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Polskie znaczenie

Czy mówisz po polsku?

Nie znam niemieckiego

Mogę z Tobą chwilę porozmawiać?

Czy mógłbyś to powtórzyć?

Tak

Nie

Proszę

Dziękuję

Wiem

Nie wiem

Rozumiem

Nie rozumiem

Słucham?

Nie jestem zainteresowany

Gdzie jest szpital?

Gdzie jest apteka?

Gdzie jest dworzec kolejowy?

Gdzie jest supermarket?

Jak mogę dostać się na ulicę …..?

Czy mógłbyś mi to pokazać na mapie?

Gdzie jest najbliższy przystanek autobusowy?

W prawo

W lewo

Prosto

Gdzie znajdę taksówkę?

Proszę zabrać mnie pod ten adres ...

Cześć

Cześć (pożegnanie)

Dzień dobry

Dobry wieczór

Do widzenia

Dobranoc

Miłego dnia!

Czy mają Państwo dostępne jakieś pokoje?

Jaki jest koszt za noc?

Czy śniadanie jest wliczone w cenę?

O której muszę się wymeldować?

Gdzie mogę zaparkować samochód?

Zapłacę gotówką/kartą.

Szukam …

Chcę kupić …

Wezmę to.

Tego nie chcę.

Ile to razem będzie?

Niemieckie znaczenie

Sprichst du Polnisch?

Ich spreche nicht 

Deutsch.

Kann ich mit dir reden?

Kannst du das bitte wiederholen?

Ja.

Nein.

Bitte.

Danke.

Ich weiß.

Ich weiß nicht.

Ich verstehe.

Ich verstehe nicht.

Wie bitteIch bin nicht interessiert.

Wo finde ich ein Krankenhaus?

Wo finde ich eine Apotheke?

Wo befindet sich hier ein Bahnhof?

Wo ist das Supermarkt?

Wie komme ich zur ..-Straße?

Kannst du mir das auf dem Stadtplan zeigen?

Wo befindet sich die nächste Haltestelle?

rechts

links

Geradeaus.

Wo finde ich ein Taxi?

Fahren Sie mich bitte zu dieser Addresse.

Hello

Tschüß

Guten Morgen

Guten Abend

Auf Wiedersehen

Gute Nacht

Einen schönen Tag noch

Haben Sie noch freie Zimmer?

Was kostet eine Nacht?

Ist das Frühstück inklusive?

Wann muss ich mich abmelden?

Wo kann ich mein Auto parken?

Ich zahle bar / mit der Karte.

Ich suche nach…

Ich will … kaufen.

Ich nehme das.

Das will ich nicht.

Was kostet das zusammen?

Niemiecka wymowa

[szprichst du polnisz?]

[iś szpreche nycht dojcz]

[kan iś mit dir reden?]

[kanst du das byte widerholen?]

[ja]

[najn]

[byte]

[danke]

[iś wajs]

[iś wajs nycht]

[iś ferszteje]

[iś fersteje nycht]

[wi byte?]

[iś bin nycht interesirt]

[wo finde iś ajn krankenhaus]

[wo finde iś ajne apoteke?]

[wo befindet siś hir ajn banhof?]

[wo yst das zupermarkt?]

[wie kome iś cur … sztrase?]

[kans du mir das auf dem sztatplan cajgen?]

[wo befindet ziś di nechste haltesztele?] 

[rechts]

[lynks]

[geradeaus]

[wo finde iś ajn taksi?]

[faren zi miś byte cu dizer adrese]

[helo]

[czus]

[guten morgen]

[guten abent]

[auf widerzejn]

[gute nacht]

[ajnen szojnen tag noch]

[haben zi noch fraje cymer?]

[was kostet ajne nacht?]

[ist das frusztuk inkluziwe?]

[wan mus iś miś abmelden?]

[wo kan iś majn auto parken?]

[iś cale bar / mit ajner karte]

[iś zuche nach...]

[iś wil… kałfen]

[iś neme das]

[das wil iś nycht]

[was kostet das cuzamen?]

Zapewniamy kompleksowe rozwiązania językowe. Organizujemy kursy dla firm 

i instytucji, kursy indywidualne oraz audyty językowe i egzaminy.
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Języki w podróży!


