Niezbędnik językowy
w Niemczech
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Komunikacja

Dzień dobry – Guten Tag
Nazywam się – Mein Name ist…/ Ich heiße…
Przyjechałem z ﬁrmy… – Ich bin von der Firma…
Tak / Nie – Ja/Nein
Dziękuje – Danke
Proszę – Bitte
Przepraszam - Entschuldigung
Nie pamiętam – Ich kann mich nicht errinnern.
To pomyłka – Das ist ein Missverständnis
Nie wiem – Ich weiss nicht.
Proszę mówić wolniej – Bitte sprechen Sie langsamer.
Nie mówię za dobrze po niemiecku – Ich spreche nicht so gut Deutsch.
Szukam drogi do xxx – Entschuldigung, wie komme ich zu….
Co znaczy słowo xxx? – Was bedeutet das Wort xxx?
Co to jest? – Was ist das?
Która jest godzina? – Wie spät ist es?
Zgubiłem dowód osobisty /kartę do bankomatu / prawo jazdy /
dowód rejestracyjny / pieniądze / klucze – Ich habe meinen Ausweis/
meine Bankkarte/meinen Führerschein/ mein Geld/ meinen Schlüssel verloren.
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Podstawowe
zwroty potrzebne
w pracy

Której mam rozpocząć pracę? – Um wieviel Uhr beginne ich die Arbeit?
Gdzie jest meister /brygadzista? – Wo ist der Vorarbeiter?
Gdzie jest toaleta? – Wo ist die Toilette?
Gdzie to jest? – Wo ist das?
Gdzie to położyć/zanieść? – Wo soll ich es hinterlassen?/ Wohin soll ich es bringen?
Potrzebuję... – Ich brauche…
Nie umiem tego zrobić. – Ich kann das nicht machen.
Proszę mi pokazać. – Bitte zeigen Sie mir.
Jak obsługuje się ten sprzęt? – Wie bedient man das?
Do kogo mam zgłosić usterkę? – Bei wem soll ich den Schaden melden?
Ile czasu trwa przerwa? – Wie lange dauert die Pause?
Potrzebuję przerwy. – Ich brauche eine Pause.
Zaraz wracam. – Ich bin gleich wieder da.
Źle się czuję, proszę o dzień wolny. – Mir geht es nicht so gut. Ich bitte um einen
Urlaubstag.
Chciałbym wziąść x dni urlopu. Ich möchte …. Tage Urlaub.
Czy mogę poprosić o przesłanie zaliczki na konto? – Könnten Sie mir bitte einen
Vorschuss überweisen?

Wo soll ich es
hinterlassen?
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Podstawowe
zwroty potrzebne
na zakwaterowaniu.

Mam rezerwację pokoju, przyjechałem z ﬁrmy xxx. – Ich bin von der Firma…
und habe ein Zimmer gebucht.
Ile kosztuje pokój za noc? – Was kostet das Zimmer für eine Nacht?
Jaki numer ma mój pokój? – Welche Nummer hat mein Zimmer?
Gdzie jest kuchnia? – Wo beﬁndet sich die Küche?
Gdzie mogę zrobić pranie? – Wo kann ich Wäsche machen?
Chciałem zgłosić awarię prądu / wody / ogrzewania. – Der Strom/ das Wasser/
die Heizung funktioniert nicht.

Ich bin von der Firma…
und habe ein Zimmer
gebucht.

7

04

Pomoc medyczna

Jestem chory. – Ich bin krank.
Źle się czuję. – Ich fühle mich schlecht.
Skaleczyłem się. – Ich habe mich verletzt.
Potrzebuję pilnie pomocy lekarskiej. – Ich muss dringend zum Arzt gehen.
Mam katar / gorączkę / wymioty / mdłości /biegunkę / kaszel / gól głowy /
ból pleców / ból zęba. – Ich habe Schnupfen/ Fieber/ Übelkeit/ Durchfall/
Husten/Kopfschmerzen/ Rückenschmerzen/Zahnschmerzen
Proszę o wystawienie zwolnienia lekarskiego. – Kann ich eine Krankschreibung
bekommen?
Kiedy mogę wrócić do pracy? – Wann kann ich wieder arbeiten?
Potrzebuję numer do lekarza pierwszego kontaktu. – Ich brauche Telefonnummer
von einem Arzt.
Gdzie znajduje się najbliższy szpital / przychodnia lekarska? – Wo beﬁndet sich das
Krankenhaus/ die Arztpraxis?
Tutaj jest mój nr ubezpiecznia. – Das ist meine Versicherungsnummer.
Gdzie znajduje się najbliższa apteka? – Wo beﬁndet sich die Apotheke?

Ich fühle mich
schlecht.
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Gdzie znajdę najbliższy sklep? – Wo ist das Supermarkt?
Ile to kosztuje? – Was kostet das?
Mogę zapłacić kartą/gotówką? – Kann ich mit der Karte/ in bar bezahlen?
Chciałabym założyć konto bankowe. – Ich möchte ein Konto eröﬀnen.
Jakie dokumenty są potrzebne? – Welche Unterlagen sind nötig?
Szukam ratusza, w którym mogę się zameldować. – In welchem Rathaus kann ich
mich anmelden?
Gdzie mam podpisać? – Wo soll ich unterschreiben?

Zwroty przydatne
poza pracą
Was kostet das?
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Pory dnia
i dni tygodnia

Pory dnia
Rano – Am Morgen
Po południu – am Nachmittag
Wieczór – Am Abend

Dni tygodnia
Poniedziałek – Montag
Wtorek – Dienstag
Środa – Mittwoch
Czwartek – Donnerstag
Piątek – Freitag
Sobota – Samstag
Niedziela – Sonntag
Weekend – Das Wochenende
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1 – eins

20 – zwanzig

2 – zwei

30 – dreißig

3 – drei

40 – vierzig

4 – vier

50 – fünfzig

5 – fünf

60 – sechzig

6 – sechs

70 – siebzig

7 – sieben

80 – achtzig

8 – acht

90 – neunzig

9 – neun

100 – hundert

10 – zehn

1000 – tausend

Liczebniki
1, 2, 3, 4... 154, 155
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Miesiace

Styczeń – Januar
Luty – Februar
Marzec – März
Kwiecień – April
Maj – Mai
Czerwiec – Juni
Lipiec – Juli
Sierpień – August
Wrzesień – September
Październik – Oktober
Listopad – November
Grudzień – Dezember
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Góra – oben
Dół – unten
Prawo – rechts
Lewo – links
Prosto – geradeaus
W tył – rückwärts
Do przodu – nach vorne

Położenie
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Złap pracy trop z ImpactJob!

+48 602 434 664
kandydat@impactjob.eu
ul. Żwirki i Wigury 28
32-050 Skawina, Polska
www.impactjob.eu

