
                                                                                                           1 

 
Materiał stanowi własność firmy Medipe Sp. z o.o. ul. Szewska 8, 50-122 Wrocław 

Reprodukcja, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie całości lub części materiału w jakiejkolwiek formie 

dla celów innych, niż cele niekomercyjne i osobiste jest zakazane 

 

LEKCJA DRUGA 
 PRZEDSTAWIANIE SIĘ 

(SICH VORSTELLEN) 
Dialog: 
 

 Guten Tag! Wie heißen Sie?  [guten tag! wi hajsen  zi?] 

              Dzień dobry jak się Pani nazywa? 

 

 Guten Tag. Ich heiße Sylwia Nowak.  [iś hajse sylwia nowak] 

              Dzień dobry nazywam się Sylwia Nowak. 

 

 Wie alt sind Sie?  [wi alt sind zi?] 

              Ile ma Pani lat ? 

 

 Ich bin 45 Jahre alt.  [iś bin funfundfirciś jare alt] 

              Mam 45 lat. 

 

 Wo wohnen Sie?  [wo wonen zi?] 

              Gdzie Pani mieszka? 

 

 Ich wohne in Wroclaw.  [iś wone in Wrocław] 

              Mieszkam we Wrocławiu. 

 

 Haben Sie schon Erfahrung in Betreuung  von älteren  Menschen?  [haben zi szon erfarung in 

betrojung fon elten menszen?] 

              Czy ma Pani doświadczenie w opiece nad osobami starszymi ? 

 

 Ja, ich habe 3 Jahre meine kranke Mutter betreut. Dann habe ich zusätzlich eine alte Frau in 

Polen betreut.  [ja, iś habe draj jare majne kranke muter betrojt dann habe iś cuzectliś ajne 

alte frał in Polen betrojt] 

              Tak opiekowałam się przez 3 lata moją chorą mamą. Dodatkowo przez dwa lata           

              opiekowałam się starszą osobą w Polsce. 
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 Das freut mich sehr . Sind Sie das erste Mal in Deutschland?  [das frojt miś ser zind zi das 

erste mal in dojczland?] 

              Cieszę się. Pierwszy raz jest Pani w Niemczech? 

 

 Ja ich bin das erste Mal.  [ja is bin das erste mal] 

              Tak jestem pierwszy raz.  

 

 Wie gefällt es Ihnen?  [wi gefelt es inen?] 

              I jak się Pani podoba? 

 

 Bisher habe ich nicht so viel gesehen, aber es gefällt mir.  [bisher habe iś niśt so fil gesejn] 

              Za dużo jeszcze nie widziałam, ale na razie mi się podoba. 

 

 Dann wünsche ich Ihnen einen netten Aufenthalt in Deutschland und ich hoffe, dass unsere 

Zusammenarbeit gut wird.  [dan wunsze is inen ajnen neten ałfenthalt in dojczland und iś 

hofe das unsere cuzamenarbajt gut wird] 

              W takim razie życzę Pani miłego pobytu i mam nadzieję, że nasza współpraca będzie się 

              dobrze układała. 

 
Słówka: 
heiβen [hajsen] – nazywać się 

wohnen [wonen] - mieszkać 

die Erfahrung [di erfarung] - doświadczenie 

die Betreuung [di betrojung] - opieka 

die Senioren [di senioren] – starsze osoby 

krank sein [krank sajn] – być chorym 

sich freuen [ziś frojen] – cieszyć się 

gefallen [gefalen] – podobać się 

der Aufenthalt [der aufenthalt] - pobyt 

Hoffnung haben [hofnung haben] – mieć nadzieję 

die Zusammenarbeit [di cuzamenarbajt] – współpraca 


