
Das ist Mary. 

• Och, bardzo mi miło, Mary. Już tyle o 
Tobie słyszałem. 

• Freut mich dich kennenzulernen, Mary, 
ich habe schon viel von dir gehört. 

• Pan pozwoli, że się przedstawię. Mam 
na imię Piotr. 

• Darf ich mich vorstellen? Mein Name 
ist Peter. 

• Bardzo mi miło Piotrze. Mam na imię 
John. 

• Freut mich dich kennenzulernen, Peter, 
mein Name ist John. 

• To moja żona Weronika. • Das ist meine Frau Veronika. 

• Dzień dobry Pani Weroniko, bardzo mi 
miło, że Panią poznaję. 

• Nun, Hallo, freut mich Sie 
kennenzulernen, Veronika. 

• Jest Pan żonaty? • Sind Sie verheiratet? 

• Nie, jestem wolny. • Nein, ich bin alleinstehend. 

• Skąd Pan jest? • Woher kommen Sie? 

• Jestem z Pragi, a Pan? • Ich komme aus Prag, und Sie? 

• Skąd pochodzisz? • Woher kommst du? 

• Pochodzę z Czeskiej Republiki. • Ich komme aus Tschechien. 

• Kiedy Pan się urodził? • Wann wurden Sie geboren? 

• Urodziłem się w 1981 roku. • Ich wurde 1981 geboren. 

• Poproszę menu. • Können Sie uns bitte die Karte 
bringen? 
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• Proszę bardzo. • Bitte sehr. 

• Byliście tu już kiedyś? • Wart ihr schonmal hier? 

• Tak, jesteśmy tu kolejny raz. • Ja, wir waren schon ein paarmal hier. 

• Byliście już tutaj kiedyś wcześniej? • Waren Sie schonmal hier? 

• Nie, jesteśmy tutaj pierwszy raz. • Es ist unser erstes Mal hier. 

• Jak długo tutaj jesteście? • Wie lange seid ihr schon hier? 

• Od poniedziałku. • Seit Montag. 

• Przepraszam, nie zrozumiałem Pana 
imienia. 

• Entschuldigen Sie bitte, ich habe Ihren 
Namen nicht gehört. 

• Nie ma problemu, nazywam się Peter 
Smith. 

• Kein Problem, mein Name ist Peter 
Smith. 

• Jakie Pana imię? • Wie heissen Sie? 

• Mam na imię Piotr. • Mein Name ist Peter. 

• Jest Pan tutaj służbowo, czy 
prywatnie? 

• Sind Sie hier beruflich oder privat? 

• Jesteśmy tutaj na wakacjach. • Wir sind im Urlaub hier. 

• Czy chcą Państwo zamówić? • Möchten Sie bestellen? 

• Poproszę jeszcze minutę? • Noch eine Minute, bitte. 

• Co robisz, jaki jest Twój zawód? • Was sind Sie von Beruf? 

• Pracuję w sklepie ze stalą. • Ich arbeite in der Stahl Branche. 

• Co Pan robi? • Was bist du von Beruf? 

• Pracuję jako instruktor nurkowania. • Ich bin Tauchlehrer. 

• Jak wygląda prognoza pogody? • Wie sieht die Wettervorschau aus? 

• Jutro i w środę ma świecić słońce, 
natomiast w czwartek ma za zacząć 
padań śnieg. 

• Morgen und Mittwoch Sonne, am 
Donnerstag sollte es schneien. 
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• Jaka jest dzisiaj pogoda? • Wie ist das Wetter heute? 

• Cały dzień powinno świecić słońce. • Es sollte den ganzen Tag die Sonne 
scheinen. 

• Jakieś propozycje na wieczór? • Irgenwelche Tips für abends? 

• Jest tam bar Wilk Morski. Najlepsze 
dary morza w mieście. 

• Da gibt es eine Bar mit Namen 
SEEWOLF. Das beste seafood der 
Stadt. 

• Jest Pan tutaj służbowo? • Sind Sie geschäftlich hier? 

• Jestem tutaj służbowo. • Ja, ich bin geschäftlich hier. 

• Interesują was zabytki? • Interessieren Sie sich für die 
Sehenswürdigkeiten? 

• Nie za bardzo, lubimy zostać w 
jednym miejscu i cieszyć się słońcem.  

• Nicht wirklich, wir bleiben gerne an 
einem Ort und geniessen die Sonne. 

• Czy mogę Pana zaprosić na wino? • Kann ich Sie zu einem Glas Wein 
einladen? 

• To bardzo miło z Pana strony, ale już 
coś mam. 

• Das ist sehr nett, aber Ich habe leider 
schon etwas vor. 

• Podoba Wam się tutaj? • Gefällt es euch hier? 

• Na razie w porządku. • Nun, bisher alles in Ordnung. 

• Czy chce Pan do na s dołączyć? • Kommen Sie mit uns? 

• Przepraszam, jestem bez humoru. Ale 
jutro na pewno dołączę. 

• Tut mir leid, Ich bin nicht in 
Stimmung, aber morgen. 

• Ile ma Pan lat? Ile masz lat? • Wie als bist du? 

• Dwadzieścia siedem. • Ich bin siebenundzwanzig. 

• Mam dla Państwa wspaniałą 
propozycję. 

• Ich habe ein tolles Angebot für Sie. 

• Dziękujemy, nie jesteśmy 
zainteresowani. 

• Danke, aber wir sind nicht interessiert. 

• Mam nadzieję, że nie przeszkadzam. • Ich hoffe ich störe nicht. 
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• Właściwie tak, o co chodzi? • Ja eigentlich schon, was ist los? 

• Niestety, muszę już iść. • Tut mir leid, aber ich muss weg. 

• Nie, naprawdę? Nie ma nawet jeszcze 
północy. 

• Oh wirklich? Es ist noch nicht einmal 
Mitternacht. 

• Proszę nie przeszkadzać. • Bitte nicht stören. 

• Przepraszam, nie zauważyłem. • Entschuldigung, das habe ich 
übersehen. 

• To musicie zobaczyć. • Da ist etwas was ihr unbedingt sehen 
müsst. 

• Dziękuję, ale naprawdę nas to nie 
interesuje. 

• Danke, aber wir sind wirklich nicht 
interessiert. 

• Idziemy na coś do baru. Idziecie razem 
z nami? 

• Wir wollen in die Bar etwas essen, 
kommt ihr mit? 

• Tak, chętnie. Będziemy za dziesięć 
minut. 

• Ja ,das würden wir gern, wir sind in 
zehn Minuten da. 

• Co robicie dzisiaj wieczorem? • Was machen Sie heute Abend? 

• Jeszcze nie jesteśmy zdecydowani. 
Dlaczego? 

• Wir haben uns noch nicht entschieden, 
warum? 

• Co Pan studiował? • Was haben Sie studiert? 

• Mam dyplom z uczelni wyższej. • Ich bin Dipl. Ing. 

• Co Pan lubi robić? • Was würden Sie gerne machen? 

• Lubimy spotykać nowych ludzi i 
chodzić do miasta. 

• Wir lieben es auszugehen und neue 
Leute kennenzulernen. 

• Co tam można zobaczyć? • Was ist hier sehenswert? 

• Centrum miasta jest bardzo ładne i 
możecie iść nawet skakać ze samolotu. 

• Das Stadtzentrum ist sehr schön, und 
man kann hier Fallschirmspringen. 

• Jakie są Pana zainteresowania? • Was interessiert Sie? 

• Interesuję się wędkarstwem i 
nurkowaniem. 

• Ich interessiere mich für Tauchen und 
Fischen. 
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• Kiedy wyjeżdżacie? • Wann reist ihr ab? 

• Wyjeżdżamy w następny piątek. • Wir reisen am kommenden Freitag ab. 

• Gdzie mieszkacie? • Wo seid ihr untergekommen? 

• Mieszkamy w hotelu Mercury. • Wir sind im Hotel Mercury. 

• Napije się Pan z nami wina? • Trinken Sie einen Wein mit uns? 

• Chętnie, dziękuję. • Danke, das würde ich sehr gern. 

• Na pewno Pan do nas nie dołączy? • Wollt ihr wirklich nicht mit uns was 
machen? 

• Dziękuję, ale na prawdę nie. Może 
następnym razem. 

• Danke, aber nein, ein anderes mal,  
vielleicht. 

• Poszedłbyś ze mną jutro na kolację? • Würdest du morgen mit mir zu Abend 
essen? 

• Przykro mi, ale jutrzejszy wieczór 
mam już zajęty? 

• Es tut mir leid aber für morgen Abend 
habe ich schon Pläne. 

• Czy chciałby Pan pójść do kina? • Möchten Sie ins Kino gehen? 

• Dziękuję, ale jestem trochę zmęczony i 
mam jeszcze jakąś pracę. 

• Danke, aber ich bin etwas müde und 
habe noch zu arbeiten. 

• Chcecie zagrać z nami? • Möchtest du mit uns spielen? 

• To brzmi wspaniale. O której 
rozpoczyna się następna gra? 

• Das klingt gut, wann fängt das neue 
Spiel an? 

• Przepraszam, nie będzie Państwu 
przeszkadzać, jak sobie zapalę? 

• Würde es Dir etwas ausmachen wenn 
ich hier rauche? 

• Proszę bardzo. • Bitte, tun Sie sich keinen Zwang an. 

• Chciałbym naostrzyć krawędzie. • Ich würde gern meine Kanten schleifen 
lassen. 

• Kosztuje to dwadzieścia euro. Niech 
Pan przyjdzie za dwie godziny. 

• Das kostet 20 Euro, Komm in 2 
Stunden wieder. 

• Poproszę trzy tygodniowe skipasy dla 
dorosłych i dwa dla dzieci. 

• Drei Wochenskipässe für Erwachsene 
und zwei für Kinder, bitte. 
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• Dwieście pięćdziesiąt euro. Płaci Pan 
kartą? 

• Zweihundertfünfzig Euro. Mit Karte? 

• Gdzie jest oddział z artykułami 
spożywczymi? 

• Wo ist die Lebensmittelabteilung? 

• Artykuły spożywcze są na pierwszym 
piętrze w prawo. 

• Lebensmittel gibt es im ersten Stock 
rechts. 

• Ile kosztuje skipas jednodniowy? • Was kostet ein Tagesskipass? 

• Możemy kupić skipas dla grupy? • Können wir einen Gruppen Skipass 
kaufen? 

• Musi Was być minimum piętnaście 
osób. 

• Dazu müssen Sie mindestens 15 
Personen sein. 

• Przepraszam, może na Pan zrobić 
zdjęcie? 

• Können Sie ein Bild von uns machen? 

• Oczywiście, stańcie bliżej siebie i 
proszę się uśmiechać. 

• Aber natürlich, rückt etwas näher 
zusammen und lächelt bitte. 

• Poproszę skipas dla grupy dziesięciu 
osób. 

• Ich hätte gern einen Gruppenpass für 
10 Personen. 

• Dzisiaj stoki zamykają o trzeciej. 
Dlatego lepiej wychodzi wykupić tylko 
rano. 

• Heute schliessen die Lifte um 15 Uhr, 
also ist es besser nur ein 
Vormittagsticket zu nehmen. 

• Chciałbym pożyczyć narty dla siebie i 
dla syna. 

• Ich würde gern ein paar Skie leihen für 
mich und meinen Sohn. 

• Jak dobrze Państwo jeździcie na 
nartach? 

• Wie gut fahren Sie? 

• Zrobiłem rezerwację on-line. • Ich habe online reserviert. 

• Jaki jest numer Pan rezerwacji? • Wie ist die Buchungsnummer? 

• Chciałbym snowboard dla córki. • Ich hätte gerne ein Snowboard für 
meine Tochter. 

• Już jeździła na snowboardzie? • Ist sie schonmal Snowboard gefahren? 

• Czy na stoku jest restauracja? • Gibt es ein Restaurant im Skigebiet? 

• Właściwie to są trzy - na górze, w 
środku i na samym końcu. 

• Es sind sogar drei: Eines auf dem 
Gipfel, eines auf der Mittel- und eines 
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auf der Talstation. 

• Mogę Panią zaprosić na drinka? • Lassen Sie mich Sie auf einen Drink 
einladen. 

• To by było bardzo przyjemne, ale 
muszę lecieć. Może następnym razem. 

• Das wäre toll, aber ich habe es eilig. 
Vielleicht das nächstemal. 

• Uwaga!!!!! • Pass auf! 

• Przepraszam, nie chciałem Pana 
potrącić. Czy wszystko w porządku? 

• Entschuldigung, ich wollte sie nicht 
anstossen, sind Sie OK? 

• O której jest ostatni rejs? • Wann geht die letzte Fahrt auf dem 
Skilift? 

• Ostatni rejs jest dokładnie o czwartej. • Die letzte Fahrt ist um punkt 16.00 
Uhr. 

• Gdzie mogę kupić hełm? • Wo kann ich einen Helm kaufen? 

• Tutaj na ulicy jest sklep, gdzie może 
Pan kupić wszystko, co jest Panu 
potrzebne. 

• Es gibt ein Geschäft die Strasse runter, 
da bekommen Sie alles was Sie 
brauchen. 
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 Na urlopie – karty 

Wo wurden Sie geboren? Ich wurde in Prag geboren. 
Darf ich dir meinen Kollegen 

vorstellen: das ist Larry 

Hallo Larry, freut mich dich 
kennenzulernen. 

Darf ich dir meine Frau 
vorstellen, das ist Mary 

Freut mich dich 
kennenzulernen, Mary, ich 

habe schon viel von dir 
gehört. 

Darf ich mich vorstellen, 
mein Name ist Peter. 

Freut mich dich 
kennenzulernen, Peter, mein 

Name ist John. 
Das ist meine Frau Veronika 

Nun, Hallo, freut mich Sie 
kennenzulernen, Veronika. 

Sind Sie verheiratet? Ja, ich bin verheiratet. 

Sind Sie verheiratet? Nein, ich bin alleinstehend. Woher kommen Sie? 

Ich komme aus Prag, und 
Sie? 

Woher kommst du? Ich komme aus Tschechien. 

1  



330 
 

 

Pan pozwoli, że przedstawię 
swojego współpracownika. 

To jest Larry. 
Urodziłem się w Pradze. Gdzie się urodziłeś? 

Och, bardzo mi miło, Mary. 
Już tyle o Tobie słyszałem. 

Pan pozwoli, że przedstawię 
swoją żonę. To jest Mary. 

Cześć Larry, miło Cię 
poznać. 

To moja żona Weronika. 
Bardzo mi miło Piotrze. Mam 

na imię John. 

Pan pozwoli, że się 
przedstawię. Mam na imię 

Piotr. 

Tak, jestem żonaty. Jest Pan żonaty? 
Dzień dobry Pani Weroniko, 

bardzo mi miło, że Panią 
poznaję. 

Skąd Pan jest? Nie, jestem wolny. Jest Pan żonaty? 

Pochodzę z Czeskiej 
Republiki. 

Skąd pochodzisz? Jestem z Pragi, a Pan? 

2  
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Wann wurden Sie geboren? Ich wurde 1981 geboren 
Können Sie uns bitte die 

Karte bringen? 

Bitte sehr. Wart ihr schonmal hier? 
Ja, wir waren schon ein 

paarmal hier. 

Waren Sie schonmal hier? Es ist unser erstes Mal hier. Ist das Ihr erster Besuch hier? 

Ja, das ist unser erster Besuch 
hier. 

Wie lange seid ihr schon 
hier? 

Seit Montag. 

Entschuldigen Sie bitte, ich 
habe Ihren Namen nicht 

gehört. 

Kein Problem, mein Name ist 
Peter Smith. 

Wie heissen Sie? 

Mein Name ist Peter. 
Sind Sie hier beruflich oder 

privat? 
Wir sind im Urlaub hier. 
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Poproszę menu. Urodziłem się w 1981 roku. Kiedy Pan się urodził? 

Tak, jesteśmy tu kolejny raz. Byliście tu już kiedyś? Proszę bardzo. 

Jesteście tutaj po raz 
pierwszy? 

Nie, jesteśmy tutaj pierwszy 
raz. 

Byliście już tutaj kiedyś 
wcześniej? 

Od poniedziałku. Jak długo tutaj jesteście? 
Tak, jesteśmy tutaj pierwszy 

raz. 

Jakie Pana imię? 
Nie ma problemu, nazywam 

się Peter Smith. 
Przepraszam, nie 

zrozumiałem Pana imienia. 

Jesteśmy tutaj na wakacjach. 
Jest Pan tutaj służbowo, czy 

prywatnie? 
Mam na imię Piotr. 
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Möchten Sie bestellen? Noch eine Minute, bitte. Was sind Sie von Beruf? 

Ich arbeite in der Stahl 
Branche. 

Was bist du von Beruf? Ich bin Tauchlehrer. 

Was machen Sie? 
ich bin technischer 

Verkaufsleiter. 
Wie sieht die Wettervorschau 

aus? 

Morgen und Mittwoch 
Sonne, am Donnerstag sollte 

es schneien. 
Wie ist das Wetter heute? 

Es sollte den ganzen Tag die 
Sonne scheinen 

Irgenwelche Tips für abends? 
Da gibt es eine Bar mit 

Namen SEEWOLF. Das 
beste seafood der Stadt. 

Sind Sie geschäftlich hier? 

Ja, ich bin geschäftlich hier. 
Interessieren Sie sich für die 

Sehenswürdigkeiten? 

Nicht wirklich, wir bleiben 
gerne an einem Ort und 
geniessen die Sonne. 
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Co robisz, jaki jest Twój 
zawód? 

Poproszę jeszcze minutę? Czy chcą Państwo zamówić? 

Pracuję jako instruktor 
nurkowania. 

Co Pan robi? Pracuję w sklepie ze stalą. 

Jak wygląda prognoza 
pogody? 

Jestem technikiem sprzedaży. Co Pan robi? 

Cały dzień powinno świecić 
słońce. 

Jaka jest dzisiaj pogoda? 
Jutro i w środę ma świecić 

słońce, natomiast w czwartek 
ma za zacząć padań śnieg. 

Jest Pan tutaj służbowo? 
Jest tam bar Wilk Morski. 
Najlepsze dary morza w 

mieście. 

Jakieś propozycje na 
wieczór? 

Nie za bardzo, lubimy zostać 
w jednym miejscu i cieszyć 

się słońcem.  
Interesują was zabytki? Jestem tutaj służbowo. 

6  



335 
 

 

Kann ich Sie zu einem Glas 
Wein einladen? 

Das ist sehr nett, aber Ich 
habe leider schon etwas vor. 

Kann ich Ihnen eine Zigarette 
anbieten? 

Danke, aber Ich rauche nicht. Habt ihr Kinder? 
Ja, wir haben einen Sohn und 

eine Tochter. 

Gefällt es euch hier? Nun, bisher alles in Ordnung. Kommen Sie mit uns? 

Tut mir leid, Ich bin nicht in 
Stimmung, aber morgen. 

Wie als bist du? Ich bin siebenundzwanzig. 

Ich habe ein tolles Angebot 
für Sie. 

Danke, aber wir sind nicht 
interessiert. 

Ich hoffe ich störe nicht. 

Ja eigentlich schon, was ist 
los? 

Tut mir leid, aber ich muss 
weg. 

Oh wirklich? Es ist noch 
nicht einmal Mitternacht. 

7  



336 
 

 

Czy mogę Pan poczęstować 
papierosem? 

To bardzo miło z Pana 
strony, ale już coś mam. 

Czy mogę Pana zaprosić na 
wino? 

Tak, mamy syna i córkę. Czy mają Pastwo dzieci? Dziękuję, ale nie palę. 

Czy chce Pan do na s 
dołączyć? 

Na razie w porządku. Podoba Wam się tutaj? 

Dwadzieścia siedem. Ile ma Pan lat? Ile masz lat? 
Przepraszam, jestem bez 

humoru. Ale jutro na pewno 
dołączę. 

Mam nadzieję, że nie 
przeszkadzam. 

Dziękujemy, nie jesteśmy 
zainteresowani. 

Mam dla Państwa wspaniałą 
propozycję. 

Nie, naprawdę? Nie ma 
nawet jeszcze północy. 

Niestety, muszę już iść. Właściwie tak, o co chodzi. 
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Bitte nicht stören. 
Entschuldigung, das habe ich 

übersehen. 
Da ist etwas was ihr 

unbedingt sehen müsst. 

Danke, aber wir sind wirklich 
nicht interessiert. 

Wir wollen in die Bar etwas 
essen, kommt ihr mit? 

Ja ,das würden wir gern, wir 
sind in zehn Minuten da. 

Was machen Sie heute 
Abend? 

Wir haben uns noch nicht 
entschieden, warum? 

Was haben Sie studiert? 

Ich bin Dipl. Ing. 
Was würden sie gerne 

machen? 
Wir lieben es auszugehen und 
neue Leute kennenzulernen. 

Was ist hier sehenswert? 
Das Stadtzentrum ist sehr 
schön, und man kann hier 

Fallschirmspringen. 
Was interessiert Sie? 

Ich interessiere mich für 
Tauchen und Fischen. 

Wann reist ihr ab? 
Wir reisen am kommenden 

Freitag ab. 
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To musicie zobaczyć. 
Przepraszam, nie 

zauważyłem. 
Proszę nie przeszkadzać. 

Tak, chętnie. Będziemy za 
dziesięć minut. 

Idziemy na coś do baru. 
Idziecie razem z nami? 

Dziękuję, ale naprawdę nas 
to nie interesuje. 

Co Pan studiował? 
Jeszcze nie jesteśmy 

zdecydowani. Dlaczego? 
Co robicie dzisiaj 

wieczorem? 

Lubimy spotykać nowych 
ludzi i chodzić do miasta. 

Co Pan lubi robić? 
Mam dyplom z uczelni 

wyższej. 

Jakie są Pana 
zainteresowania? 

Centrum miasta jest bardzo 
ładne i możecie iść nawet 

skakać ze samolotu. 
Co tam można zobaczyć? 

Wyjeżdżamy w następny 
piątek. 

Kiedy wyjeżdżacie? 
Interesuję się wędkarstwem i 

nurkowaniem. 
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Wo seid ihr untergekommen? Wir sind im Hotel Mercury. 
Trinken Sie einen Wein mit 

uns? 

Danke, das würde ich sehr 
gern. 

Wollt ihr wirklich nicht mit 
uns was machen? 

Danke, aber nein, ein 
andermal vielleicht. 

Würdest du morgen mit mir 
zu Abend essen? 

Es tut mir leid aber für 
morgen Abend habe ich 

schon Pläne. 
Möchten Sie ins Kino gehen? 

Danke, aber ich bin etwas 
müde und habe noch zu 

arbeiten. 
Möchtest du mit uns spielen? 

Das klingt gut, wann fängt 
das neue Spiel an? 

Würde es Dir etwas 
ausmachen wenn ich hier 

rauche? 

Bitte, tun Sie sich keinen 
Zwang an. 

-  

-  -  -  
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Napije się Pan z nami wina? 
Mieszkamy w hotelu 

Mercury. 
Gdzie mieszkacie? 

Dziękuję, ale na prawdę nie. 
Może następnym razem. 

Na pewno Pan do nas nie 
dołączy? 

Chętnie, dziękuję. 

Czy chciałby Pan pójść do 
kina? 

Przykro mi, ale jutrzejszy 
wieczór mam już zajęty? 

Poszedłbyś ze mną jutro na 
kolację? 

To brzmi wspaniale. O której 
rozpoczyna się następna gra? 

Chcecie zagrać z nami? 
Dziękuję, ale jestem trochę 
zmęczony i mam jeszcze 

jakąś pracę. 

-  Proszę bardzo. 
Przepraszam, nie będzie 

Państwu przeszkadzać, jak 
sobie zapalę? 

Ich würde gern meine Kanten 
schleifen lassen. 

Das kostet 20 Euro, Komm in 
2 Stunden wieder. 

Drei Wochenskipässe für 
Erwachsene und zwei für 

Kinder, bitte. 
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Zweihundertfünfzig Euro. 
Mit Karte? 

Wo ist die 
Lebensmittelabteilung? 

Lebensmittel gibt es im 
ersten Stock rechts. 

Was kostet ein Tagesskipass? 
Ein Tagespass kostet 

fünfundzwanzig Euro. 
Können wir einen Gruppen 

Skipass kaufen? 

Dazu müssen Sie mindestens 
15 Personen sein. 

Könnten Sie ein Bild von uns 
machen? 

Aber natürlich, rückt etwas 
zusammen und lächelt bitte. 

Ich habe online reserviert. 
Wie ist die 

Buchungsnummer? 
Ich hätte gern ein Snowboard 

für meine Tochter. 

Ist sie schonmal Snowboard 
gefahren? 

Ich hätte gern einen 
Gruppenpass für 10 

Personen. 

Heute schliessen die Lifte um 
15 Uhr, also ist es besser nur 

ein Vormittagsticket zu 
nehmen. 
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Poproszę trzy tygodniowe 
skipasy dla dorosłych i dwa 

dla dzieci. 

Kosztuje to dwadzieścia euro. 
Niech Pan przyjdzie za dwie 

godziny. 

Chciałbym naostrzyć 
krawędzie. 

Artykuły spożywcze są na 
pierwszym piętrze w prawo. 

Gdzie jest oddział z 
artykułami spożywczymi? 

Dwieście pięćdziesiąt euro. 
Płaci Pan kartą? 

Możemy kupić skipas dla 
grupy? 

Jednodniowy skipas kosztuje 
pięć euro. 

Ile kosztuje skipas 
jednodniowy? 

Oczywiście, stańcie bliżej 
siebie i proszę się uśmiechać. 

Przepraszam, może na Pan 
zrobić zdjęcie? 

Musi Was być minimum 
piętnaście osób. 

Chciałbym snowboard dla 
córki. 

Jaki jest numer Pan 
rezerwacji? 

Zrobiłem rezerwację on-line. 

Dzisiaj stoki zamykają o 
trzeciej. Dlatego lepiej 

wychodzi wykupić tylko 
rano. 

Poproszę skipas dla grupy 
dziesięciu osób. 

Już jeździła na 
snowboardzie? 
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Ich würde gern ein paar Skie 
leihen für mich und meinen 

Sohn. 
Wie gut fahren Sie? 

Gibt es ein Restaurant im 
Skigebiet? 

Es sind sogar drei: Eines auf 
dem Gipfel, eines auf der 
Mittel- und eines auf der 

Talstation 

Lassen Sie mich Sie auf 
einen Drink einladen. 

Das wäre toll, aber ich habe 
es eilig. Vielleicht das 

nächstemal. 

Lassen Sie uns einen Kaffee 
trinken gehen. 

Das klingt gut, aber kann ich 
auch Tee anstatt Kaffee 

haben? 
Pass auf! 

Entschuldigung, ich wollte 
sie nicht anstossen, sind Sie 

OK? 

Wann geht die letzte Fahrt 
auf mit dem Skilift? 

Die letzte Fahrt ist um punkt 
16.00 Uhr. 

Wo kann ich einen Helm 
kaufen? 

Es gibt ein Geschäft die 
Strasse runter, da bekommen 
Sie alles was Sie brauchen. 

Wo ist ein Skiverleih? 

Sehen Sie die kleine 
Holzhütte? Da ist es. 

-  -  
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Czy na stoku jest restauracja? 
Jak dobrze Państwo jeździcie 

na nartach? 
Chciałbym pożyczyć narty 

dla siebie i dla syna. 

To by było bardzo 
przyjemne, ale muszę lecieć. 

Może następnym razem. 

Mogę Panią zaprosić na 
drinka? 

Właściwie to są trzy - na 
górze, w środku i na samym 

końcu. 

Uwaga!!!!! 
To brzmi wspaniale. Mogę 

wziąć zamiast kawy herbatę? 
Chodźmy na kawę. 

Ostatni rejs jest dokładnie o 
czwartej. 

O której jest ostatni rejs? 
Przepraszam, nie chciałem 

Pana potrącić. Czy wszystko 
w porządku? 

Gdzie jest wypożyczalnia 
nart? 

Tutaj na ulicy jest sklep, 
gdzie może Pan kupić 
wszystko, co jest Panu 

potrzebne. 

Gdzie mogę kupić hełm? 

-  -  
Widzi Pan tą drewnianą 

chatkę? To tam. 
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Na urlopie – test 

•  Jestem technikiem sprzedaży. ................................................................. 

•  Co robicie dzisiaj wieczorem? ................................................................. 

•  Kiedy Pan się urodził? ................................................................. 

•  Jesteśmy tutaj na wakacjach. ................................................................. 

•  Jakie są Pana zainteresowania? ................................................................. 

•  Czy chcą Państwo zamówić? ................................................................. 

•  Co Pan robi? ................................................................. 

•  Czy chciałby Pan pójść do kina? ................................................................. 

•  Co robisz, jaki jest Twój zawód? ................................................................. 

•  Mam dla Państwa wspaniałą propozycję. ................................................................. 

•  Jak długo tutaj jesteście? ................................................................. 

•  Napije się Pan z nami wina? ................................................................. 

•  Przepraszam, nie będzie Państwu przeszkadzać, 

jak sobie zapalę? 

................................................................. 

•  To bardzo miło z Pana strony, ale już coś mam. ................................................................. 

•  Nie, naprawdę? Nie ma nawet jeszcze północy. ................................................................. 

•  Pan pozwoli, że przedstawię swoją żonę. To 

jest Mary. 

................................................................. 

•  Dzień dobry Pani Weroniko, bardzo mi miło, że 

Panią poznaję. 

................................................................. 

•  Czy mają Pastwo dzieci? ................................................................. 
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•  Urodziłem się w 1981 roku. ................................................................. 

•  Tak, mamy syna i córkę. ................................................................. 

•  Dziękuję, ale jestem trochę zmęczony i mam 

jeszcze jakąś pracę. 

................................................................. 

•  Byliście tu już kiedyś? ................................................................. 

•  Poszedłbyś ze mną jutro na kolację? ................................................................. 

•  Co Pan studiował? ................................................................. 

•  Jest tam bar Wilk Morski. Najlepsze dary morza 

w mieście. 

................................................................. 

•  To brzmi wspaniale. O której rozpoczyna się 

następna gra? 

................................................................. 

•  Mam na imię Piotr. ................................................................. 

•  Jest Pan tutaj służbowo? ................................................................. 

•  Poproszę jeszcze minutę? ................................................................. 

•  Jak wygląda prognoza pogody? ................................................................. 

•  Tak, jestem żonaty. ................................................................. 

•  Nie, jestem wolny. ................................................................. 

•  Interesują was zabytki? ................................................................. 

•  Dziękuję, ale naprawdę nas to nie interesuje. ................................................................. 

•  Jest Pan żonaty? ................................................................. 

•  Chętnie, dziękuję. ................................................................. 
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•  Pracuję w sklepie ze stalą. ................................................................. 

•  Urodziłem się w Pradze. ................................................................. 

•  Pracuję jako instruktor nurkowania. ................................................................. 

•  Proszę bardzo. ................................................................. 

•  Skąd pochodzisz? ................................................................. 

•  Jutro i w środę ma świecić słońce, natomiast w 

czwartek ma za zacząć padań śnieg. 

................................................................. 

•  Skąd Pan jest? ................................................................. 

•  Poproszę menu. ................................................................. 

•  Kiedy wyjeżdżacie? ................................................................. 

•  Lubimy spotykać nowych ludzi i chodzić do 

miasta. 

................................................................. 

•  Nie ma problemu, nazywam się Peter Smith. ................................................................. 

•  Jest Pan tutaj służbowo, czy prywatnie? ................................................................. 

•  Dwadzieścia siedem. ................................................................. 

•  Jesteście tutaj po raz pierwszy? ................................................................. 

•  Centrum miasta jest bardzo ładne i możecie iść 

nawet skakać ze samolotu. 

................................................................. 

•  To musicie zobaczyć. ................................................................. 

•  Cześć Larry, miło Cię poznać. ................................................................. 

•  Co Pan lubi robić? ................................................................. 
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•  Tak, chętnie. Będziemy za dziesięć minut. ................................................................. 

•  Tak, jesteśmy tu kolejny raz. ................................................................. 

•  Co tam można zobaczyć? ................................................................. 

•  Jakieś propozycje na wieczór? ................................................................. 

•  Gdzie mieszkacie? ................................................................. 

•  Interesuję się wędkarstwem i nurkowaniem. ................................................................. 

•  Proszę bardzo. ................................................................. 

•  Mieszkamy w hotelu Mercury. ................................................................. 

•  Podoba Wam się tutaj? ................................................................. 

•  Dziękuję, ale na prawdę nie. Może następnym 

razem. 

................................................................. 

•  Czy mogę Pana zaprosić na wino? ................................................................. 

•  To moja żona Weronika. ................................................................. 

•  Jaka jest dzisiaj pogoda? ................................................................. 

•  Nie, jesteśmy tutaj pierwszy raz. ................................................................. 

•  Co Pan robi? ................................................................. 

•  Proszę nie przeszkadzać. ................................................................. 

•  Mam nadzieję, że nie przeszkadzam. ................................................................. 

•  Och, bardzo mi miło, Mary. Już tyle o Tobie 

słyszałem. 

................................................................. 

•  Jestem z Pragi, a Pan? ................................................................. 
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•  Chcecie zagrać z nami? ................................................................. 

•  Cały dzień powinno świecić słońce. ................................................................. 

•  Przepraszam, jestem bez humoru. Ale jutro na 

pewno dołączę. 

................................................................. 

•  Pan pozwoli, że się przedstawię. Mam na imię 

Piotr. 

................................................................. 

•  Przepraszam, nie zauważyłem. ................................................................. 

•  Wyjeżdżamy w następny piątek. ................................................................. 

•  Ile ma Pan lat? Ile masz lat? ................................................................. 

•  Chciałbym pożyczyć narty dla siebie i dla syna. ................................................................. 

•  Chciałbym naostrzyć krawędzie. ................................................................. 

•  O której jest ostatni rejs? ................................................................. 

•  Zrobiłem rezerwację on-line. ................................................................. 

•  Gdzie jest oddział z artykułami spożywczymi? ................................................................. 

•  Jednodniowy skipas kosztuje pięć euro. ................................................................. 

•  Mogę Panią zaprosić na drinka? ................................................................. 

•  Poproszę trzy tygodniowe skipasy dla 

dorosłych i dwa dla dzieci. 

................................................................. 

•  Kosztuje to dwadzieścia euro. Niech Pan 

przyjdzie za dwie godziny. 

................................................................. 

•  Musi Was być minimum piętnaście osób. ................................................................. 

•  Czy na stoku jest restauracja? ................................................................. 
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•  Uwaga!!!!! ................................................................. 

•  To by było bardzo przyjemne, ale muszę lecieć. 

Może następnym razem. 

................................................................. 

•  To brzmi wspaniale. Mogę wziąć zamiast kawy 

herbatę? 

................................................................. 

•  Dwieście pięćdziesiąt euro. Płaci Pan kartą? ................................................................. 

•  Oczywiście, stańcie bliżej siebie i proszę się 

uśmiechać. 

................................................................. 

•  Chodźmy na kawę. ................................................................. 

•  Chciałbym snowboard dla córki. ................................................................. 

•  Przepraszam, nie chciałem Pana potrącić. Czy 

wszystko w porządku? 

................................................................. 

•  Możemy kupić skipas dla grupy? ................................................................. 

•  Gdzie jest wypożyczalnia nart? ................................................................. 

•  Przepraszam, może na Pan zrobić zdjęcie? ................................................................. 

•  Już jeździła na snowboardzie? ................................................................. 

•  Gdzie mogę kupić hełm? ................................................................. 

•  Ile kosztuje skipas jednodniowy? ................................................................. 

•  Dzisiaj stoki zamykają o trzeciej. Dlatego lepiej 

wychodzi wykupić tylko rano. 

................................................................. 

•  Ostatni rejs jest dokładnie o czwartej. ................................................................. 

•  Tutaj na ulicy jest sklep, gdzie może Pan kupić 

wszystko, co jest Panu potrzebne. 

................................................................. 
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•  Jak dobrze Państwo jeździcie na nartach? ................................................................. 

•  Poproszę skipas dla grupy dziesięciu osób. ................................................................. 

•  Artykuły spożywcze są na pierwszym piętrze w 

prawo. 

................................................................. 

•  Jaki jest numer Pan rezerwacji? ................................................................. 

•  Właściwie to są trzy - na górze, w środku i na 

samym końcu. 

................................................................. 

•  Widzi Pan tą drewnianą chatkę? To tam. ................................................................. 
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Na urlopie – test – klucz 

•  Jestem technikiem sprzedaży. •  ich bin technischer Verkaufsleiter. 

•  Co robicie dzisiaj wieczorem? •  Was machen Sie heute Abend? 

•  Kiedy Pan się urodził? •  Wann wurden Sie geboren? 

•  Jesteśmy tutaj na wakacjach. •  Wir sind im Urlaub hier. 

•  Jakie są Pana zainteresowania? •  Was interessiert Sie? 

•  Czy chcą Państwo zamówić? •  Möchten Sie bestellen? 

•  Co Pan robi? •  Was bist du von Beruf? 

•  Czy chciałby Pan pójść do kina? •  Möchten Sie ins Kino gehen? 

•  Co robisz, jaki jest Twój zawód? •  Was sind Sie von Beruf? 

•  Mam dla Państwa wspaniałą propozycję. •  Ich habe ein tolles Angebot für Sie. 

•  Jak długo tutaj jesteście? •  Wie lange seid ihr schon hier? 

•  Napije się Pan z nami wina? •  Trinken Sie einen Wein mit uns? 

•  Przepraszam, nie będzie Państwu przeszkadzać, 

jak sobie zapalę? 

•  Würde es Dir etwas ausmachen wenn ich hier 

rauche? 

•  To bardzo miło z Pana strony, ale już coś mam. •  Das ist sehr nett, aber Ich habe leider schon 

etwas vor. 

•  Nie, naprawdę? Nie ma nawet jeszcze północy. •  Oh wirklich? Es ist noch nicht einmal 

Mitternacht. 

•  Pan pozwoli, że przedstawię swoją żonę. To 

jest Mary. 

•  Darf ich dir meine Frau vorstellen, das ist Mary 

•  Dzień dobry Pani Weroniko, bardzo mi miło, że 

Panią poznaję. 

•  Nun, Hallo, freut mich Sie kennenzulernen, 

Veronika. 
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•  Czy mają Pastwo dzieci? •  Habt ihr Kinder? 

•  Urodziłem się w 1981 roku. •  Ich wurde 1981 geboren 

•  Tak, mamy syna i córkę. •  Ja, wir haben einen Sohn und eine Tochter. 

•  Dziękuję, ale jestem trochę zmęczony i mam 

jeszcze jakąś pracę. 

•  Danke, aber ich bin etwas müde und habe 

noch zu arbeiten. 

•  Byliście tu już kiedyś? •  Wart ihr schonmal hier? 

•  Poszedłbyś ze mną jutro na kolację? •  Würdest du morgen mit mir zu Abend essen? 

•  Co Pan studiował? •  Was haben Sie studiert? 

•  Jest tam bar Wilk Morski. Najlepsze dary morza 

w mieście. 

•  Da gibt es eine Bar mit Namen SEEWOLF. Das 

beste seafood der Stadt. 

•  To brzmi wspaniale. O której rozpoczyna się 

następna gra? 

•  Das klingt gut, wann fängt das neue Spiel an? 

•  Mam na imię Piotr. •  Mein Name ist Peter. 

•  Jest Pan tutaj służbowo? •  Sind Sie geschäftlich hier? 

•  Poproszę jeszcze minutę? •  Noch eine Minute, bitte. 

•  Jak wygląda prognoza pogody? •  Wie sieht die Wettervorschau aus? 

•  Tak, jestem żonaty. •  Ja, ich bin verheiratet. 

•  Nie, jestem wolny. •  Nein, ich bin alleinstehend. 

•  Interesują was zabytki? •  Interessieren Sie sich für die 

Sehenswürdigkeiten? 

•  Dziękuję, ale naprawdę nas to nie interesuje. •  Danke, aber wir sind wirklich nicht interessiert. 

•  Jest Pan żonaty? •  Sind Sie verheiratet? 
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•  Chętnie, dziękuję. •  Danke, das würde ich sehr gern. 

•  Pracuję w sklepie ze stalą. •  Ich arbeite in der Stahl Branche. 

•  Urodziłem się w Pradze. •  Ich wurde in Prag geboren. 

•  Pracuję jako instruktor nurkowania. •  Ich bin Tauchlehrer. 

•  Proszę bardzo. •  Bitte sehr. 

•  Skąd pochodzisz? •  Woher kommst du? 

•  Jutro i w środę ma świecić słońce, natomiast w 

czwartek ma za zacząć padań śnieg. 

•  Morgen und Mittwoch Sonne, am Donnerstag 

sollte es schneien. 

•  Skąd Pan jest? •  Woher kommen Sie? 

•  Poproszę menu. •  Können Sie uns bitte die Karte bringen? 

•  Kiedy wyjeżdżacie? •  Wann reist ihr ab? 

•  Lubimy spotykać nowych ludzi i chodzić do 

miasta. 

•  Wir lieben es auszugehen und neue Leute 

kennenzulernen. 

•  Nie ma problemu, nazywam się Peter Smith. •  Kein Problem, mein Name ist Peter Smith. 

•  Jest Pan tutaj służbowo, czy prywatnie? •  Sind Sie hier beruflich oder privat? 

•  Dwadzieścia siedem. •  Ich bin siebenundzwanzig. 

•  Jesteście tutaj po raz pierwszy? •  Ist das Ihr erster Besuch hier? 

•  Centrum miasta jest bardzo ładne i możecie iść 

nawet skakać ze samolotu. 

•  Das Stadtzentrum ist sehr schön, und man 

kann hier Fallschirmspringen. 

•  To musicie zobaczyć. •  Da ist etwas was ihr unbedingt sehen müsst. 

•  Cześć Larry, miło Cię poznać. •  Hallo Larry, freut mich dich kennenzulernen. 
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•  Co Pan lubi robić? •  Was würden sie gerne machen? 

•  Tak, chętnie. Będziemy za dziesięć minut. •  Ja ,das würden wir gern, wir sind in zehn 

Minuten da. 

•  Tak, jesteśmy tu kolejny raz. •  Ja, wir waren schon ein paarmal hier. 

•  Co tam można zobaczyć? •  Was ist hier sehenswert? 

•  Jakieś propozycje na wieczór? •  Irgenwelche Tips für abends? 

•  Gdzie mieszkacie? •  Wo seid ihr untergekommen? 

•  Interesuję się wędkarstwem i nurkowaniem. •  Ich interessiere mich für Tauchen und Fischen. 

•  Proszę bardzo. •  Bitte, tun Sie sich keinen Zwang an. 

•  Mieszkamy w hotelu Mercury. •  Wir sind im Hotel Mercury. 

•  Podoba Wam się tutaj? •  Gefällt es euch hier? 

•  Dziękuję, ale na prawdę nie. Może następnym 

razem. 

•  Danke, aber nein, ein andermal vielleicht. 

•  Czy mogę Pana zaprosić na wino? •  Kann ich Sie zu einem Glas Wein einladen? 

•  To moja żona Weronika. •  Das ist meine Frau Veronika 

•  Jaka jest dzisiaj pogoda? •  Wie ist das Wetter heute? 

•  Nie, jesteśmy tutaj pierwszy raz. •  Es ist unser erstes Mal hier. 

•  Co Pan robi? •  Was machen Sie? 

•  Proszę nie przeszkadzać. •  Bitte nicht stören. 

•  Mam nadzieję, że nie przeszkadzam. •  Ich hoffe ich störe nicht. 

•  Och, bardzo mi miło, Mary. Już tyle o Tobie •  Freut mich dich kennenzulernen, Mary, ich 
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słyszałem. habe schon viel von dir gehört. 

•  Jestem z Pragi, a Pan? •  Ich komme aus Prag, und Sie? 

•  Chcecie zagrać z nami? •  Möchtest du mit uns spielen? 

•  Cały dzień powinno świecić słońce. •  Es sollte den ganzen Tag die Sonne scheinen 

•  Przepraszam, jestem bez humoru. Ale jutro na 

pewno dołączę. 

•  Tut mir leid, Ich bin nicht in Stimmung, aber 

morgen. 

•  Pan pozwoli, że się przedstawię. Mam na imię 

Piotr. 

•  Darf ich mich vorstellen, mein Name ist Peter. 

•  Przepraszam, nie zauważyłem. •  Entschuldigung, das habe ich übersehen. 

•  Wyjeżdżamy w następny piątek. •  Wir reisen am kommenden Freitag ab. 

•  Ile ma Pan lat? Ile masz lat? •  Wie als bist du? 

•  Chciałbym pożyczyć narty dla siebie i dla syna. •  Ich würde gern ein paar Skie leihen für mich 

und meinen Sohn. 

•  Chciałbym naostrzyć krawędzie. •  Ich würde gern meine Kanten schleifen lassen. 

•  O której jest ostatni rejs? •  Wann geht die letzte Fahrt auf mit dem Skilift? 

•  Zrobiłem rezerwację on-line. •  Ich habe online reserviert. 

•  Gdzie jest oddział z artykułami spożywczymi? •  Wo ist die Lebensmittelabteilung? 

•  Jednodniowy skipas kosztuje pięć euro. •  Ein Tagespass kostet fünfundzwanzig Euro. 

•  Mogę Panią zaprosić na drinka? •  Lassen Sie mich Sie auf einen Drink einladen. 

•  Poproszę trzy tygodniowe skipasy dla 

dorosłych i dwa dla dzieci. 

•  Drei Wochenskipässe für Erwachsene und zwei 

für Kinder, bitte. 

•  Kosztuje to dwadzieścia euro. Niech Pan •  Das kostet 20 Euro, Komm in 2 Stunden 
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przyjdzie za dwie godziny. wieder. 

•  Musi Was być minimum piętnaście osób. •  Dazu müssen Sie mindestens 15 Personen sein. 

•  Czy na stoku jest restauracja? •  Gibt es ein Restaurant im Skigebiet? 

•  Uwaga!!!!! •  Pass auf! 

•  To by było bardzo przyjemne, ale muszę lecieć. 

Może następnym razem. 

•  Das wäre toll, aber ich habe es eilig. Vielleicht 

das nächstemal. 

•  To brzmi wspaniale. Mogę wziąć zamiast kawy 

herbatę? 

•  Das klingt gut, aber kann ich auch Tee anstatt 

Kaffee haben? 

•  Dwieście pięćdziesiąt euro. Płaci Pan kartą? •  Zweihundertfünfzig Euro. Mit Karte? 

•  Oczywiście, stańcie bliżej siebie i proszę się 

uśmiechać. 

•  Aber natürlich, rückt etwas zusammen und 

lächelt bitte. 

•  Chodźmy na kawę. •  Lassen Sie uns einen Kaffee trinken gehen. 

•  Chciałbym snowboard dla córki. •  Ich hätte gern ein Snowboard für meine 

Tochter. 

•  Przepraszam, nie chciałem Pana potrącić. Czy 

wszystko w porządku? 

•  Entschuldigung, ich wollte sie nicht anstossen, 

sind Sie OK? 

•  Możemy kupić skipas dla grupy? •  Können wir einen Gruppen Skipass kaufen? 

•  Gdzie jest wypożyczalnia nart? •  Wo ist ein Skiverleih? 

•  Przepraszam, może na Pan zrobić zdjęcie? •  Könnten Sie ein Bild von uns machen? 

•  Już jeździła na snowboardzie? •  Ist sie schonmal Snowboard gefahren? 

•  Gdzie mogę kupić hełm? •  Wo kann ich einen Helm kaufen? 

•  Ile kosztuje skipas jednodniowy? •  Was kostet ein Tagesskipass? 

•  Dzisiaj stoki zamykają o trzeciej. Dlatego lepiej •  Heute schliessen die Lifte um 15 Uhr, also ist es 
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wychodzi wykupić tylko rano. besser nur ein Vormittagsticket zu nehmen. 

•  Ostatni rejs jest dokładnie o czwartej. •  Die letzte Fahrt ist um punkt 16.00 Uhr. 

•  Tutaj na ulicy jest sklep, gdzie może Pan kupić 

wszystko, co jest Panu potrzebne. 

•  Es gibt ein Geschäft die Strasse runter, da 

bekommen Sie alles was Sie brauchen. 

•  Jak dobrze Państwo jeździcie na nartach? •  Wie gut fahren Sie? 

•  Poproszę skipas dla grupy dziesięciu osób. •  Ich hätte gern einen Gruppenpass für 10 

Personen. 

•  Artykuły spożywcze są na pierwszym piętrze w 

prawo. 

•  Lebensmittel gibt es im ersten Stock rechts. 

•  Jaki jest numer Pan rezerwacji? •  Wie ist die Buchungsnummer? 

•  Właściwie to są trzy - na górze, w środku i na 

samym końcu. 

•  Es sind sogar drei: Eines auf dem Gipfel, eines 

auf der Mittel- und eines auf der Talstation 

•  Widzi Pan tą drewnianą chatkę? To tam. •  Sehen Sie die kleine Holzhütte? Da ist es. 
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Podróże, lekcja pierwsza, wysłuchaj!  

•  Wann kommt der Zug von Oxford an? •  O której przyjeżdża pociąg z Oxford? 

•  Entschuldigen Sie bitte, sind hier noch zwei 

freie Plätze? 

•  Przepraszam, czy są tu dwa wolne miejsca? 

•  Um wieviel Uhr geht der letzte Zug? •  O której jedzie ostatni pociąg? 

•  Gibt es in der Nähe einen Taxistand? •  Czy gdzieś tutaj jest postój taksówek? 

•  Ich muss den Motor reparieren lassen. •  Potrzebuję naprawić silnik. 

•  Wie lange dauert es? •  Jak długo to rwa? 

•  Wo sind die Toiletten, bitte? •  Przepraszam, którędy do toalety? 

•  Wieviel Gepäck haben Sie? •  Ile Pan ma bagażu? 

•  Ist es weit? •  Czy to daleko? 

•  Wie lange wird es dauern? •  Jak długo to potrwa? 

•  Wir suchen den King Square. •  Szukamy rynku King Square. 

•  Entschuldigung bitte, gibt es hier einen 

Fahrkartenautomat? 

•  Przepraszam, czy jest tutaj gdzieś automat na 

bilety? 

•  Behalten Sie das Wechselgeld. •  Reszty nie trzeba. 

•  Wie lange wird es dauern? •  Jak długo to potrwa? 

•  Wie lange wird es dauern? •  Jak długo to potrwa? 

•  Danke fürs mitnehmen. •  Dziękujemy za podwiezienie. 

•  Um wieviel Uhr geht die letzte Tram? •  O której jedzie ostatni tramwaj? 

•  Wie weit ist es? •  Jak to daleko? 
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•  Entschuldigen Sie bitte, ist das der Zug nach 

Oxford? 

•  Czy to jest pociąg do Oxford? 

•  Welche U-Bahn Station ist es? •  Na której stacji metra to jest? 

•  Entschuldigen Sie bitte, ist hier eine Werkstatt 

in der Nähe? 

•  Przepraszam, czy gdzieś tutaj jest autoserwis? 

•  Können Sie mir das auf der Karte zeigen? •  Czy może to Pan pokazać na mapie? 

•  Entschuldigen Sie bitte, wo ist der Trafalgar 

Square? 

•  Przepraszam, gdzie jest Rynek Trafalgar? 

•  Darf ich bitte Ihre Fahrscheine sehen? •  Poproszę Państwa bilety. 

•  Entschuldigen Sie bitte, wie kommen wir zur 

Autobahn? 

•  Przepraszam, którędy na autostradę? 

•  Vielen Dank. •  Dzięki. 

•  Wie lange brauchen wir für die Strecke? •  Jak długo trwa droga? 

•  Was kostet das Ticket nach London? •  Ile kosztuje bilet do Londynu? 

•  Wo ist das Fundbüro bitte? •  Przepraszam, gdzie jest przechowalnia bagaży? 

•  Entschuldigen Sie bitte, wo ist die Victoria 

Street? 

•  Przepraszam, gdzie jest ulica Viktoria? 

•  Ein Zweizonen Ticket, bitte. •  Poproszę o bilet na dwie strefy. 

•  Entschuldigung, darf ich bitte durch? •  Przepraszam, mogę przejść? 

•  Können Sie mich bitte zum Hotel Hilton 

fahren? 

•  Może mnie Pan zabrać do hotelu Hilton? 

•  Entschuldigung, gibt es hier 

Gepäckschliessfächer? 

•  Przepraszam, czy są tutaj gdzieś skrzynki do 

przechowania bagażu? 

•  Entschuldigen Sie bitte, gibt es eine Touristen •  Przepraszam, czy gdzieś tutaj jest stanowisko 
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Information hier in der Nähe? informacji turystycznej? 

•  Gibt es einen Preisnachlass für Studenten? •  Czy jest jakaś zniżka dla studentów? 

•  Wo sind wir jetzt? •  Gdzie teraz jesteśmy? 

•  Was sind die besten Verbindungen nach 

London? 

•  Jakie są najlepsze połączenia do Londynu? 

•  Wieviele Haltestellen müssen wir fahren? •  Ile przystanków musimy jechać? 

•  Wie komme ich zum Zug? •  Gdzie mam wsiąść do pociągu? 

•  Ich muss in die Innenstadt, was für einen 

Fahrschein muss ich kaufen? 

•  Potrzebuję dojechać do centrum. Jaki kupić 

sobie bilet? 

•  Fährt die U-Bahn bis dort hin? •  Czy jedzie tam metro? 

•  Entschuldigen Sie bitte, gibt es einen 

bewachten Parkplatz in der Nähe? 

•  Czy jest gdzieś tutaj parking strzeżony? 

•  Von welchem Bahnsteig fährt der Zug nach 

London? 

•  Z którego peronu odjeżdża pociąg do Londynu? 

•  Entschuldigung, ist dieser Platz noch frei? •  Przepraszam, czy to miejsce jest wolne? 

•  Wo,bitte, können wir die Tickets kaufen? •  Przepraszam, gdzie możemy kupić bilety? 

•  Gibt es einen Preisnachlass für Kinder? •  Czy dzieci mają jakąś zniżkę? 

•  Danke für die Information. •  Dziękujemy za informacje. 

•  Entschuldigen Sie bitte, wo ist das Sun Hotel? •  Przepraszam, gdzie jest hotel Sun? 

•  Wie weit ist es? •  Jak to daleko? 

•  Entschuldigen Sie, wir suchen die Green Street. •  Przepraszam, szukam ulicy Green Street. 

•  Entschuldigen Sie bitte, ist hier ein Parkplatz in •  Przepraszam, czy gdzieś tutaj jest parking? 
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der Nähe? 

•  Was kostet die Minute? •  Ile kosztuje minuta? 

•  Können Sie mich bitte ins Zentrum bringen? •  Czy mógłby nas Pan zabrać do centrum? 

•  Wann fährt der Zug nach London? •  O której jedzie pociąg do Londynu? 

•  Was wird das kosten? •  Ile to będzie kosztowało? 

•  Ihre Tickets bitte? •  Poproszę Państwa bilety. 
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Podróże, lekcja druga, przetłumacz!  

•  Przepraszam, szukam ulicy Green Street. •  Entschuldigen Sie, wir suchen die Green Street. 

•  Jak to daleko? •  Wie weit ist es? 

•  Reszty nie trzeba. •  Behalten Sie das Wechselgeld. 

•  Jak długo to potrwa? •  Wie lange wird es dauern? 

•  Dzięki. •  Vielen Dank. 

•  Jak długo to trwa? •  Wie lange dauert es? 

•  Przepraszam, gdzie jest ulica Viktoria? •  Entschuldigen Sie bitte, wo ist die Victoria 

Street? 

•  Przepraszam, gdzie jest przechowalnia bagaży? •  Wo ist das Fundbüro bitte? 

•  Przepraszam, czy są tutaj gdzieś skrzynki do 

przechowania bagażu? 

•  Entschuldigung, gibt es hier 

Gepäckschliessfächer? 

•  Przepraszam, czy gdzieś tutaj jest stacja paliw? •  Entschuldigen Sie bitte, ist hier eine Tankstelle 

in der Nähe? 

•  Przepraszam, czy to miejsce jest wolne? •  Entschuldigung, ist dieser Platz noch frei? 

•  Ile przystanków musimy jechać? •  Wieviele Haltestellen müssen wir fahren? 

•  Przepraszam, którędy na autostradę? •  Entschuldigen Sie bitte, wie kommen wir zur 

Autobahn? 

•  Przepraszam, gdzie jest Rynek Trafalgar? •  Entschuldigen Sie bitte, wo ist der Trafalgar 

Square? 

•  Przepraszam, mogę przejść? •  Entschuldigung, darf ich bitte durch? 

•  O której jedzie ostatni pociąg? •  Um wieviel Uhr geht der letzte Zug? 

•  Przepraszam, czy gdzieś tutaj jest autoserwis? •  Entschuldigen Sie bitte, ist hier eine Werkstatt 
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in der Nähe? 

•  Ile kosztuje kilometr? •  Was kostet ein Kilometer? 

•  Gdzie teraz jesteśmy? •  Wo sind wir jetzt? 

•  Potrzebuję naprawić oponę. •  Ich muss den Reifen reparieren lassen. 

•  O której przyjeżdża pociąg z Oxford? •  Wann kommt der Zug von Oxford an? 

•  Z którego peronu odjeżdża pociąg do Londynu? •  Von welchem Bahnsteig fährt der Zug nach 

London? 

•  Czy może mnie Pan zabrać na dworzec? •  Können Sie mich bitte zum Bahnhof bringen? 

•  Jak długo to potrwa? •  Wie lange wird es dauern? 

•  Jak długo trwa droga? •  Wie lange brauchen wir für die Strecke? 

•  O której jedzie ostatni tramwaj? •  Um wieviel Uhr geht die letzte Tram? 

•  Przepraszam, czy gdzieś tutaj jest parking? •  Entschuldigen Sie bitte, ist hier ein Parkplatz in 

der Nähe? 

•  Przepraszam, czy jest tutaj gdzieś automat na 

bilety? 

•  Entschuldigung bitte, gibt es hier einen 

Fahrkartenautomat? 

•  Potrzebuję dojechać do centrum. Jaki kupić 

sobie bilet? 

•  Ich muss in die Innenstadt, was für einen 

Fahrschein muss ich kaufen? 

•  Przepraszam, gdzie jest hotel Sun? •  Entschuldigen Sie bitte, wo ist das Sun Hotel? 

•  Na której stacji metra to jest? •  Welche U-Bahn Station ist es? 

•  Szukamy rynku King Square. •  Wir suchen den Kings Square. 

•  Jakie są najlepsze połączenia do Londynu? •  Was sind die besten Verbindungen nach 

London? 
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•  O której jedzie pociąg do Londynu? •  Wann fährt der Zug nach London? 

•  Ile Pan ma bagażu? •  Wieviel Gepäck haben Sie? 

•  Czy jest jakaś zniżka dla studentów? •  Gibt es einen Preisnachlass für Studenten? 

•  Poproszę Państwa bilety. •  Darf ich bitte Ihre Fahrscheine sehen? 

•  Ile kosztuje minuta? •  Was kostet die Minute? 

•  Przepraszam, gdzie możemy kupić bilety? •  Wo bitte können wir die Tickets kaufen? 

•  Za jak długo będziemy w Londynie? •  Wann werden wir in London sein? 

•  Czy jedzie tam metro? •  Fährt die U-Bahn bis dort hin? 

•  Czy dzieci mają jakąś zniżkę? •  Gibt es einen Preisnachlass für Kinder? 

•  Czy mógłby nas Pan zabrać do centrum? •  Können Sie mich bitte ins Zentrum bringen? 

•  Może mnie Pan zabrać do hotelu Hilton? •  Können Sie mich bitte zum Hotel Hilton 

fahren? 

•  Przepraszam, którędy do toalety? •  Wo sind die Toiletten, bitte? 

•  Poproszę o bilet na dwie strefy. •  Ein Zweizonen Ticket, bitte. 

•  Jak długo to potrwa? •  Wie lange wird es dauern? 

•  Jak to daleko? •  Wie weit ist es? 

•  Czy może to Pan pokazać na mapie? •  Können Sie mir das auf der Karte zeigen? 

•  Przepraszam, czy gdzieś tutaj jest stanowisko 

informacji turystycznej? 

•  Entschuldigen Sie bitte, gibt es eine Touristen 

Information hier in der Nähe? 

•  Ile kosztuje bilet do Londynu? •  Was kostet das Ticket nach London? 

•  Przepraszam, czy są tu dwa wolne miejsca? •  Entschuldigen Sie bitte, sind hier noch zwei 
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freie Plätze? 

•  Dziękujemy za informacje. •  Danke für die Information. 

•  Czy gdzieś tutaj jest postój taksówek? •  Gibt es in der Nähe einen Taxistand? 

•  Potrzebuję naprawić silnik. •  Ich muss den Motor reparieren lassen. 

•  Ile kosztuje bilet do Oxford? •  Was kostet das Ticket nach Oxford? 

•  Dziękujemy za podwiezienie. •  Danke fürs mitnehmen. 

•  Gdzie jest wagon restauracyjny? •  Wo ist der Speisewagen? 

•  Czy to jest pociąg do Oxford? •  Entschuldigen Sie bitte, ist das der Zug nach 

Oxford? 

•  Czy jest gdzieś tutaj parking strzeżony? •  Entschuldigen Sie bitte, gibt es einen 

bewachten Parkplatz in der Nähe? 

•  Ile to będzie kosztowało? •  Was wird das kosten? 

•  Czy to daleko? •  Ist es weit? 

•  Gdzie mam wsiąść do pociągu? •  Wie komme ich zum Zug? 

•  Poproszę Państwa bilety. •  Ihre Tickets bitte? 
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Podróże, lekcja trzecia, wysłuchaj!  

•  Es wird ungefähr 7 Minuten dauern. •  Potrwa to jakieś siedem minut. 

•  Fünf Pfund und 30 Cent. •  Pięć funtów trzydzieści. 

•  Zwei Euro. •  Dwa euro. 

•  Die nächste Werkstatt ist ungefähr 5 Milen von 

hier in Bradford. 

•  Najbliższy serwis jest około pięć mil stąd, w 

Bradford. 

•  Normalerweise dauert es weniger als 10 

Minuten. 

•  Zazwyczaj mniej niż dziesięć minut. 

•  Nein, dieser Zug fährt nach Newcastle, der Zug 

nach Oxford ist noch nicht da. 

•  Nie ten pociąg jedzie do Newcastle. Pociąg do 

Oxford jeszcze nie przyjechał. 

•  Ja, Sie müssen an der 5. Haltestelle aussteigen. •  Tak, musisz wysiąść na piątym przystanku. 

•  Der letzte Zug geht um 9.35 Uhr. •  Ostatni pociąg jedzie dwudziesta pierwsza 

trzydzieści pięć. 

•  Hier, bitte. •  Proszę oto one. 

•  Die Strasse entlang und die Dritte links. •  Musi Pan iść po tej drodze i skręcić w trzecią w 

lewo. 

•  Eine Touristen Information ist um diese Ecke, 

unmöglich zu übersehen. 

•  Stanowisko informacji turystycznej jest za tym 

rogiem, nie może go Pan przeoczyć. 

•  Fahren Sie fünf oder sechs Kilometer 

geradeaus, dann biegen Sie links ab. 

•  Musi Pan jechać pięć lub sześć kilometrów 

prosto, a potem skręcić w lewo. 

•  Aber natürlich, wohin genau müssen Sie? •  Oczywiście, dokąd dokładnie jedziecie? 

•  Das kommt auf den Verkehr an, wenn wir 

langsamer als 8 Milen die Stunde fahren dann 

berechnen wir pro Minute. 

•  To zależy od ruchu - jeżeli jedziemy wolnej, niż 

osiem mil na godzinę, liczę za minutę. 

•  Fahrt 3 Haltestellen mit der U-Bahn •  Jedźcie trzy przystanki metrem. 
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•  Der Trip dauert normalerweise 60 bis 70 

Minuten 

•  Droga trwa zazwyczaj sześćdziesiąt do 

siedemdziesięciu minut. 

•  Aber natürlich, zu welchem Bahnhof? •  Oczywiście, na który dworzec Pan jedzie? 

•  Folgen Sie der Beschilderung. •  Proszę iść wg strzałek. 

•  Ja, diese drei Plätze sind frei. •  Tak, te trzy miejsca są wolne. 

•  Es sind ungefähr 2 Kilometer. •  Jakieś dwa kilometry. 

•  Tut mir leid, der ist besetzt. •  Przepraszam, to miejsce jest zajęte. 

•  Nicht sehr weit, ungefähr 7 Meilen. •  Nie za daleko, coś około siedmiu mil. 

•  Der Fahrkartenautomat ist um die Ecke. •  Automat na bilety jest tuż za rogiem. 

•  Einen Euro. •  Jedno euro. 

•  Aber natürlich, wo ist die Karte? •  Oczywiście, gdzie macie mapę? 

•  Tut mir leid, Ich weiss nicht wo die Green 

Street ist. 

•  Przykro mi, ale nie wiem, gdzie jest Green 

Street. 

•  Kann ich bitte Ihren Studentenausweis sehen? •  Czy mogę zobaczyć Pana kartę studenta? 

•  Wir sollten in einer Stunde ankommen. •  Powinniśmy dojechać w godzinę czasu. 

•  Es gibt einen direkt um die Ecke. •  Jeden jest tuż za rogiem. 

•  Bitte sehr, zwei euro. •  Proszę bardzo, poproszę dwa euro. 

•  Hier entlang. •  W tym kierunku. 

•  Es gibt einen in der U-Bahn Haltestelle. •  Jeden jest w budynku dworcowym metra. 

•  Nur dieses eine. •  Tylko to. 

•  Es war mir ein Vergnügen. •  Cała przyjemność po naszej stronie. 
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•  Nur einer, der andere ist besetzt. •  Tylko jedno. To drugie jest zajęte. 

•  Am Ende der Strasse rechts. •  Na końcu drogi w prawo. 

•  Die nächste Tankstelle ist in der Fleet Street, 

die erste Rechts und die Zweite links. 

•  Najbliższa jest na Fleet Street. Pierwszą w 

prawo a potem drugą w lewo. 

•  Ich glaube nicht. •  Myślę, że nie. 

•  Die Letzte Tram geht um 9.40. •  Ostatni tramwaj jedzie dwudziesta pierwsza 

czterdzieści. 

•  Der Zug nach London fährt von Bahnsteig fünf. •  Pociąg do Londynu odjeżdża z piątego peronu. 

•  Der Zug von Oxford kommt in 5 Minuten an. •  Pociąg z Oxford przyjedzie za pięć minut. 

•  Die U-Bahn Station heisst Whatford Park. •  Stacja się nazywa Whatford park. 

•  Der Taxistand ist auf der anderen Seite des 

Flusses. 

•  Postój taksówek jest na drugim brzegu. 

•  Das gibt es hier nicht, dazu müssen Sie zum 

Flughafen. 

•  Niestety, tutaj jej nie ma. Musielibyście 

Państwo pojechać na lotnisko. 

•  Kinder bis fünf Jahre sind frei. •  Dzieci do pięciu lat mają wstęp bezpłatny. 

•  Wir sind fast in Viktoria. •  Właśnie dojeżdżamy do Victorii. 

•  Die nächste Werkstatt ist ungefähr 5 Milen von 

hier in Bradford. 

•  Najbliższy serwis jest około pięć mil stąd, w 

Bradford. 

•  Gehen Sie zu Platform fünf, der Zug kommt in 

fünf Minuten. 

•  Proszę iść na piąty peron. Pociąg przyjeżdża za 

pięć minut. 

•  Einfache Fahrt oder hin und zurück? •  W jedną stronę, czy powrotny? 

•  Es wird nicht lange dauern. •  Nie potrwa to długo. 

•  Das ist nicht weit. Die Strasse entlang und am •  To niedaleko. Musicie iść tą drogą i na końcu 
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Ende links. skręcić w lewo. 

•  Kaufen Sie nur ein Tagesticket, das ist das 

günstigste. 

•  Niech Pan kupi bilet 24 godzinowy. Wychodzi 

najtaniej. 

•  Es gibt einen in dem Gebäude dort drüben. Es 

ist eine Tiefgarage. 

•  Jest tutaj jeden, w tamtym budynku, to parking 

podziemny. 

•  Nehmen sie den Bus Nr.5 und steigen Sie an 

der 5. Haltestelle aus. 

•  Niech Pan jedzie autobusem i wstąpi na piątym 

przystanku. 

•  Der nächste Zug nach London geht um 5.30 

Uhr. 

•  Następny pociąg do Londynu jedzie o 

siedemnastej trzydzieści. 

•  Gehen Sie diese Strasse runter, am Ende ist 

eine Werkstatt mit Namen Duncans. 

•  Proszę iść po tej ulicy, na końcu jest serwis, 

nazywa się Duncan. 

•  Fünfzig  Euro pro Stunde zzgl. Material. •  Pięćdziesiąt na godzinę plus materiał. 

•  Es gibt hier 2 Hilton, Im Zentrum oder in der 

Vorstadt? 

•  W mieście są dwa hotele Hilton. Chce Pan do 

tego w centrum, czy na przedmieściu? 

•  Es gibt welche im nächsten Gebäude. •  Jakieś są w budynku obok. 

•  Aber natürlich. Entschuldigung. •  Oczywiście, przepraszam. 

•  Ungefähr 2 Stunden. •  Około dwie godziny. 

•  Einen Moment. Hier, bitteschön. •  Chwileczkę. Tutaj, proszę. 
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Podróże,  lekcja czwarta, przetłumacz!  

•  Proszę bardzo, poproszę dwa euro. •  Bitte sehr, zwei euro. 

•  Oczywiście, dokąd dokładnie jedziecie? •  Aber natürlich, wohin genau müssen Sie? 

•  Dwa euro. •  Zwei Euro. 

•  Stanowisko informacji turystycznej jest za tym 

rogiem, nie może go Pan przeoczyć. 

•  Eine Touristen Information ist um die Ecke, 

unmöglich zu übersehen. 

•  Jedźcie trzy przystanki metrem. •  Fahrt 3 Haltestellen mit der U-Bahn 

•  W mieście są dwa hotele Hilton. Chce Pan do 

tego w centrum, czy na przedmieściu? 

•  Es gibt hier 2 Hilton, Im Zentrum oder in der 

Vorstadt? 

•  Tylko to. •  Nur dieses eine. 

•  Nie za daleko, coś około siedmiu mil. •  Nicht sehr weit, ungefähr 7 Meilen. 

•  Powinniśmy dojechać w godzinę czasu. •  Wir sollten in einer Stunde ankommen. 

•  Czy mogę zobaczyć Pana kartę studenta? •  Kann ich bitte Ihren Studentenausweis sehen? 

•  Najlepiej jechać pociągiem na dworzec 

Victoria. 

•  Das Beste ist Sie nehmen den Bus nach 

Victoria. 

•  Automat na bilety jest tuż za rogiem. •  Der Fahrkartenautomat ist um die Ecke. 

•  Przepraszam, to miejsce jest zajęte. •  Tut mir leid, der ist besetzt. 

•  Ostatni pociąg jedzie dwudziesta pierwsza 

trzydzieści pięć. 

•  Der letzte Zug geht um 9.35 Uhr. 

•  Myślę, że nie. •  Ich glaube nicht. 

•  Niech Pan jedzie autobusem i wstąpi na piątym 

przystanku. 

•  Nehmen sie den Bus Nr.5 und steigen Sie an 

der 5. Haltestelle aus. 

•  Stacja się nazywa Whatford park. •  Die U-Bahn Station heisst Whatford Park. 
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•  W jedną stronę, czy powrotny? •  Einfache Fahrt oder hin und zurück? 

•  Tylko jedno. To drugie jest zajęte. •  Nur einer, der andere ist besetzt. 

•  Proszę oto one. •  Hier, bitte. 

•  Nie, ten pociąg jedzie do Newcastle. Pociąg do 

Oxford jeszcze nie przyjechał. 

•  Nein, dieser Zug fährt nach Newcastle, der Zug 

nach Oxford ist noch nicht da. 

•  Proszę iść na piąty peron. Pociąg przyjeżdża za 

pięć minut. 

•  Gehen Sie zu Platform fünf, der Zug kommt in 

fünf Minuten. 

•  Proszę iść wg strzałek. •  Folgen Sie der Beschilderung. 

•  Pociąg z Oxford przyjedzie za pięć minut. •  Der Zug von Oxford kommt in 5 Minuten an. 

•  Dzieci do pięciu lat mają wstęp bezpłatny. •  Kinder bis fünf Jahre sind frei. 

•  Najbliższy serwis jest około pięć mil stąd, w 

Bradford. 

•  Die nächste Werkstatt ist ungefähr 5 Milen von 

hier in Bradford. 

•  Musi Pan iść po tej drodze i skręcić w trzecią w 

lewo. 

•  Die Strasse entlang und die Dritte links. 

•  Postój taksówek jest na drugim brzegu. •  Der Taxistand ist auf der anderen Seite des 

Flusses. 

•  Jest tutaj jeden, w tamtym budynku, to parking 

podziemny. 

•  Es gibt einen in dem Gebäude dort drüben. Es 

ist eine Tiefgarage. 

•  Zazwyczaj mniej niż dziesięć minut. •  Normalerweise dauert es weniger als 10 

Minuten. 

•  Musi Pan jechać pięć lub sześć kilometrów 

prosto, a potem skręcić w lewo. 

•  Fahren Sie fünf oder sechs Kilometer 

geradeaus, dann biegen Sie links ab. 

•  Jeden jest tuż za rogiem. •  Es gibt einen direkt um die Ecke. 

•  Oczywiście, gdzie macie mapę? •  Aber natürlich, wo ist die Karte? 
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•  Ostatni tramwaj jedzie dwudziesta pierwsza 

czterdzieści. 

•  Die Letzte Tram geht um 9.40. 

•  To niedaleko. Musicie iść tą drogą i na końcu 

skręcić w lewo. 

•  Das ist nicht weit. Die Strasse entlang und am 

Ende links. 

•  Nie potrwa to długo. •  Es wird nicht lange dauern. 

•  To zależy od ruchu - jeżeli jedziemy wolnej, niż 

osiem mil na godzinę, liczę za minutę. 

•  Das kommt auf den Verkehr an, wenn wir 

langsamer als 8 Milen die Stunde fahren dann 

berechnen wir pro Minute. 

•  Niestety, tutaj jej nie ma. Musielibyście 

Państwo pojechać na lotnisko. 

•  Das gibt es hier nicht, dazu müssen Sie zum 

Flughafen. 

•  Niech Pan kupi bilet 24 godzinowy. Wychodzi 

najtaniej. 

•  Kaufen Sie nur ein Tagesticket, das ist das 

günstigste. 

•  Właśnie dojeżdżamy do Victorii. •  Wir sind fast in Viktoria. 

•  Oczywiście, na który dworzec Pan jedzie? •  Aber natürlich, zu welchem Bahnhof? 

•  Cała przyjemność po naszej stronie. •  Es war mir ein Vergnügen. 

•  Około dwie godziny. •  Ungefähr 2 Stunden. 

•  Proszę iść po tej ulicy, na końcu jest serwis, 

nazywa się Duncan. 

•  Gehen Sie diese Strasse runter, am Ende ist 

eine Werkstatt mit Namen Duncans. 

•  Najbliższa jest na Fleet Street. Pierwszą w 

prawo a potem drugą w lewo. 

•  Die nächste Tankstelle ist in der Fleet Street, 

die erste Rechts und die Zweite links. 

•  Potrwa to jakieś siedem minut. •  Es wird ungefähr 7 Minuten dauern. 

•  Następny pociąg do Londynu jedzie o 

siedemnastej trzydzieści. 

•  Der nächste Zug nach London geht um 5.30 

Uhr. 

•  Tak, musisz wysiąść na piątym przystanku. •  Ja, Sie müssen an der 5. Haltestelle aussteigen. 

•  W tym kierunku. •  Hier entlang. 
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•  Oczywiście, przepraszam. •  Aber natürlich. Entschuldigung. 

•  Pociąg do Londynu odjeżdża z piątego peronu. •  Der Zug nach London fährt von Bahnsteig fünf. 

•  Jakieś są w budynku obok. •  Es gibt welche im nächsten Gebäude. 

•  Jeden jest w budynku dworcowym metra. •  Es gibt einen in der U-Bahn Haltestelle. 

•  Tak, te trzy miejsca są wolne. •  Ja, diese drei Plätze sind frei. 

•  Jedno euro. •  Einen Euro. 

•  Jakieś dwa kilometry. •  Es sind ungefähr 2 Kilometer. 

•  Najbliższy serwis jest około pięć mil stąd, w 

Bradford. 

•  Die nächste Werkstatt ist ungefähr 5 Milen von 

hier in Bradford. 

•  Przykro mi, ale nie wiem, gdzie jest Green 

Street. 

•  Tut mir leid, Ich weiss nicht wo die Green 

Street ist. 

•  Na końcu drogi w prawo. •  Am Ende der Strasse rechts. 

•  Pięć funtów trzydzieści. •  Fünf Pfund und 30 Cent. 

•  Droga trwa zazwyczaj sześćdziesiąt do 

siedemdziesięciu minut. 

•  Der Trip dauert normalerweise 60 bis 70 

Minuten. 

•  Pięćdziesiąt na godzinę plus materiał. •  Fünfzig pro Stunde zzgl. Material. 

•  Chwileczkę. Tutaj, proszę. •  Einen Moment. Hier, bitteschön. 
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Podróże, lekcja piąta, lekcja szósta wysłuchaj,reaguj!  

•  Reszty nie trzeba. •  Behalten Sie das Wechselgeld. 

•  Dzięki. •  Vielen Dank. 

•  Dziękujemy za podwiezienie. •  Danke fürs mitnehmen. 

•  Cała przyjemność po naszej stronie. •  Es war mir ein Vergnügen. 

•  Przepraszam, którędy na autostradę? •  Entschuldigen Sie bitte, wie kommen wir zur 

Autobahn? 

•  Musi Pan jechać pięć lub sześć kilometrów 

prosto, a potem skręcić w lewo. 

•  Fahren Sie fünf oder sechs Kilometer 

geradeaus, dann biegen Sie links ab. 

•  Czy jest gdzieś tutaj parking strzeżony? •  Entschuldigen Sie bitte, gibt es einen 

bewachten Parkplatz in der Nähe? 

•  Jeden jest tuż za rogiem. •  Es gibt einen direkt um die Ecke. 

•  Przepraszam, czy gdzieś tutaj jest stanowisko 

informacji turystycznej? 

•  Entschuldigen Sie bitte, gibt es eine Touristen 

Information hier in der Nähe? 

•  Stanowisko informacji turystycznej jest za tym 

rogiem, nie może go Pan przeoczyć. 

•  Eine Touristen Information ist um diese Ecke, 

unmöglich zu übersehen. 

•  Przepraszam, gdzie jest hotel Sun? •  Entschuldigen Sie bitte, wo ist das Sun Hotel? 

•  Niech Pan jedzie autobusem i wstąpi na piątym 

przystanku. 

•  Nehmen sie den Bus Nr.5 und steigen Sie an 

der 5. Haltestelle aus. 

•  Przepraszam, gdzie jest Rynek Trafalgar? •  Entschuldigen Sie bitte, wo ist der Trafalgar 

Square? 

•  Na końcu drogi w prawo. •  Am Ende der Strasse rechts. 

•  Przepraszam, gdzie jest ulica Viktoria? •  Entschuldigen Sie bitte, wo ist die Victoria 

Street? 
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•  Musi Pan iść po tej drodze i skręcić w trzecią w 

lewo. 

•  Die Strasse entlang und die Dritte links. 

•  Szukamy rynku King Square. •  Wir suchen den Kings Square. 

•  To niedaleko. Musicie iść tą drogą i na końcu 

skręcić w lewo. 

•  Das ist nicht weit. Die Strasse entlang und am 

Ende links. 

•  Przepraszam, czy gdzieś tutaj jest parking? •  Entschuldigen Sie bitte, ist hier ein Parkplatz in 

der Nähe? 

•  Jest tutaj jeden, w tamtym budynku, to parking 

podziemny. 

•  Es gibt einen in dem Gebäude dort drüben. Es 

ist eine Tiefgarage. 

•  Przepraszam, czy gdzieś tutaj jest autoserwis? •  Entschuldigen Sie bitte, ist hier eine Werkstatt 

in der Nähe? 

•  Najbliższy serwis jest około pięć mil stąd, w 

Bradford. 

•  Die nächste Werkstatt ist ungefähr 5 Milen von 

hier in Bradford. 

•  Przepraszam, czy gdzieś tutaj jest stacja paliw? •  Entschuldigen Sie bitte, ist hier eine Tankstelle 

in der Nähe? 

•  Najbliższa jest na Fleet Street. Pierwszą w 

prawo a potem drugą w lewo. 

•  Die nächste Tankstelle ist in der Fleet Street, 

die erste Rechts und die Zweite links. 

•  Potrzebuję naprawić silnik. •  Ich muss den Motor reparieren lassen. 

•  Najbliższy serwis jest około pięć mil stąd, w 

Bradford. 

•  Die nächste Werkstatt ist ungefähr 5 Milen von 

hier in Bradford. 

•  Potrzebuję naprawić oponę. •  Ich muss den Reifen reparieren lassen. 

•  Proszę iść po tej ulicy, na końcu jest serwis, 

nazywa się Duncan. 

•  Gehen Sie diese Strasse runter, am Ende ist 

eine Werkstatt mit Namen Duncans. 

•  Jak to daleko? •  Wie weit ist es? 

•  Nie za daleko, coś około siedmiu mil. •  Nicht sehr weit, ungefähr 7 Meilen. 
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•  Jak długo to trwa? •  Wie lange dauert es? 

•  Zazwyczaj mniej niż dziesięć minut. •  Normalerweise dauert es weniger als 10 

Minuten. 

•  Jak długo trwa droga? •  Wie lange brauchen wir für die Strecke? 

•  Droga trwa zazwyczaj sześćdziesiąt do 

siedemdziesięciu minut. 

•  Der Trip dauert normalerweise 60 bis 70 

Minuten. 

•  Jak długo to potrwa? •  Wie lange wird es dauern? 

•  Nie potrwa to długo. •  Es wird nicht lange dauern. 

•  Jak długo to potrwa? •  Wie lange wird es dauern? 

•  Około dwie godziny. •  Ungefähr 2 Stunden. 

•  Jak długo to potrwa? •  Wie lange wird es dauern? 

•  Potrwa to jakieś siedem minut. •  Es wird ungefähr 7 Minuten dauern. 

•  Czy to daleko? •  Ist es weit? 

•  Jakieś dwa kilometry. •  Es sind ungefähr 2 Kilometer. 

•  Ile kosztuje kilometr? •  Was kostet ein Kilometer? 

•  Dwa euro. •  Zwei Euro. 

•  Ile kosztuje minuta? •  Was kostet die Minute? 

•  Jedno euro. •  Einen Euro. 

•  Ile kosztuje bilet do Oxford? •  Was kostet das Ticket nach Oxford? 

•  Pięć funtów trzydzieści. •  Fünf Pfund und 30 Cent. 

•  Czy jedzie tam metro? •  Fährt die U-Bahn bis dort hin? 
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•  Tak, musisz wysiąść na piątym przystanku. •  Ja, Sie müssen an der 5. Haltestelle aussteigen. 

•  Ile przystanków musimy jechać? •  Wieviele Haltestellen müssen wir fahren? 

•  Jedźcie trzy przystanki metrem. •  Fahrt 3 Haltestellen mit der U-Bahn. 

•  Czy może to Pan pokazać na mapie? •  Können Sie mir das auf der Karte zeigen? 

•  Oczywiście, gdzie macie mapę? •  Aber natürlich, wo ist die Karte? 

•  Czy mógłby nas Pan zabrać do centrum? •  Können Sie mich bitte ins Zentrum bringen? 

•  Oczywiście, dokąd dokładnie jedziecie? •  Aber natürlich, wohin genau müssen Sie? 

•  Przepraszam, czy są tutaj gdzieś skrzynki do 

przechowania bagażu? 

•  Entschuldigung, gibt es hier 

Gepäckschliessfächer? 

•  Jakieś są w budynku obok. •  Es gibt welche im nächsten Gebäude. 

•  Przepraszam, czy jest tutaj gdzieś automat na 

bilety? 

•  Entschuldigung bitte, gibt es hier einen 

Fahrkartenautomat? 

•  Jeden jest w budynku dworcowym metra. •  Es gibt einen in der U-Bahn Haltestelle. 

•  Przepraszam, gdzie możemy kupić bilety? •  Wo bitte können wir die Tickets kaufen? 

•  Automat na bilety jest tuż za rogiem. •  Der Fahrkartenautomat ist um die Ecke. 

•  Poproszę o bilet na dwie strefy. •  Ein Zweizonen Ticket, bitte. 

•  Proszę bardzo, poproszę dwa euro. •  Bitte sehr, zwei euro. 

•  Poproszę Państwa bilety. •  Darf ich bitte Ihre Fahrscheine sehen? 

•  Proszę oto one. •  Hier, bitte. 

•  Przepraszam, czy są tu dwa wolne miejsca? •  Entschuldigen Sie bitte, sind hier noch zwei 

freie Plätze? 
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•  Tylko jedno. To drugie jest zajęte. •  Nur einer, der andere ist besetzt. 

•  Przepraszam, mogę przejść? •  Entschuldigung, darf ich bitte durch? 

•  Oczywiście, przepraszam. •  Aber natürlich. Entschuldigung. 

•  Przepraszam, czy to miejsce jest wolne? •  Entschuldigung, ist dieser Platz noch frei? 

•  Przepraszam, to miejsce jest zajęte. •  Tut mir leid, der ist besetzt. 

•  Przepraszam, szukam ulicy Green Street. •  Entschuldigen Sie, wir suchen die Green Street. 

•  Przykro mi, ale nie wiem, gdzie jest Green 

Street. 

•  Tut mir leid, Ich weiss nicht wo die Green 

Street ist. 

•  Może mnie Pan zabrać do hotelu Hilton? •  Können Sie mich bitte zum Hotel Hilton 

fahren? 

•  W mieście są dwa hotele Hilton. Chce Pan do 

tego w centrum, czy na przedmieściu? 

•  Es gibt hier 2 Hilton, Im Zentrum oder in der 

Vorstadt? 

•  Czy może mnie Pan zabrać na dworzec? •  Können Sie mich bitte zum Bahnhof bringen? 

•  Oczywiście, na który dworzec Pan jedzie? •  Aber natürlich, zu welchem Bahnhof? 

•  Ile to będzie kosztowało? •  Was wird das kosten? 

•  Pięćdziesiąt na godzinę plus materiał. •  Fünfzig pro Stunde zzgl. Material. 

•  Ile kosztuje bilet do Londynu? •  Was kostet das Ticket nach London? 

•  W jedną stronę, czy powrotny? •  Einfache Fahrt oder hin und zurück? 

•  Ile Pan ma bagażu? •  Wieviel Gepäck haben Sie? 

•  Tylko to. •  Nur dieses eine. 

•  Potrzebuję dojechać do centrum. Jaki kupić 

sobie bilet? 

•  Ich muss in die Innenstadt, was für einen 

Fahrschein muss ich kaufen? 
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•  Niech Pan kupi bilet 24 godzinowy. Wychodzi 

najtaniej. 

•  Kaufen Sie nur ein Tagesticket, das ist das 

günstigste. 

•  Czy dzieci mają jakąś zniżkę? •  Gibt es einen Preisnachlass für Kinder? 

•  Dzieci do pięciu lat mają wstęp bezpłatny. •  Kinder bis fünf Jahre sind frei. 

•  Czy jest jakaś zniżka dla studentów? •  Gibt es einen Preisnachlass für Studenten? 

•  Czy mogę zobaczyć Pana kartę studenta? •  Kann ich bitte Ihren Studentenausweis sehen? 

•  Czy gdzieś tutaj jest postój taksówek? •  Gibt es in der Nähe einen Taxistand? 

•  Postój taksówek jest na drugim brzegu. •  Der Taxistand ist auf der anderen Seite des 

Flusses. 

•  Czy to jest pociąg do Oxford? •  Entschuldigen Sie bitte, ist das der Zug nach 

Oxford? 

•  Nie ten pociąg jedzie do Newcastle. Pociąg do 

Oxford jeszcze nie przyjechał. 

•  Nein, dieser Zug fährt nach Newcastle, der Zug 

nach Oxford ist noch nicht da. 

•  O której jedzie ostatni pociąg? •  Um wieviel Uhr geht der letzte Zug? 

•  Ostatni pociąg jedzie dwudziesta pierwsza 

trzydzieści pięć. 

•  Der letzte Zug geht um 9.35 Uhr. 

•  O której jedzie ostatni tramwaj? •  Um wieviel Uhr geht die letzte Tram? 

•  Ostatni tramwaj jedzie dwudziesta pierwsza 

czterdzieści. 

•  Die Letzte Tram geht um 9.40. 

•  O której jedzie pociąg do Londynu? •  Wann fährt der Zug nach London? 

•  Następny pociąg do Londynu jedzie o 

siedemnastej trzydzieści. 

•  Der nächste Zug nach London geht um 5.30 

Uhr. 

•  Na której stacji metra to jest? •  Welche U-Bahn Station ist es? 
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•  Stacja się nazywa Whatford park. •  Die U-Bahn Station heisst Whatford Park. 

•  Za jak długo będziemy w Londynie? •  Wann werden wir in London sein? 

•  Powinniśmy dojechać w godzinę czasu. •  Wir sollten in einer Stunde ankommen. 

•  O której przyjeżdża pociąg z Oxford? •  Wann kommt der Zug von Oxford an? 

•  Pociąg z Oxford przyjedzie za pięć minut. •  Der Zug von Oxford kommt in 5 Minuten an. 

•  Przepraszam, którędy do toalety? •  Wo sind die Toiletten, bitte? 

•  Proszę iść wg strzałek. •  Folgen Sie der Beschilderung. 

•  Gdzie teraz jesteśmy? •  Wo sind wir jetzt? 

•  Właśnie dojeżdżamy do Victorii. •  Wir sind fast in Viktoria. 

•  Gdzie jest wagon restauracyjny? •  Wo ist der Speisewagen? 

•  W tym kierunku. •  Hier entlang. 

•  Przepraszam, gdzie jest przechowalnia bagaży? •  Wo ist das Fundbüro bitte? 

•  Niestety, tutaj jej nie ma. Musielibyście 

Państwo pojechać na lotnisko. 

•  Das gibt es hier nicht, dazu müssen Sie zum 

Flughafen. 

•  Gdzie mam wsiąść do pociągu? •  Wie komme ich zum Zug? 

•  Proszę iść na piąty peron. Pociąg przyjeżdża za 

pięć minut. 

•  Gehen Sie zu Platform fünf, der Zug kommt in 

fünf Minuten. 

•  Z którego peronu odjeżdża pociąg do Londynu? •  Von welchem Bahnsteig fährt der Zug nach 

London? 

•  Pociąg do Londynu odjeżdża z piątego peronu. •  Der Zug nach London fährt von Bahnsteig fünf. 

•  Poproszę Państwa bilety. •  Ihre Tickets bitte? 
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•  Chwileczkę. Tutaj, proszę. •  Einen Moment. Hier, bitteschön. 
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 Podróże – karty 

Behalten Sie das 
Wechselgeld. 

Vielen Dank. Danke fürs mitnehmen. 

Es war mir ein Vergnügen. Danke für die Information. Kein Problem. 

Entschuldigen Sie bitte, wie 
kommen wir zur Autobahn? 

Fahren Sie fünf oder sechs 
Kilometer geradeaus, dann 

biegen Sie links ab. 

Entschuldigen Sie bitte, gibt 
es einen bewachten Parkplatz 

in der Nähe? 

Es gibt einen direkt um die 
Ecke. 

Entschuldigen Sie bitte, gibt 
es eine Touristen Information 

hier in der Nähe? 

Eine Touristen Information 
ist um diese Ecke, unmöglich 

zu übersehen. 

Excuse me, is there an 
underground car park near 

here, please? 
Ich glaube nicht. 

Entschuldigen Sie bitte, wo 
ist das Sun Hotel? 

Nehmen sie den Bus Nr.5 
und steigen Sie an der 5. 

Haltestelle aus. 

Entschuldigen Sie bitte, wo 
ist der Trafalgar Square? 

Am Ende der Strasse rechts. 

1  
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Dziękujemy za podwiezienie. Dziękuję. Reszty nie trzeba. 

Proszę bardzo. Dziękujemy za informacje. 
Cała przyjemność po naszej 

stronie. 

Czy jest gdzieś tutaj parking 
strzeżony? 

Musi Pan jechać pięć lub 
sześć kilometrów prosto, a 

potem skręcić w lewo. 

Przepraszam, którędy na 
autostradę? 

Stanowisko informacji 
turystycznej jest za tym 
rogiem, nie może go Pan 

przeoczyć. 

Przepraszam, czy gdzieś tutaj 
jest stanowisko informacji 

turystycznej? 
Jeden jest tuż za rogiem. 

Przepraszam, gdzie jest hotel 
Sun? 

Myślę, że nie. 
Przepraszam, czy gdzieś tutaj 

jest garaż podziemny? 

Na końcu drogi w prawo. 
Przepraszam, gdzie jest 

Rynek Trafalgar? 
Niech Pan jedzie autobusem i 
wstąpi na piątym przystanku. 
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Entschuldigen Sie bitte, wo 
ist die Victoria Street? 

Die Strasse entlang und die 
Dritte links. 

Wir suchen den Kings 
Square. 

Das ist nicht weit. Die Strasse 
entlang und am Ende links. 

Entschuldigen Sie bitte, ist 
hier ein Parkplatz in der 

Nähe? 

Es gibt einen in dem 
Gebäude dort drüben. Es ist 

eine Tiefgarage. 

Entschuldigen Sie bitte, ist 
hier eine Werkstatt in der 

Nähe? 

Die nächste Werkstatt ist 
ungefähr 5 Milen von hier in 

Bradford. 

Entschuldigen Sie bitte, ist 
hier eine Tankstelle in der 

Nähe? 

Die nächste Tankstelle ist in 
der Fleet Street, die erste 

Rechts und die Zweite links. 

Ich muss den Motor 
reparieren lassen. 

Die nächste Werkstatt ist 
ungefähr 5 Milen von hier in 

Bradford. 

Ich muss den Reifen 
reparieren lassen. 

Gehen Sie diese Strasse 
runter, am Ende ist eine 
Werkstatt mit Namen 

Duncans. 

Wie weit ist es? 

Nicht weit, vielleicht 5 
Meilen. 

Wie weit ist es? 
Nicht sehr weit, ungefähr 7 

Meilen. 
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Szukamy rynku King Square. 
Musi Pan iść po tej drodze i 
skręcić w trzecią w lewo. 

Przepraszam, gdzie jest ulica 
Viktoria? 

Jest tutaj jeden, w tamtym 
budynku, to parking 

podziemny. 

Przepraszam, czy gdzieś tutaj 
jest parking? 

To niedaleko. Musicie iść tą 
drogą i na końcu skręcić w 

lewo. 

Przepraszam, czy gdzieś tutaj 
jest stacja paliw? 

Najbliższy serwis jest około 
pięć mil stąd, w Bradford. 

Przepraszam, czy gdzieś tutaj 
jest autoserwis? 

Najbliższy serwis jest około 
pięć mil stąd, w Bradford. 

Potrzebuję naprawić silnik. 
Najbliższa jest na Fleet 

Street. Pierwszą w prawo a 
potem drugą w lewo. 

Jak to daleko? 
Proszę iść po tej ulicy, na 

końcu jest serwis, nazywa się 
Duncan. 

Potrzebuję naprawić oponę. 

Nie za daleko, coś około 
siedmiu mil. 

Jak to daleko? 
Nie za daleko, jakieś pięć 

kilometrów. 
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Wie lange dauert es? 
Normalerweise dauert es 
weniger als 10 Minuten. 

Wie lange brauchen wir für 
die Strecke? 

Der Trip dauert 
normalerweise 60 bis 70 

Minuten 
Wie lange wird es dauern? Es wird nicht lange dauern. 

Wie lange wird es dauern? Ungefähr 2 Stunden. Wie lange wird es dauern? 

Es wird ungefähr 7 Minuten 
dauern. 

Ist es weit? 
Es sind ungefähr 2 

Kilometer. 

Was kostet ein Kilometer? Zwei Euro. Was kostet die Minute? 

Einen Euro. 
Was kostet das Ticket nach 

Oxford und zurück? 
Fünf Pfund und 30 Cent. 

5  
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Jak długo trwa droga? 
Zazwyczaj mniej niż dziesięć 

minut. 
Jak długo to rwa? 

Nie potrwa to długo. Jak długo to potrwa? 
Droga trwa zazwyczaj 

sześćdziesiąt do 
siedemdziesięciu minut. 

Jak długo to potrwa? Około dwie godziny. Jak długo to potrwa? 

Jakieś dwa kilometry. Czy to daleko? 
Potrwa to jakieś siedem 

minut. 

Ile kosztuje minuta? Dwa euro. Ile kosztuje kilometr? 

Pięć funtów trzydzieści. Ile kosztuje bilet do Oxford? Jedno euro. 

6  
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Fährt die U-Bahn bis dort 
hin? 

Ja, Sie müssen an der 5. 
Haltestelle aussteigen. 

Wieviele Haltestellen müssen 
wir fahren? 

Fahrt 3 Haltestellen mit der 
U-Bahn 

Können Sie mir das auf der 
Karte zeigen? 

Aber natürlich, wo ist die 
Karte? 

Können Sie mich bitte ins 
Zentrum bringen? 

Aber natürlich, wohin genau 
müssen Sie? 

Entschuldigung, gibt es hier 
Gepäckschliessfächer? 

Es gibt welche im nächsten 
Gebäude. 

Entschuldigung bitte, gibt es 
hier einen 

Fahrkartenautomat? 

Es gibt einen in der U-Bahn 
Haltestelle. 

Wo können wir bitte die 
Tickets kaufen? 

Der Fahrkartenautomat ist 
um die Ecke. 

Ein Zweizonen Ticket, bitte. 

Bitte sehr, zwei euro. 
Darf ich bitte Ihre 

Fahrscheine sehen? 
Hier, bitte. 

7  
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Ile przystanków musimy 
jechać? 

Tak, musisz wysiąść na 
piątym przystanku. 

Czy jedzie tam metro? 

Oczywiście, gdzie macie 
mapę? 

Czy może to Pan pokazać na 
mapie? 

Jedźcie trzy przystanki 
metrem. 

Przepraszam, czy są tutaj 
gdzieś skrzynki do 

przechowania bagażu? 

Oczywiście, dokąd dokładnie 
jedziecie? 

Czy mógłby nas Pan zabrać 
do centrum? 

Jeden jest w budynku 
dworcowym metra. 

Przepraszam, czy jest tutaj 
gdzieś automat na bilety? 

Jakieś są w budynku obok. 

Poproszę o bilet na dwie 
strefy. 

Automat na bilety jest tuż za 
rogiem. 

Przepraszam, gdzie możemy 
kupić bilety? 

Proszę oto one. Poproszę Państwa bilety. 
Proszę bardzo, poproszę dwa 

euro. 
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Können Sie mich bitte zum 
Hotel Hilton fahren? 

Es gibt hier 2 Hilton, Im 
Zentrum oder in der 

Vorstadt? 

Können Sie mich bitte zum 
Bahnhof bringen? 

Aber natürlich, zu welchem 
Bahnhof? 

Berechnen Sie pro km oder 
pro Minute? 

Das kommt auf den Verkehr 
an, wenn wir langsamer als 8 
Milen die Stunde fahren dann 

berechnen wir pro Minute. 

Entschuldigen Sie bitte, sind 
hier noch Plätze frei? 

Ja, diese drei Plätze sind frei. 
Entschuldigen Sie bitte, sind 
hier noch zwei freie Plätze? 

Nur einer, der andere ist 
besetzt. 

Entschuldigung, darf ich bitte 
durch? 

Aber natürlich. 
Entschuldigung. 

Entschuldigung, ist dieser 
Platz noch frei? 

Tut mir leid, der ist besetzt. 
Entschuldigen Sie, wir 

suchen die Green Street. 

Tut mir leid, Ich weiss nicht 
wo die Green Street ist. 

Was wird das kosten? 
Fünfzig pro Stunde zzgl. 

Material. 

9  
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Czy może mnie Pan zabrać 
na dworzec? 

W mieście są dwa hotele 
Hilton. Chce Pan do tego w 

centrum, czy na 
przedmieściu? 

Może mnie Pan zabrać do 
hotelu Hilton? 

To zależy od ruchu - jeżeli 
jedziemy wolnej, niż osiem 

mil na godzinę, liczę za 
minutę. 

Liczy Pan za kilometr, czy za 
godzinę? 

Oczywiście, na który 
dworzec Pan jedzie? 

Przepraszam, czy są tu dwa 
wolne miejsca? 

Tak, te trzy miejsca są wolne. 
Przepraszam, czy są tu trzy 

wolne miejsca? 

Oczywiście, przepraszam. Przepraszam, mogę przejść? 
Tylko jedno. To drugie jest 

zajęte. 

Przepraszam, szukam ulicy 
Green Street. 

Przepraszam, to miejsce jest 
zajęte. 

Przepraszam, czy to miejsce 
jest wolne? 

Pięćdziesiąt na godzinę plus 
materiał. 

Ile to będzie kosztowało? 
Przykro mi, ale nie wiem, 
gdzie jest Green Street. 
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Was kostet das Ticket nach 
London? 

Einfache Fahrt oder hin und 
zurück? 

Wieviel Gepäck haben Sie? 

Nur dieses eine. 
Ich muss in die Innenstadt, 
was für einen Fahrschein 

muss ich kaufen? 

Kaufen Sie nur ein 
Tagesticket, das ist das 

günstigste. 

Gibt es einen Preisnachlass 
für Kinder? 

Kinder bis fünf Jahre sind 
frei. 

Gibt es einen Preisnachlass 
für Studenten? 

Kann ich bitte Ihren 
Studentenausweis sehen? 

Gibt es in der Nähe einen 
Taxistand? 

Der Taxistand ist auf der 
anderen Seite des Flusses. 

Entschuldigen Sie bitte, ist 
das der Zug nach Oxford? 

Nein, dieser Zug fährt nach 
Newcastle, der Zug nach 
Oxford ist noch nicht da. 

Was sind die besten 
Verbindungen nach London? 

Das Beste ist Sie nehmen den 
Bus nach Victoria. 

Um wieviel Uhr geht der 
letzte Zug? 

Der letzte Zug geht um 9.35 
Uhr. 
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Ile Pan ma bagażu? 
W jedną stronę, czy 

powrotny? 
Ile kosztuje bilet do 

Londynu? 

Niech Pan kupi bilet 24 
godzinowy. Wychodzi 

najtaniej. 

Potrzebuję dojechać do 
centrum. Jaki kupić sobie 

bilet? 
Tylko to. 

Czy jest jakaś zniżka dla 
studentów? 

Dzieci do pięciu lat mają 
wstęp bezpłatny. 

Czy dzieci mają jakąś 
zniżkę? 

Postój taksówek jest na 
drugim brzegu. 

Czy gdzieś tutaj jest postój 
taksówek? 

Czy mogę zobaczyć Pana 
kartę studenta? 

Jakie są najlepsze połączenia 
do Londynu? 

Nie ten pociąg jedzie do 
Newcastle. Pociąg do Oxford 

jeszcze nie przyjechał. 

Czy to jest pociąg do 
Oxford? 

Ostatni pociąg jedzie 
dwudziesta pierwsza 

trzydzieści pięć. 

O której jedzie ostatni 
pociąg? 

Najlepiej jechać pociągiem 
na dworzec Victoria. 
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Um wieviel Uhr geht die 
letzte Tram? 

Die Letzte Tram geht um 
9.40. 

Wann fährt der Zug nach 
London? 

Der nächste Zug nach 
London geht um 5.30 Uhr. 

Welche U-Bahn Station ist 
es? 

Die U-Bahn Station heisst 
Whatford Park. 

Wann werden wir in London 
sein? 

Wir sollten in einer Stunde 
ankommen. 

Wann kommt der Zug von 
Oxford an? 

Der Zug von Oxford kommt 
in 5 Minuten an. 

Wo sind die Toiletten, bitte? 
Folgen Sie der 
Beschilderung. 

Wo sind wir jetzt? Wir sind fast in Viktoria. Wo ist der Speisewagen? 

Hier entlang. Wo ist das Fundbüro bitte? 
Das gibt es hier nicht, dazu 
müssen Sie zum Flughafen. 
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O której jedzie pociąg do 
Londynu? 

Ostatni tramwaj jedzie 
dwudziesta pierwsza 

czterdzieści. 

O której jedzie ostatni 
tramwaj? 

Stacja się nazywa Whatford 
park. 

Na której stacji metra to jest? 
Następny pociąg do Londynu 

jedzie o siedemnastej 
trzydzieści. 

O której przyjeżdża pociąg z 
Oxford? 

Powinniśmy dojechać w 
godzinę czasu. 

Za jak długo będziemy w 
Londynie? 

Proszę iść wg strzałek. 
Przepraszam, którędy do 

toalety? 
Pociąg z Oxford przyjedzie 

za pięć minut. 

Gdzie jest wagon 
restauracyjny? 

Właśnie dojeżdżamy do 
Victorii. 

Gdzie teraz jesteśmy? 

Niestety, tutaj jej nie ma. 
Musielibyście Państwo 
pojechać na lotnisko. 

Przepraszam, gdzie jest 
przechowalnia bagaży? 

W tym kierunku. 
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Wie komme ich zum Zug? 
Gehen Sie zu Platform fünf, 

der Zug kommt in fünf 
Minuten. 

Von welchen Bahnsteig fährt 
der Zug nach London? 

Der Zug nach London fährt 
von Bahnsteig fünf. 

Ihre Tickets bitte? 
Einen Moment. Hier, 

bitteschön. 

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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Z którego peronu odjeżdża 
pociąg do Londynu? 

Proszę iść na piąty peron. 
Pociąg przyjeżdża za pięć 

minut. 

Gdzie mam wsiąść do 
pociągu? 

Chwileczkę. Tutaj, proszę. Poproszę Państwa bilety. 
Pociąg do Londynu odjeżdża 

z piątego peronu. 
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•  O której jedzie pociąg do Londynu? ................................................................. 

•  Przepraszam, gdzie jest przechowalnia bagaży? ................................................................. 

•  Czy gdzieś tutaj jest postój taksówek? ................................................................. 

•  Potrwa to jakieś siedem minut. ................................................................. 

•  Poproszę Państwa bilety. ................................................................. 

•  Ile kosztuje bilet do Oxford? ................................................................. 

•  Pięć funtów trzydzieści. ................................................................. 

•  Przepraszam, szukam ulicy Green Street. ................................................................. 

•  Tak, musisz wysiąść na piątym przystanku. ................................................................. 

•  To niedaleko. Musicie iść tą drogą i na końcu 

skręcić w lewo. 

................................................................. 

•  Potrzebuję naprawić oponę. ................................................................. 

•  Poproszę Państwa bilety. ................................................................. 

•  Tak, te trzy miejsca są wolne. ................................................................. 
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•  Przepraszam, czy jest tutaj gdzieś automat na 

bilety? 

................................................................. 

•  Czy dzieci mają jakąś zniżkę? ................................................................. 

•  Jak długo to potrwa? ................................................................. 

•  Przepraszam, mogę przejść? ................................................................. 

•  Przepraszam, czy są tu trzy wolne miejsca? ................................................................. 

•  Ile kosztuje kilometr? ................................................................. 

•  W mieście są dwa hotele Hilton. Chce Pan do 

tego w centrum, czy na przedmieściu? 

................................................................. 

•  Czy to daleko? ................................................................. 

•  Jak długo to potrwa? ................................................................. 

•  Oczywiście, gdzie macie mapę? ................................................................. 

•  Jest tutaj jeden, w tamtym budynku, to parking 

podziemny. 

................................................................. 

•  Proszę iść wg strzałek. ................................................................. 

•  Tylko jedno. To drugie jest zajęte. ................................................................. 

•  Postój taksówek jest na drugim brzegu. ................................................................. 

•  Stanowisko informacji turystycznej jest za tym 

rogiem, nie może go Pan przeoczyć. 

................................................................. 

•  O której jedzie ostatni tramwaj? ................................................................. 

•  Potrzebuję naprawić silnik. ................................................................. 

•  Poproszę o bilet na dwie strefy. ................................................................. 
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•  Oczywiście, dokąd dokładnie jedziecie? ................................................................. 

•  Proszę bardzo. ................................................................. 

•  Najbliższy serwis jest około pięć mil stąd, w 

Bradford. 

................................................................. 

•  Musi Pan jechać pięć lub sześć kilometrów 

prosto, a potem skręcić w lewo. 

................................................................. 

•  Gdzie jest wagon restauracyjny? ................................................................. 

•  Chwileczkę. Tutaj, proszę. ................................................................. 

•  Dwa euro. ................................................................. 

•  Jak długo to potrwa? ................................................................. 
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Podróże – test – klucz 

•  Ile to będzie kosztowało? •  Was wird das kosten? 

•  Szukamy rynku King Square. •  Wir suchen den Kings Square. 

•  Jakieś są w budynku obok. •  Es gibt welche im nächsten Gebäude. 

•  Przepraszam, to miejsce jest zajęte. •  Tut mir leid, der ist besetzt. 

•  Liczy Pan za kilometr, czy za godzinę? •  Berechnen Sie pro km oder pro Minute? 

•  Czy może mnie Pan zabrać na dworzec? •  Können Sie mich bitte zum Bahnhof bringen? 

•  Jedźcie trzy przystanki metrem. •  Fahrt 3 Haltestellen mit der U-Bahn 

•  Pociąg z Oxford przyjedzie za pięć minut. •  Der Zug von Oxford kommt in 5 Minuten an. 

•  Z którego peronu odjeżdża pociąg do Londynu? •  Von welchen Bahnsteig fährt der Zug nach 

London? 

•  Pociąg do Londynu odjeżdża z piątego peronu. •  Der Zug nach London fährt von Bahnsteig fünf. 

•  Dziękuję. •  Vielen Dank. 

•  Przepraszam, czy gdzieś tutaj jest stacja paliw? •  Entschuldigen Sie bitte, ist hier eine Tankstelle 

in der Nähe? 

•  Przepraszam, czy to miejsce jest wolne? •  Entschuldigung, ist dieser Platz noch frei? 

•  Musi Pan iść po tej drodze i skręcić w trzecią w 

lewo. 

•  Die Strasse entlang und die Dritte links. 

•  W jedną stronę, czy powrotny? •  Einfache Fahrt oder hin und zurück? 

•  Ile kosztuje minuta? •  Was kostet die Minute? 

•  Niech Pan kupi bilet 24 godzinowy. Wychodzi 

najtaniej. 

•  Kaufen Sie nur ein Tagesticket, das ist das 

günstigste. 
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•  Zazwyczaj mniej niż dziesięć minut. •  Normalerweise dauert es weniger als 10 

Minuten. 

•  Reszty nie trzeba. •  Behalten Sie das Wechselgeld. 

•  Ostatni pociąg jedzie dwudziesta pierwsza 

trzydzieści pięć. 

•  Der letzte Zug geht um 9.35 Uhr. 

•  Przepraszam, którędy do toalety? •  Wo sind die Toiletten, bitte? 

•  O której przyjeżdża pociąg z Oxford? •  Wann kommt der Zug von Oxford an? 

•  Nie ten pociąg jedzie do Newcastle. Pociąg do 

Oxford jeszcze nie przyjechał. 

•  Nein, dieser Zug fährt nach Newcastle, der Zug 

nach Oxford ist noch nicht da. 

•  Jakie są najlepsze połączenia do Londynu? •  Was sind die besten Verbindungen nach 

London? 

•  Dziękujemy za podwiezienie. •  Danke fürs mitnehmen. 

•  Przepraszam, czy gdzieś tutaj jest parking? •  Entschuldigen Sie bitte, ist hier ein Parkplatz in 

der Nähe? 

•  Niestety, tutaj jej nie ma. Musielibyście 

Państwo pojechać na lotnisko. 

•  Das gibt es hier nicht, dazu müssen Sie zum 

Flughafen. 

•  Przepraszam, którędy na autostradę? •  Entschuldigen Sie bitte, wie kommen wir zur 

Autobahn? 

•  Jeden jest w budynku dworcowym metra. •  Es gibt einen in der U-Bahn Haltestelle. 

•  Czy mógłby nas Pan zabrać do centrum? •  Können Sie mich bitte ins Zentrum bringen? 

•  Czy to jest pociąg do Oxford? •  Entschuldigen Sie bitte, ist das der Zug nach 

Oxford? 

•  Niech Pan jedzie autobusem i wstąpi na piątym 

przystanku. 

•  Nehmen sie den Bus Nr.5 und steigen Sie an 

der 5. Haltestelle aus. 

•  Proszę oto one. •  Hier, bitte. 
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•  Następny pociąg do Londynu jedzie o 

siedemnastej trzydzieści. 

•  Der nächste Zug nach London geht um 5.30 

Uhr. 

•  Jeden jest tuż za rogiem. •  Es gibt einen direkt um die Ecke. 

•  Na której stacji metra to jest? •  Welche U-Bahn Station ist es? 

•  Najbliższa jest na Fleet Street. Pierwszą w 

prawo a potem drugą w lewo. 

•  Die nächste Tankstelle ist in der Fleet Street, 

die erste Rechts und die Zweite links. 

•  Przepraszam, gdzie jest ulica Viktoria? •  Entschuldigen Sie bitte, wo ist die Victoria 

Street? 

•  Dzieci do pięciu lat mają wstęp bezpłatny. •  Kinder bis fünf Jahre sind frei. 

•  Gdzie mam wsiąść do pociągu? •  Wie komme ich zum Zug? 

•  Oczywiście, na który dworzec Pan jedzie? •  Aber natürlich, zu welchem Bahnhof? 

•  O której jedzie pociąg do Londynu? •  Wann fährt der Zug nach London? 

•  Przepraszam, gdzie jest przechowalnia bagaży? •  Wo ist das Fundbüro bitte? 

•  Czy gdzieś tutaj jest postój taksówek? •  Gibt es in der Nähe einen Taxistand? 

•  Potrwa to jakieś siedem minut. •  Es wird ungefähr 7 Minuten dauern. 

•  Poproszę Państwa bilety. •  Darf ich bitte Ihre Fahrscheine sehen? 

•  Ile kosztuje bilet do Oxford? •  Was kostet das Ticket nach Oxford und zurück? 

•  Pięć funtów trzydzieści. •  Fünf Pfund und 30 Cent. 

•  Przepraszam, szukam ulicy Green Street. •  Entschuldigen Sie, wir suchen die Green Street. 

•  Tak, musisz wysiąść na piątym przystanku. •  Ja, Sie müssen an der 5. Haltestelle aussteigen. 

•  To niedaleko. Musicie iść tą drogą i na końcu 

skręcić w lewo. 

•  Das ist nicht weit. Die Strasse entlang und am 

Ende links. 
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•  Potrzebuję naprawić oponę. •  Ich muss den Reifen reparieren lassen. 

•  Poproszę Państwa bilety. •  Ihre Tickets bitte? 

•  Tak, te trzy miejsca są wolne. •  Ja, diese drei Plätze sind frei. 

•  Przepraszam, czy jest tutaj gdzieś automat na 

bilety? 

•  Entschuldigung bitte, gibt es hier einen 

Fahrkartenautomat? 

•  Czy dzieci mają jakąś zniżkę? •  Gibt es einen Preisnachlass für Kinder? 

•  Jak długo to potrwa? •  Wie lange wird es dauern? 

•  Przepraszam, mogę przejść? •  Entschuldigung, darf ich bitte durch? 

•  Przepraszam, czy są tu trzy wolne miejsca? •  Entschuldigen Sie bitte, sind hier noch Plätze 

frei? 

•  Ile kosztuje kilometr? •  Was kostet ein Kilometer? 

•  W mieście są dwa hotele Hilton. Chce Pan do 

tego w centrum, czy na przedmieściu? 

•  Es gibt hier 2 Hilton, Im Zentrum oder in der 

Vorstadt? 

•  Czy to daleko? •  Ist es weit? 

•  Jak długo to potrwa? •  Wie lange wird es dauern? 

•  Oczywiście, gdzie macie mapę? •  Aber natürlich, wo ist die Karte? 

•  Jest tutaj jeden, w tamtym budynku, to parking 

podziemny. 

•  Es gibt einen in dem Gebäude dort drüben. Es 

ist eine Tiefgarage. 

•  Proszę iść wg strzałek. •  Folgen Sie der Beschilderung. 

•  Tylko jedno. To drugie jest zajęte. •  Nur einer, der andere ist besetzt. 

•  Postój taksówek jest na drugim brzegu. •  Der Taxistand ist auf der anderen Seite des 

Flusses. 

•  Stanowisko informacji turystycznej jest za tym •  Eine Touristen Information ist um diese Ecke, 
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rogiem, nie może go Pan przeoczyć. unmöglich zu übersehen. 

•  O której jedzie ostatni tramwaj? •  Um wieviel Uhr geht die letzte Tram? 

•  Potrzebuję naprawić silnik. •  Ich muss den Motor reparieren lassen. 

•  Poproszę o bilet na dwie strefy. •  Ein Zweizonen Ticket, bitte. 

•  Oczywiście, dokąd dokładnie jedziecie? •  Aber natürlich, wohin genau müssen Sie? 

•  Proszę bardzo. •  Kein Problem. 

•  Najbliższy serwis jest około pięć mil stąd, w 

Bradford. 

•  Die nächste Werkstatt ist ungefähr 5 Milen von 

hier in Bradford. 

•  Musi Pan jechać pięć lub sześć kilometrów 

prosto, a potem skręcić w lewo. 

•  Fahren Sie fünf oder sechs Kilometer 

geradeaus, dann biegen Sie links ab. 

•  Gdzie jest wagon restauracyjny? •  Wo ist der Speisewagen? 

•  Chwileczkę. Tutaj, proszę. •  Einen Moment. Hier, bitteschön. 

•  Dwa euro. •  Zwei Euro. 

•  Jak długo to potrwa? •  Wie lange wird es dauern? 
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Rozmowa o pracę, lekcja pierwsza, wysłuchaj!  

•  Werde ich in Schichten arbeiten? •  Czy u Państwa pracuje się na zmiany? 

•  Ist das Jobangebot noch aktuell? •  Czy to jest nadal aktualne? 

•  Können Sie auch am Wochenende arbeiten? •  Może Pan pracować także w weekend? 

•  Ich habe gelesen Sie suchen einen Kellner? •  Czytałem, że szukacie Państwo kelnera? 

•  Arbeiten Sie lieber allein oder im Team? •  Woli Pan pracować samodzielnie, czy w grupie? 

•  Ich suche Arbeit. •  Szukam pracy. 

•  Erzählen Sie mir was über Ihre 

Beschäftigungsverhältnisse. 

•  Proszę nam opowiedzieć coś na temat swoich 

doświadczeń. 

•  Erzählen Sie mir was über sich. •  Proszę opowiedzieć coś o sobie. 

•  Erzählen Sie uns etwas über Ihre Fähigkeiten. •  Proszę nam opowiedzieć o swoich 

umiejętnościach. 

•  Warum wollen Sie Ihren Aktuellen Job 

kündigen? 

•  Dlaczego chce Pan opuścić swoją aktualną 

pracę? 

•  Wie lange sind Sie Arbeitslos? •  Jak długo jest Pan bez pracy? 

•  Ist diese Arbeit auf bestimmte oder 

unbestimmte Zeit? 

•  To praca na czas ograniczony, czy 

nieograniczony? 

•  Haben Sie Erfahrung mit Mitarbeitern? •  Czy ma Pan doświadczenie w kontaktach ze 

współpracownikami? 

•  Was ist Ihre Erfahrung auf diesem Gebiet? •  Jakie jest Pana doświadczenie w tej dziedzinie? 

•  Wie sind die Bezüge? •  Jakie są warunki płacowe? 

•  Gibt es Boni? •  Czy są jakieś bonusy? 

•  Wieviel Urlaub stehen mir zu? •  Ile dni urlopu będę miał? 
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•  Es tut mir leid, aber der Job ist vergeben. •  Przykro mi, to miejsce jest już zajęte. 

•  Ist der Job noch zu haben? •  Czy to miejsce jest stale wolne? 

•  Sagen Sie mir was zu Ihrer Ausbildung. •  Proszę powiedzieć coś na temat Pana 

wykształcenia. 

•  Wie sind die Arbeitszeiten? •  Jaki jest czas pracy? 

•  In welchen Branchen haben Sie gearbeitet? •  W jakich dziedzinach Pan pracował? 

•  Wann soll ich einsteigen? •  Kiedy muszę rozpocząć pracę? 

•  Wo ist Ihr CV? •  Gdzie Pańskie podsumowanie? 

•  Sind Sie interessiert? •  Czy jest Pan zainteresowany? 

•  Was für Sprachen sprechen Sie? •  Jakimi językami Pan rozmawia? 

•  Ich werde drüber nachdenken. •  Przemyślę to. 

•  Würden Sie auch manuell arbeiten? •  Przeszkadzałaby Panu praca manualna? 
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Rozmowa o pracę, lekcja druga, przetłumacz!  

•  Czy to miejsce jest stale wolne? •  Ist der Job noch zu haben? 

•  Czy są jakieś bonusy? •  Gibt es Boni? 

•  Jakimi językami Pan rozmawia? •  Was für Sprachen sprechen Sie? 

•  Przykro mi, to miejsce jest już zajęte. •  Es tut mir leid, aber der Job ist vergeben. 

•  Proszę opowiedzieć coś o sobie. •  Erzählen Sie mir was über sich. 

•  Ile dni urlopu będę miał? •  Wieviel Urlaub stehen mir zu? 

•  To praca na czas ograniczony, czy 

nieograniczony? 

•  Ist diese Arbeit auf bestimmte oder 

unbestimmte Zeit? 

•  Proszę nam opowiedzieć o swoich 

umiejętnościach. 

•  Erzählen Sie uns etwas über Ihre Fähigkeiten. 

•  Czy ma Pan doświadczenie w kontaktach ze 

współpracownikami? 

•  Haben Sie Erfahrung mit Mitarbeitern? 

•  Jak długo jest Pan bez pracy? •  Wie lange sind Sie Arbeitslos? 

•  Dlaczego chce Pan opuścić swoją aktualną 

pracę? 

•  Warum wollen Sie Ihren Aktuellen Job 

kündigen? 

•  Czy to jest nadal aktualne? •  Ist das Jobangebot noch aktuell? 

•  Jaki jest czas pracy? •  Wie sind die Arbeitszeiten? 

•  Proszę powiedzieć coś na temat Pana 

wykształcenia. 

•  Sagen Sie mir was zu Ihrer Ausbildung. 

•  Jakie jest Pana doświadczenie w tej dziedzinie? •  Was ist Ihre Erfahrung auf diesem Gebiet? 

•  Gdzie Pańskie podsumowanie? •  Wo ist Ihr CV? 

•  Kiedy muszę rozpocząć pracę? •  Wann soll ich einsteigen? 
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•  W jakich dziedzinach Pan pracował? •  In welchen Branchen haben Sie gearbeitet? 

•  Woli Pan pracować samodzielnie, czy w grupie? •  Arbeiten Sie lieber allein oder im Team? 

•  Proszę nam opowiedzieć coś na temat swoich 

doświadczeń. 

•  Erzählen Sie mir was über Ihre 

Beschäftigungsverhältnisse 

•  Czy jest Pan zainteresowany? •  Sind Sie interessiert? 

•  Szukam pracy. •  Ich suche Arbeit. 

•  Czy u Państwa pracuje się na zmiany? •  Werde ich in Schichten arbeiten? 

•  Może Pan pracować także w weekend? •  Können Sie auch am Wochenende arbeiten? 

•  Jakie są warunki płacowe? •  Wie sind die Bezüge? 

•  Przemyślę to. •  Ich werde drüber nachdenken. 

•  Czytałem, że szukacie Państwo kelnera. •  Ich habe gelesen Sie suchen einen Kellner? 

•  Przeszkadzałaby Panu praca manualna? •  Würden Sie auch manuell arbeiten? 
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Rozmowa o pracę, lekcja trzecia, wysłuchaj!  

 

•  Ich habe meinen Uniabschluss 1998 mit einem 

Master in Economy und Marketing gemacht. 

•  W 1988 roku skończyłem uniwersytet z 

dyplomem z ekonomii i marketingu. 

•  Dies ist eine Vertrag für den bestimmten 

Zeitraum eines Jahres, dann sehen wir weiter. 

•  Umowa jest na czas ograniczony, na jeden rok, 

potem zobaczymy. 

•  Ich kann Englisch und spreche etwas Spanisch. •  Potrafię komunikować po angielsku i na 

poziomie podstawowym po hiszpańsku. 

•  Es gibt ein Quartalbonus 5 % und ein 

Jährlichbonus 10%. 

•  Mamy bonus kwartalny 5% i bonus roczny 10%. 

•  Je eher desto besser. •  Im wcześniej, tym lepiej. 

•  Tut mir leid, vergeben. •  Przykro mi, już jest zajęte. 

•  Sie beginnen um sieben und arbeiten bis fünf.  •  Będzie Pan pracował od siódmej rano do piątej 

po południu. 

•  Ich hatte zwei langfristigere Jobs. •  Miałem dwie bardziej długotrwałe pozycje. 

•  Sie erhalten 25.000 USD im Jahr plus Boni. •  Otrzyma Pan wynagrodzenie roczne w 

wysokości 25000 USD plus dodatkowo bonusy. 

•  Ich bin vor zwei Monaten entlassen worden. •  Zwolnili mnie dwa miesiące temu. 

•  Ich glaube nicht, die Bezahlung ist sehr niedrig. •  Myślę, że nie. Wynagrodzenie jest za niskie. 

•  Was für eine Arbeit suchen Sie? •  Jaki rodzaj pracy Pan szuka? 

•  Ja, der Job ist noch frei. •  Tak, posada jest cały czas wolna. 

•  Ich kann beides, im Team oder allein, allerdings 

bevorzuge Ich es allein zu arbeiten. 

•  Potrafię pracować w grupie i samodzielnie. 

Niemniej wolę pracować sam. 

•  Ja, Ich habe Erfahrung mit Mitarbeitern, Ich 

habe mal mein eigenes Geschäft geführt. 

•  Mam doświadczenie z pracą z ludźmi, w 

przeszłości prowadziłem własną firmę. 
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•  Ich könnte, würde es aber bevorzugen wenn 

nicht. 

•  Mogę, ale wolałbym nie pracować. 

•  Sie würden nur die Frühschichten arbeiten. •  Pan byłby tylko na pierwszej zmianie. 

•  Ich habe im Catering und Schulwesen 

gearbeitet. 

•  Pracowałem w branży restauracyjnej i w 

szkolnictwie. 

•  Bitte sehr - es ist alles geschrieben hier.  •  Proszę bardzo, wszystko jest w nim opisane. 

•  Sie haben zwei Wochen bezahlten, und zwei 

Wochen unbezahlten Urlaub. 

•  Są dwa tygodnie urlopu opłacanego i dwa 

tygodnie nieopłacanego. 

•  Ich habe eine Menge Erfahrungen darin. •  Mam z tym dużo doświadczenia. 

•  Ich habe fortgeschrittene PC Kenntnisse, 

besitze einen Führerschein und spreche drei 

Sprachen. 

•  Jestem zaawansowanym użytkownikiem 

komputera, mam prawo jazdy, znam trzy języki. 

•  Haben wir, aber leider nicht mehr. •  Szukaliśmy, ale teraz już nie szukamy. 

•  Wann denken Sie können Sie uns eine Antwort 

geben? 

•  Kiedy Pan uważa, że, mógłby nam Pan dać 

odpowiedź? 

•  Ich brauche einen Wechsel, mit neuen Kollegen 

und neuen Herausforderungen. 

•  Potrzebuję zmiany, z nowymi 

współpracownikami i z nowymi wezwaniami. 

•  Macht nichts, vielleicht das nächste mal. •  Nie szkodzi, może następnym razem. 

•  Ja, ich kann auch manuell arbeiten. •  Mogę pracować także manualnie. 
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Rozmowa o pracę,  lekcja czwarta, przetłumacz!  

•  Tak, posada jest cały czas wolna. •  Ja, der Job ist noch frei. 

•  Mam doświadczenie z pracą z ludźmi, w 

przeszłości prowadziłem własną firmę. 

•  Ja, Ich habe Erfahrung mit Mitarbeitern, Ich 

habe mal mein eigenes Geschäft geführt. 

•  Są dwa tygodnie urlopu opłacanego i dwa 

tygodnie nieopłacanego. 

•  Sie haben zwei Wochen bezahlten, und zwei 

Wochen unbezahlten Urlaub. 

•  Nie szkodzi, może następnym razem. •  Macht nichts, vielleicht das nächste mal. 

•  Potrafię komunikować po angielsku i na 

poziomie podstawowym po hiszpańsku. 

•  Ich kann Englisch und spreche etwas Spanisch. 

•  Potrzebuję zmiany, z nowymi 

współpracownikami i z nowymi wezwaniami. 

•  Ich brauche einen Wechsel, mit neuen Kollegen 

und anderen Herausforderungen. 

•  Myślę, że nie. Wynagrodzenie jest za niskie. •  Ich glaube nicht, die Bezahlung ist sehr niedrig. 

•  Im wcześniej, tym lepiej. •  Je eher desto besser. 

•  Miałem dwie bardziej długotrwałe pozycje. •  Ich hatte zwei langfristigere Jobs. 

•  Pan byłby tylko na pierwszej zmianie. •  Sie würden nur die Frühschichten arbeiten. 

•  Otrzyma Pan wynagrodzenie roczne w 

wysokości 25000 USD plus dodatkowo bonusy. 

•  Sie erhalten 25.000 USD im Jahr plus Boni. 

•  Proszę bardzo, wszystko jest w nim opisane. •  Bitte sehr - es ist alles geschrieben hier.  

•  Kiedy Pan uważa, że, mógłby nam Pan dać 

odpowiedź? 

•  Wann denken Sie können Sie uns eine Antwort 

geben? 

•  Jaki rodzaj pracy Pan szuka? •  Was für eine Arbeit suchen Sie? 

•  Przykro mi, już jest zajęte. •  Tut mir leid, vergeben. 

•  Mam z tym dużo doświadczenia. •  Ich habe eine Menge Erfahrungen darin. 

•  Jestem zaawansowanym użytkownikiem •  Ich habe fortgeschrittene PC Kenntnisse, 
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komputera, mam prawo jazdy, znam trzy języki. besitze einen Führerschein und spreche drei 

Sprachen. 

•  Mogę, ale wolałbym nie pracować. •  Ich könnte, würde es aber bevorzugen wenn 

nicht. 

•  Szukaliśmy, ale teraz już nie szukamy. •  Haben wir, aber leider nicht mehr. 

•  W 1988 roku skończyłem uniwersytet z 

dyplomem z ekonomii i marketingu. 

•  Ich habe meinen Uniabschluss 1998 mit einem 

Master in Economy und Marketing gemacht. 

•  Zwolnili mnie dwa miesiące temu. •  Ich bin vor 2 Monaten entlassen worden. 

•  Będzie Pan pracował od siódmej rano do piątej 

po południu. 

•  Sie beginnen um sieben Uhr und arbeiten bis 

fünf.  

•  Umowa jest na czas ograniczony, na jeden rok, 

potem zobaczymy. 

•  Dies ist eine Vertrag für den bestimmten 

Zeitraum eines Jahres, dann sehen wir weiter. 

•  Pracowałem w branży restauracyjnej i w 

szkolnictwie. 

•  Ich habe im Catering und Schulwesen 

gearbeitet. 

•  Potrafię pracować w grupie i samodzielnie. 

Niemniej wolę pracować sam. 

•  Ich kann beides, im Team oder allein, allerdings 

bevorzuge Ich es allein zu arbeiten. 

•  Mamy bonus kwartalny 5% i bonus roczny 10%. •  Es gibt ein Quartalbonus 5 % und ein 

Jährlichbonus 10%. 

•  Mogę pracować także manualnie. •  Ja, ich kann auch manuell arbeiten. 
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Rozmowa o pracę, lekcja piąta, lekcja szósta wysłuchaj,reaguj!  

•  Czy u Państwa pracuje się na zmiany? •  Werde ich in Schichten arbeiten? 

•  Pan byłby tylko na pierwszej zmianie. •  Sie würden nur die Frühschicht arbeiten. 

•  Czy są jakieś bonusy? •  Gibt es Boni? 

•  Mamy bonus kwartalny 5% i bonus roczny 10%. •  Es gibt ein Quartalbonus 5 % und ein 

Jährlichbonus 10%. 

•  Czy jest Pan zainteresowany? •  Sind Sie interessiert? 

•  Myślę, że nie. Wynagrodzenie jest za niskie. •  Ich glaube nicht, die Bezahlung ist sehr niedrig. 

•  Czy ma Pan doświadczenie w kontaktach ze 

współpracownikami? 

•  Haben Sie Erfahrung mit Mitarbeitern? 

•  Mam doświadczenie z pracą z ludźmi, w 

przeszłości prowadziłem własną firmę. 

•  Ja, Ich habe Erfahrung mit Mitarbeitern, Ich 

habe mal mein eigenes Geschäft geführt. 

•  Woli Pan pracować samodzielnie, czy w grupie? •  Arbeiten Sie lieber allein oder im Team? 

•  Potrafię pracować w grupie i samodzielnie. 

Niemniej wolę pracować sam. 

•  Ich kann beides, im Team oder allein, allerdings 

bevorzuge Ich es allein zu arbeiten. 

•  Może Pan pracować także w weekend? •  Können Sie auch am Wochenende arbeiten? 

•  Mogę, ale wolałbym nie pracować. •  Ich könnte, würde es aber bevorzugen wenn 

nicht. 

•  Jak długo jest Pan bez pracy? •  Wie lange sind Sie Arbeitslos? 

•  Zwolnili mnie dwa miesiące temu. •  Ich bin vor zwei Monaten entlassen worden. 

•  Ile dni urlopu będę miał? •  Wieviel Urlaub stehen mir zu? 

•  Są dwa tygodnie urlopu opłacanego i dwa 

tygodnie nieopłacanego. 

•  Sie haben zwei Wochen bezahlten, und zwei 

Wochen unbezahlten Urlaub. 
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•  Czytałem, że szukacie Państwo kelnera. •  Ich habe gelesen Sie suchen einen Kellner? 

•  Szukaliśmy, ale teraz już nie szukamy. •  Haben wir, aber leider nicht mehr. 

•  Przemyślę to. •  Ich werde drüber nachdenken. 

•  Kiedy Pan uważa, że, mógłby nam Pan dać 

odpowiedź? 

•  Wann denken Sie können Sie uns eine Antwort 

geben? 

•  Szukam pracy. •  Ich suche Arbeit. 

•  Jaki rodzaj pracy Pan szuka? •  Was für eine Arbeit suchen Sie? 

•  Przykro mi, to miejsce jest już zajęte. •  Es tut mir leid, aber der Job ist vergeben. 

•  Nie szkodzi, może następnym razem. •  Macht nichts, vielleicht das nächste mal. 

•  Czy to miejsce jest stale wolne? •  Ist der Job noch zu haben? 

•  Przykro mi, już jest zajęte. •  Tut mir leid, vergeben. 

•  Czy to jest nadal aktualne? •  Ist das Jobangebot noch aktuell? 

•  Tak, posada jest cały czas wolna. •  Ja, der Job ist noch frei. 

•  To praca na czas ograniczony, czy 

nieograniczony? 

•  Ist diese Arbeit auf bestimmte oder 

unbestimmte Zeit? 

•  Umowa jest na czas ograniczony, na jeden rok, 

potem zobaczymy. 

•  Dies ist eine Vertrag für den bestimmten 

Zeitraum eines Jahres, dann sehen wir weiter. 

•  Proszę powiedzieć coś na temat Pana 

wykształcenia. 

•  Sagen Sie mir was zu Ihrer Ausbildung. 

•  W 1988 roku skończyłem uniwersytet z 

dyplomem z ekonomii i marketingu. 

•  Ich habe meinen Uniabschluss 1998 mit einem 

Master in Economy und Marketing gemacht. 

•  Proszę nam opowiedzieć coś na temat swoich 

doświadczeń. 

•  Erzählen Sie mir was über Ihre 

Beschäftigungsverhältnisse 
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•  Miałem dwie bardziej długotrwałe pozycje. •  Ich hatte zwei langfristigere Jobs. 

•  Proszę nam opowiedzieć o swoich 

umiejętnościach. 

•  Erzählen Sie uns etwas über Ihre Fähigkeiten. 

•  Jestem zaawansowanym użytkownikiem 

komputera, mam prawo jazdy, znam trzy języki. 

•  Ich habe fortgeschrittene PC Kenntnisse, 

besitze einen Führerschein und spreche drei 

Sprachen. 

•  Jakie są warunki płacowe? •  Wie sind die Bezüge? 

•  Otrzyma Pan wynagrodzenie roczne w 

wysokości 25000 USD plus dodatkowo bonusy. 

•  Sie erhalten 25.000 USD im Jahr plus Boni. 

•  Jaki jest czas pracy? •  Wie sind die Arbeitszeiten? 

•  Będzie Pan pracował od siódmej rano do piątej 

po południu. 

•  Sie beginnen um sieben Uhr und arbeiten bis 

fünf.  

•  W jakich dziedzinach Pan pracował? •  In welchen Branchen haben Sie gearbeitet? 

•  Pracowałem w branży restauracyjnej i w 

szkolnictwie. 

•  Ich habe im Catering und Schulwesen 

gearbeitet. 

•  Jakie jest Pana doświadczenie w tej dziedzinie? •  Was ist Ihre Erfahrung auf diesem Gebiet? 

•  Mam z tym dużo doświadczenia. •  Ich habe eine Menge Erfahrungen darin. 

•  Jakimi językami Pan rozmawia? •  Was für Sprachen sprechen Sie? 

•  Potrafię komunikować po angielsku i na 

poziomie podstawowym po hiszpańsku. 

•  Ich kann Englisch und spreche etwas Spanisch. 

•  Kiedy muszę rozpocząć pracę? •  Wann soll ich einsteigen? 

•  Im wcześniej, tym lepiej. •  Je eher desto besser. 

•  Gdzie Pańskie podsumowanie? •  Wo ist Ihr CV? 
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•  Proszę bardzo, wszystko jest w nim opisane. •  Bitte sehr - es ist alles geschrieben hier.  

•  Dlaczego chce Pan opuścić swoją aktualną 

pracę? 

•  Warum wollen Sie Ihren Aktuellen Job 

kündigen? 

•  Potrzebuję zmiany, z nowymi 

współpracownikami i z nowymi wezwaniami. 

•  Ich brauche einen Wechsel, mit neuen Kollegen 

und anderen Herausforderungen. 

•  Przeszkadzałaby Panu praca manualna? •  Würden Sie auch manuell arbeiten? 

•  Mogę pracować także manualnie. •  Ja, ich kann auch manuell arbeiten. 
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Rozmowa o pracę – karty 

Werde ich in Schichten 
arbeiten? 

Sie würden nur die 
Frühschichten arbeiten. 

Gibt es Bonusen? 

Es gibt ein Quartalbonus 5 % 
und ein Jährlichbonus 10%. 

Sind Sie interessiert? 
Ich glaube nicht, die 

Bezahlung ist sehr niedrig. 

Können Sie auch am 
Wochenende arbeiten? 

Ich könnte, würde es aber 
bevorzugen wenn nicht. 

Haben Sie Erfahrung mit 
Mitarbeitern? 

Ja, Ich habe Erfahrung mit 
Mitarbeitern, Ich habe mal 

mein eigenes Geschäft 
geführt. 

Arbeiten Sie lieber allein 
oder im Team? 

Ich kann beides, im Team 
oder allein, allerdings 

bevorzuge Ich es allein zu 
arbeiten. 

Wie lange sind Sie 
Arbeitslos? 

Ich bin vor 2 Monaten 
entlassen worden. 

Wieviel Urlaub stehen mir 
zu? 

Sie haben zwei Wochen 
bezahlten, und zwei Wochen 

unbezahlten Urlaub. 

Ich habe gelesen Sie suchen 
einen Kellner? 

Haben wir, aber leider nicht 
mehr. 

1  
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Czy są jakieś bonusy? 
Pan byłby tylko na pierwszej 

zmianie. 
Czy u Państwa pracuje się na 

zmiany? 

Myślę, że nie. 
Wynagrodzenie jest za niskie. 

Czy jest Pan zainteresowany? 
Mamy bonus kwartalny 5% i 

bonus roczny 10%. 

Czy ma Pan doświadczenie w 
kontaktach ze 

współpracownikami? 

Mogę, ale wolałbym nie 
pracować. 

Może Pan pracować także w 
weekend? 

Potrafię pracować w grupie i 
samodzielnie. Niemniej wolę 

pracować sam. 

Woli Pan pracować 
samodzielnie, czy w grupie? 

Mam doświadczenie z pracą 
z ludźmi, w przeszłości 

prowadziłem własną firmę. 

Ile dni urlopu będę miał? 
Zwolnili mnie dwa miesiące 

temu. 
Jak długo jest Pan bez pracy? 

Szukaliśmy, ale teraz już nie 
szukamy. 

Czytałem, że szukacie 
Państwo kelnera. 

Są dwa tygodnie urlopu 
opłacanego i dwa tygodnie 

nieopłacanego. 

2  
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Ich werde drüber 
nachdenken. 

Wann denken Sie können Sie 
uns eine Antwort geben? 

Ich suche Arbeit. 

Was für eine Arbeit suchen 
Sie? 

Es tut mir leid , aber der Job 
ist vergeben. 

Macht nichts, vielleicht das 
nächste mal. 

Ist der Job noch zu haben? Tut mir leid, vergeben. 
Ist das Jobangebot noch 

aktuell? 

Ja, der Job ist noch frei. 
Ist diese Arbeit auf 

bestimmte oder unbestimmte 
Zeit? 

Dies ist eine Vertrag für den 
bestimmten Zeitraum eines 

Jahres, dann sehen wir 
weiter. 

Sagen Sie mir was zu Ihrer 
Ausbildung. 

ich habe meinen 
Uniabschluss 1998 mit einem 

Master in Economy und 
Marketing gemacht. 

Erzählen Sie mir was über 
sich. 

Mein Name ist Peter, ich bin 
40 Jahre alt, verheiratet und 

habe zwei Kinder. Mein 
ganzes Berufsleben bin ich 

Arzt. 

Erzählen Sie mir was über 
Ihre 

Beschäftigungsverhältnisse 

Ich hatte zwei langfristigere 
Jobs. 

3  
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Szukam pracy. 
Kiedy Pan uważa, że, mógłby 

nam Pan dać odpowiedź? 
Przemyślę to. 

Nie szkodzi, może następnym 
razem. 

Przykro mi, to miejsce jest 
już zajęte. 

Jaki rodzaj pracy Pan szuka? 

Czy to jest nadal aktualne? Przykro mi, już jest zajęte. 
Czy to miejsce jest stale 

wolne? 

Umowa jest na czas 
ograniczony, na jeden rok, 

potem zobaczymy. 

To praca na czas 
ograniczony, czy 
nieograniczony? 

Tak, posada jest cały czas 
wolna. 

Proszę opowiedzieć coś o 
sobie. 

W 1988 roku skończyłem 
uniwersytet z dyplomem z 

ekonomii i marketingu. 

Proszę powiedzieć coś na 
temat Pana wykształcenia. 

Miałem dwie bardziej 
długotrwałe pozycje. 

Proszę nam opowiedzieć coś 
na temat swoich 
doświadczeń. 

Mam na imię Piotr, mam 
czterdzieści lat, jestem 

żonaty, mam dwójkę dzieci. 
Całe życie profesjonalne 

jestem lekarzem. 

4  
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Erzählen Sie uns etwas über 
Ihre Fähigkeiten. 

Ich habe fortgeschrittene PC 
Kenntnisse, besitze einen 
Führerschein und spreche 

drei Sprachen. 

Wie sind die Bezüge? 

Sie erhalten 25.000 USD im 
Jahr plus Boni. 

Wie sind die Arbeitszeiten? 
Sie beginnen um 7 und 

arbeiten bis 5.  

In welchen Branchen haben 
Sie gearbeitet? 

Ich habe im Catering und 
Schulwesen gearbeitet. 

Was ist Ihre Erfahrung auf 
diesem Gebiet? 

Ich habe eine Menge 
Erfahrungen darin. 

Was für Sprachen sprechen 
Sie? 

Ich kann Englisch und 
spreche etwas Spanisch. 

Wann soll ich einsteigen? Je eher desto besser. Wo ist Ihr CV? 

Bitte sehr - es ist alles 
geschrieben hier.  

Warum wollen Sie Ihren 
Aktuellen Job kündigen? 

Ich brauche einen Wechsel, 
mit neuen Kollegen und 

neuen Herausforderungen. 

5  
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Jakie są warunki płacowe? 

Jestem zaawansowanym 
użytkownikiem komputera, 

mam prawo jazdy, znam trzy 
języki. 

Proszę nam opowiedzieć o 
swoich umiejętnościach. 

Będzie Pan pracował od 
siódmej rano do piątej po 

południu. 
Jaki jest czas pracy? 

Otrzyma Pan wynagrodzenie 
roczne w wysokości 25000 

USD plus dodatkowo bonusy. 

Jakie jest Pana 
doświadczenie w tej 

dziedzinie? 

Pracowałem w branży 
restauracyjnej i w 

szkolnictwie. 

W jakich dziedzinach Pan 
pracował? 

Potrafię komunikować po 
angielsku i na poziomie 

podstawowym po 
hiszpańsku. 

Jakimi językami Pan 
rozmawia? 

Mam z tym dużo 
doświadczenia. 

Gdzie Pańskie 
podsumowanie? 

Im wcześniej, tym lepiej. 
Kiedy muszę rozpocząć 

pracę? 

Potrzebuję zmiany, z nowymi 
współpracownikami i z 
nowymi wezwaniami. 

Dlaczego chce Pan opuścić 
swoją aktualną pracę? 

Proszę bardzo, wszystko jest 
w nim opisane. 

6  
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Würden Sie auch manuell 
arbeiten? 

Ja, ich kann auch manuell 
arbeiten. 

-  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

7  
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-  
Mogę pracować także 

manualnie. 
Przeszkadzałaby Panu praca 

manualna? 

8  
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Rozmowa o pracę – test 

•  Będzie Pan pracował od siódmej rano do piątej 

po południu. 

................................................................. 

•  Jaki jest czas pracy? ................................................................. 

•  Przemyślę to. ................................................................. 

•  Gdzie Pańskie podsumowanie? ................................................................. 

•  Woli Pan pracować samodzielnie, czy w grupie? ................................................................. 

•  W jakich dziedzinach Pan pracował? ................................................................. 

•  Zwolnili mnie dwa miesiące temu. ................................................................. 

•  Czy u Państwa pracuje się na zmiany? ................................................................. 

•  Mam doświadczenie z pracą z ludźmi, w 

przeszłości prowadziłem własną firmę. 

................................................................. 

•  Jak długo jest Pan bez pracy? ................................................................. 

•  Potrafię komunikować po angielsku i na 

poziomie podstawowym po hiszpańsku. 

................................................................. 

•  Mamy bonus kwartalny 5% i bonus roczny 10%. ................................................................. 

•  Przykro mi, to miejsce jest już zajęte. ................................................................. 

•  Czytałem, że szukacie Państwo kelnera. ................................................................. 

•  Może Pan pracować także w weekend? ................................................................. 

•  Kiedy muszę rozpocząć pracę? ................................................................. 

•  Jakie jest Pana doświadczenie w tej dziedzinie? ................................................................. 

•  Myślę, że nie. Wynagrodzenie jest za niskie. ................................................................. 
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•  Mogę, ale wolałbym nie pracować. ................................................................. 

•  Proszę opowiedzieć coś o sobie. ................................................................. 

•  Tak, posada jest cały czas wolna. ................................................................. 

•  Pracowałem w branży restauracyjnej i w 

szkolnictwie. 

................................................................. 

•  Jakimi językami Pan rozmawia? ................................................................. 

•  Czy są jakieś bonusy? ................................................................. 

•  Potrzebuję zmiany, z nowymi 

współpracownikami i z nowymi wezwaniami. 

................................................................. 

•  Czy to miejsce jest stale wolne? ................................................................. 

•  Szukam pracy. ................................................................. 

•  Pan byłby tylko na pierwszej zmianie. ................................................................. 

•  To praca na czas ograniczony, czy 

nieograniczony? 

................................................................. 

•  Czy to jest nadal aktualne? ................................................................. 

•  Jestem zaawansowanym użytkownikiem 

komputera, mam prawo jazdy, znam trzy języki. 

................................................................. 

•  Przeszkadzałaby Panu praca manualna? ................................................................. 

•  Proszę powiedzieć coś na temat Pana 

wykształcenia. 

................................................................. 

•  Proszę nam opowiedzieć o swoich 

umiejętnościach. 

................................................................. 

•  Jaki rodzaj pracy Pan szuka? ................................................................. 
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•  Dlaczego chce Pan opuścić swoją aktualną 

pracę? 

................................................................. 

•  Proszę bardzo, wszystko jest w nim opisane. ................................................................. 

•  Otrzyma Pan wynagrodzenie roczne w 

wysokości 25000 USD plus dodatkowo bonusy. 

................................................................. 

•  Mam z tym dużo doświadczenia. ................................................................. 

•  Miałem dwie bardziej długotrwałe pozycje. ................................................................. 

•  Nie szkodzi, może następnym razem. ................................................................. 

•  Czy jest Pan zainteresowany? ................................................................. 

•  Kiedy Pan uważa, że, mógłby nam Pan dać 

odpowiedź? 

................................................................. 

•  Przykro mi, już jest zajęte. ................................................................. 

•  Potrafię pracować w grupie i samodzielnie. 

Niemniej wolę pracować sam. 

................................................................. 

•  Im wcześniej, tym lepiej. ................................................................. 

•  Proszę nam opowiedzieć coś na temat swoich 

doświadczeń. 

................................................................. 

•  Umowa jest na czas ograniczony, na jeden rok, 

potem zobaczymy. 

................................................................. 

•  Mam na imię Piotr, mam czterdzieści lat, 

jestem żonaty, mam dwójkę dzieci. Całe życie 

profesjonalne jestem lekarzem. 

................................................................. 

•  Czy ma Pan doświadczenie w kontaktach ze 

współpracownikami? 

................................................................. 

•  Jakie są warunki płacowe? ................................................................. 
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•  Szukaliśmy, ale teraz już nie szukamy. ................................................................. 

•  Ile dni urlopu będę miał? ................................................................. 

•  Są dwa tygodnie urlopu opłacanego i dwa 

tygodnie nieopłacanego. 

................................................................. 

•  W 1988 roku skończyłem uniwersytet z 

dyplomem z ekonomii i marketingu. 

................................................................. 

•  Mogę pracować także manualnie. ................................................................. 
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Rozmowa o pracę – test – klucz 

•  Będzie Pan pracował od siódmej rano do piątej 

po południu. 

•  Sie beginnen um 7 und arbeiten bis 5.  

•  Jaki jest czas pracy? •  Wie sind die Arbeitszeiten? 

•  Przemyślę to. •  Ich werde drüber nachdenken. 

•  Gdzie Pańskie podsumowanie? •  Wo ist Ihr CV? 

•  Woli Pan pracować samodzielnie, czy w grupie? •  Arbeiten Sie lieber allein oder im Team? 

•  W jakich dziedzinach Pan pracował? •  In welchen Branchen haben Sie gearbeitet? 

•  Zwolnili mnie dwa miesiące temu. •  Ich bin vor 2 Monaten entlassen worden. 

•  Czy u Państwa pracuje się na zmiany? •  Werde ich in Schichten arbeiten? 

•  Mam doświadczenie z pracą z ludźmi, w 

przeszłości prowadziłem własną firmę. 

•  Ja, Ich habe Erfahrung mit Mitarbeitern, Ich 

habe mal mein eigenes Geschäft geführt. 

•  Jak długo jest Pan bez pracy? •  Wie lange sind Sie Arbeitslos? 

•  Potrafię komunikować po angielsku i na 

poziomie podstawowym po hiszpańsku. 

•  Ich kann Englisch und spreche etwas Spanisch. 

•  Mamy bonus kwartalny 5% i bonus roczny 10%. •  Es gibt ein Quartalbonus 5 % und ein 

Jährlichbonus 10%. 

•  Przykro mi, to miejsce jest już zajęte. •  Es tut mir leid , aber der Job ist vergeben. 

•  Czytałem, że szukacie Państwo kelnera. •  Ich habe gelesen Sie suchen einen Kellner? 

•  Może Pan pracować także w weekend? •  Können Sie auch am Wochenende arbeiten? 

•  Kiedy muszę rozpocząć pracę? •  Wann soll ich einsteigen? 

•  Jakie jest Pana doświadczenie w tej dziedzinie? •  Was ist Ihre Erfahrung auf diesem Gebiet? 
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•  Myślę, że nie. Wynagrodzenie jest za niskie. •  Ich glaube nicht, die Bezahlung ist sehr niedrig. 

•  Mogę, ale wolałbym nie pracować. •  Ich könnte, würde es aber bevorzugen wenn 

nicht. 

•  Proszę opowiedzieć coś o sobie. •  Erzählen Sie mir was über sich. 

•  Tak, posada jest cały czas wolna. •  Ja, der Job ist noch frei. 

•  Pracowałem w branży restauracyjnej i w 

szkolnictwie. 

•  Ich habe im Catering und Schulwesen 

gearbeitet. 

•  Jakimi językami Pan rozmawia? •  Was für Sprachen sprechen Sie? 

•  Czy są jakieś bonusy? •  Gibt es Bonusen? 

•  Potrzebuję zmiany, z nowymi 

współpracownikami i z nowymi wezwaniami. 

•  Ich brauche einen Wechsel, mit neuen Kollegen 

und neuen Herausforderungen. 

•  Czy to miejsce jest stale wolne? •  Ist der Job noch zu haben? 

•  Szukam pracy. •  Ich suche Arbeit. 

•  Pan byłby tylko na pierwszej zmianie. •  Sie würden nur die Frühschichten arbeiten. 

•  To praca na czas ograniczony, czy 

nieograniczony? 

•  Ist diese Arbeit auf bestimmte oder 

unbestimmte Zeit? 

•  Czy to jest nadal aktualne? •  Ist das Jobangebot noch aktuell? 

•  Jestem zaawansowanym użytkownikiem 

komputera, mam prawo jazdy, znam trzy języki. 

•  Ich habe fortgeschrittene PC Kenntnisse, 

besitze einen Führerschein und spreche drei 

Sprachen. 

•  Przeszkadzałaby Panu praca manualna? •  Würden Sie auch manuell arbeiten? 

•  Proszę powiedzieć coś na temat Pana 

wykształcenia. 

•  Sagen Sie mir was zu Ihrer Ausbildung. 
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•  Proszę nam opowiedzieć o swoich 

umiejętnościach. 

•  Erzählen Sie uns etwas über Ihre Fähigkeiten. 

•  Jaki rodzaj pracy Pan szuka? •  Was für eine Arbeit suchen Sie? 

•  Dlaczego chce Pan opuścić swoją aktualną 

pracę? 

•  Warum wollen Sie Ihren Aktuellen Job 

kündigen? 

•  Proszę bardzo, wszystko jest w nim opisane. •  Bitte sehr - es ist alles geschrieben hier.  

•  Otrzyma Pan wynagrodzenie roczne w 

wysokości 25000 USD plus dodatkowo bonusy. 

•  Sie erhalten 25.000 USD im Jahr plus Boni. 

•  Mam z tym dużo doświadczenia. •  Ich habe eine Menge Erfahrungen darin. 

•  Miałem dwie bardziej długotrwałe pozycje. •  Ich hatte zwei langfristigere Jobs. 

•  Nie szkodzi, może następnym razem. •  Macht nichts, vielleicht das nächste mal. 

•  Czy jest Pan zainteresowany? •  Sind Sie interessiert? 

•  Kiedy Pan uważa, że, mógłby nam Pan dać 

odpowiedź? 

•  Wann denken Sie können Sie uns eine Antwort 

geben? 

•  Przykro mi, już jest zajęte. •  Tut mir leid, vergeben. 

•  Potrafię pracować w grupie i samodzielnie. 

Niemniej wolę pracować sam. 

•  Ich kann beides, im Team oder allein, allerdings 

bevorzuge Ich es allein zu arbeiten. 

•  Im wcześniej, tym lepiej. •  Je eher desto besser. 

•  Proszę nam opowiedzieć coś na temat swoich 

doświadczeń. 

•  Erzählen Sie mir was über Ihre 

Beschäftigungsverhältnisse 

•  Umowa jest na czas ograniczony, na jeden rok, 

potem zobaczymy. 

•  Dies ist eine Vertrag für den bestimmten 

Zeitraum eines Jahres, dann sehen wir weiter. 

•  Mam na imię Piotr, mam czterdzieści lat, 

jestem żonaty, mam dwójkę dzieci. Całe życie 

profesjonalne jestem lekarzem. 

•  Mein Name ist Peter, ich bin 40 Jahre alt, 

verheiratet und habe zwei Kinder. Mein ganzes 

Berufsleben bin ich Arzt. 
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•  Czy ma Pan doświadczenie w kontaktach ze 

współpracownikami? 

•  Haben Sie Erfahrung mit Mitarbeitern? 

•  Jakie są warunki płacowe? •  Wie sind die Bezüge? 

•  Szukaliśmy, ale teraz już nie szukamy. •  Haben wir, aber leider nicht mehr. 

•  Ile dni urlopu będę miał? •  Wieviel Urlaub stehen mir zu? 

•  Są dwa tygodnie urlopu opłacanego i dwa 

tygodnie nieopłacanego. 

•  Sie haben zwei Wochen bezahlten, und zwei 

Wochen unbezahlten Urlaub. 

•  W 1988 roku skończyłem uniwersytet z 

dyplomem z ekonomii i marketingu. 

•  ich habe meinen Uniabschluss 1998 mit einem 

Master in Economy und Marketing gemacht. 

•  Mogę pracować także manualnie. •  Ja, ich kann auch manuell arbeiten. 
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