
FUNKCJE I ŚRODKI JĘZYKOWE

Przedstawiam wybrane zwroty i wyrażenia z którymi spotkaliście się na zajęciach. 
Proszę o zapoznanie się z nimi i ich zapamiętanie. W następnym materiale dostaniecie 
ćwiczenia aby utrwalić poniższe reakcje językowe. Miłej lektury

Podstawy podstaw                                                                                              
ja – tak                                                                                                               
nein – nie                                                                                                            
Bitte – proszę                                                                                                     
Danke (schön) - dziękuję (bardzo)                                                                     
Nichts zu danken! - Nie ma za co! (w odpowiedzi na podziękowanie)             
Entschuldigung - przepraszam ( także gdy chcemy zapytać kogoś np. o 
drogę)

Powitanie                                                                                                             
Guten Morgen! / Morgen! - Dzień dobry! (przed południem)                             
Guten Tag! / Tag! - Dzień dobry! (po południu)                                                  
Guten Abend! - Dobry wieczór!                                                                          
Servus! Hallo! - Cześć! Sie ma! Hej!

Pożegnanie                                                                                                          
Auf Wiedersehen! - Do widzenia!  Auf Wiedersehen bis nächste Woche! - Do
zobaczenia w przyszłym tygodniu!            Auf Wiederhören! - Do usłyszenia! 
Mach's gut! - Do widzenia! / Powodzenia!                                                         
Gute Nacht! - Dobranoc!                                                                                    
Bis gleich! - Do zobaczenia wkrótce!      Bis später! / bis nachher - Na razie! 
Bis bald! - Do zobaczenia wkrótce!                                                                   
Tschüß! - Cześć, nara!

Dalsza rozmowa                                                                                                   
Was ist dein Name? - Jak się nazywasz?     Wie heißen Sie? / Wie ist Ihr 
Name? - Jak się Pan/Pani nazywa?

Wer bist du? - Kto ty jesteś? Kim jesteś?     Ich bin... / mein Name ist... -      
Wer ist das? - Kto to jest?                                                                            
Wie alt bist du?- Ile masz lat?

Wo wohnst du? - Gdzie mieszkasz?    Ich wohne in ... - Mieszkam w ...          
Woher kommst du? - Skąd pochodzisz?  Ich komme aus Polen - Pochodzę z 
Polski.

Ist sie Deutsche? - Czy ona jest Niemką?  Bist du Polin? - Czy jesteś Polką?
Wie geht's? - Jak się masz?     Wie geht es dir? - Jak się masz? Jak ci leci? 
Co u ciebie?  Danke, mir geht es gut. - Dziękuję, mam się dobrze.       



Ich verstehe nicht. - Nie rozumiem.                                                                 
Wiederholen Sie bitte! – proszę powtórzyć                                                       

Sprichst du Englisch? / Sprechen sie Englisch? - Czy mówisz po angielsku? 
Wie bitte? - Proszę? Słucham? (gdy nie dosłyszymy i prosimy o powtórzenie

Ich bin hungrig!= Ich habe Hunger Jestem głodna/y!                                       
Ich habe Durst- chce mi się pić

Was ist das? - Co to jest?    Darf ich? - Mogę?

Wybrane wyrażenia z języka potocznego alfabetycznie

Alles Gute!  – Wszystkiego dobrego!

Achtung!  – Uwaga!

Bis dann! – Na razie!

Das ist eine tolle Sache!  –  To (jest) świetna sprawa.

Das ist nett von dir / Ihnen / euch.  – To miło z twojej strony / Pańskiej 
strony / waszej strony.

Danke für die Einladung- Dziękuję za zaproszenie.

Das ist verboten – To jest zabronione

Das ist sehr lecker- To jest pyszne 

Das kommt nicht in Frage!  – To nie wchodzi w grę.

Der Kopf tut mir weh.  – Głowa mnie boli.

Die Schule ist aus.  – Lekcje się skończyły. 

Du hast es wieder einmal verpasst.  – Znowu to przegapiłeś.

Einen herzlichen Glückwunsch!  – Serdeczne życzenia / gratulacje!

Ein frohes Fest!  – Wesołego święta!

Ein glückliches Neues Jahr!  – Szczęśliwego Nowego Roku!

Einverstanden! - Zgoda!

Entschuldige! / Entschuldigen Sie! / Entschuldigung!  – Przepraszam!

Er / sie ist da.  – On jest obecny. / Ona jest obecna.



Er hat Recht.  – On ma rację.

Er ist schon weg.  – Nie ma go.

Er kann Deutsch.  – On umie po niemiecku.

Er tut sein Bestes!  – On stara się. / Robi co w jego mocy.

Es macht mir Spaß.  – To sprawia mi przyjemność.

Es tut mir leid.  – Przykro mi.

Fröhliche Ostern / Weihnachten!  – Wesołych Świąt Wielkanocnych! / 
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!

Gute Reise/Fahrt!  – Dobrej podróży!

Gute Besserung!- Szybkiego powrotu do zdrowia.

Hast du ein Haustier?- Czy masz jakieś zwierzę domowe?

Hab keine Angst!- Nie bój się!

Ich bin zufrieden- jestem zadwolony

Ich bin krank/ gesund- Jestem chory/ zdrowy

Ich fühle mich gut/schlecht- czuję się dobrze/zle

Ich habe es eilig.  – Spieszy mi się.

Ich habe sie / ihn gern. – Lubię ją (ich) / go.

Ich mache mich an die Arbeit.  – Zabieram się do roboty.

Ich möchte zahlen. - Chciałbym zapłacić

Lass mich in Ruhe!  – Zostaw mnie w spokoju!

Mach dir keine Sorgen!  – Nie martw się!

Mach's gut!  – Powodzenia!

So etwas!  – Coś takiego!

Tschüs!  – Cześć! / Żegnaj! (tylko jako pożegnanie)

Vielen Dank!  – Dziękuję bardzo! / Wielkie dzięki!



Viel Spaß!  – Dobrej zabawy!

Wann fährt der Zug/Bus ab? – Kiedy odjeżdża pociąg/ autobus?

Wann hast du Geburtstag?- Kiedy masz urodziny?

Was fehlt dir / Ihnen?  – Co panu dolega?

Was ist dein Vater von Beruf?- Kim jest twój tato z zawodu?

Was gibt's Neues?  – Co nowego?

Was ist los?  – Co się dzieje?

Was kostet das? – Ile to kosztuje?

Was meinst du dazu?  – Co o tym sądzisz?

Was machst du in deiner Freizeit?- Co robisz w wolnym czasie?

Was möchten Sie? - Czego pan/i sobie życzy

Wer fehlt heute?- Kogo dzisiaj nie ma?

Wie bitte?- Słucham, Co proszę? Co pan powiedział?

Wie heißt das auf Polnisch?  – Jak to się nazywa po polsku?

Wie gefällt dir….?- Jak ci się podoba….?

Wie findest du….? – Co sadzisz/ myślisz o….?

Wie ist das Wetter heute? – Jaka jest dzisiaj pogoda?

Wie spät ist es?- Która godzina?
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