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Lektion nr 6 

„Bei der Pflege″ 
„Opieka″  

 
MORGENS – RANO 

� Guten morgen!  
Dzień dobry! 

� Haben Sie (hast du) gut geschlafen? 
Czy spała Pani dobrze? Spałaś dobrze? 

� Möchten Sie (möchtest du) aufstehen?  

Czy chciałby Pani wstać? Chcesz wstać? 

� Soll ich beim aufstehen helfen?  

Czy mam pomóc wstać? 

� Müssen Sie (musst du) auf die Toilette?  
Czy musi Pani iść do toalety? Musisz do toalety? 

� Soll ich Ihnen (dir) dabei helfen?  

Czy mam Pani pomóc? Czy mam Ci pomóc? 

� Brauchen Sie (brauchst du) Hilfe?  

Czy potrzebuje Pani pomocy? 

� Soll ich Ihnen (dir) beim waschen helfen?  
Czy mam Pani pomóc przy myciu? 

� Möchten Sie (möchtest du) baden, duschen? 
Czy chciałby Pani się wykąpać, wziąć prysznic? Czy chcesz się wykąpać, wziąć 
prysznic? 

� Kommen Sie (komm), wir baden!  
Proszę przyjść, kąpiemy się. Przyjdź, kąpiemy się. 

� Soll ich Sie (dich) abtrocknen? 

Mam Panią wytrzeć? Wytrzeć Cię? 

� Soll ich Ihre (deine) Haare bürsten (kämmen)?  

Mam uczesać Pani włosy? Uczesać Cię? 

� Heben Sie (heb) den Arm (das Bein) hoch!  
Podnieś wysoko ramię (nogę). 

� Heben Sie (heb) den Arm (das Bein) an!  
Podnieś ramię, nogę.
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� Den Kopf nach oben!  
Podnieś głowę. 

� Geben Sie mir Ihre (gib mir deine) Hand.  
Proszę podać mi rękę. Daj mi twoją rękę. 

� Geben Sie mir Ihren (gib mir deinen) Arm (Fuß)!  
Prosze podać mi ramię, stopę. Daj mi ramię, stopę. 

� Zeigen Sie (zeig mir) die Zunge (die Hand, den Finger, den Fuß)!  
Proszę pokazać język. Pokaż mi rękę, palce, stopę. 

� Haben Sie (hast du) die Zähne geputzt?  
Czy umyła Pani zęby? 

� Haben Sie sich (hast du) dich gewaschen?  

Czy umyła się Pani? Umyłaś się? 

� Waren Sie (warst du) auf der Toilette (dem Klo)?  

Czy była Pani w toalecie? Byłaś w toalecie? 

� Kommen Sie (komm) in die Küche, das Frühstück ist fertig!  
Proszę przyjść do kuchni, śniadanie jest gotowe. Chodź do kuchni, śniadanie 
jest gotowe. 

� Kommen Sie (komm) frühstücken (Mittag essen, Abend essen).  
Proszę przyjść do kuchni na śniadanie. Chodź na obiad, na kolację. 

� Möchten Sie (möchtest du) einen Kaffee (Tee) trinken?  
Czy chciałaby Pani napić się kawy, herbaty. Chciałabyś kawę, herbatę? 

� Möchten Sie (möchtest du) noch einen Kaffee?  

Chciałaby Pani jeszcze jedną kawę? Chciałabyś jeszcze jedną kawę? 

� Sollen wir Kaffee trinken? [das heißt am Nachmittag Kaffee trinken und Kuchen 
oder ein Brot, Brötchen essen]  
Pijemy kawę? [pytanie zadane po południu oznacza picie kawy z ciastem albo 
kanapką z chleba lub bułką] 

� Soll ich Ihnen (dir) das Brot (das Brötchen, den Toast) schmieren?  

Mam Pani posmarować chleb, bułkę, tosta? 

� Soll ich Ihnen (dir) das Fleisch schneiden?  

Mam Pani pokroić mięso? Pokroić Ci mięso? 

� Möchten Sie (Möchtest du) die Zeitung lesen?  

Chce Pani czytać gazetę? Chcesz czytać gazetę? 

� Sind Sie (bist du) satt?  
Jest Pani najedzona? Jesteś najedzona? 

� Hat‘s (hat es) geschmeckt?  

Smakowało? 

� Ich messe Ihnen (dir) jetzt den Blutdruck (den Puls).   
Zmierzę Pani teraz ciśnienie. Zmierzę Ci ciśnienie. 

� Er ist normal, zu hoch, zu niedrig.  
Ono jest normalne, za wysokie, za niskie. 

 

 


