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LEKCJA 22. 

Die Beschwerden - dolegliwości  

die Erkältung - przeziębienie  

die Krankheit - choroba 

die Halsentzündung - zapalenie gardła 

der Husten - kaszel 

der Schnupfen- katar 

das Fieber - gorączka 

der Schmerz - ból 

der Zahnschmerzen - ból zęba 

die Kopfschmerzen - ból głowy 

die Bauchschmerzen - ból brzucha 

die Rückenschmerzen - ból plecow 

die Verletzung/ die Wunde - rana, uraz 

die Prellung - stłuczenie 

die Schramme - zadrapanie 

der Bruch - złamanie 

der Stich - ukąszenie 

die Verbrennung  - oparzenie  

die Arznei - lekarstwo 

die Tablette - tabletka 
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das Beruhigungsmittel -środek uspokajający 

das Schmerzmittel - środek przeciwbólowy 

das Antibiotikum/die Antibiotika - antybiotyk 

die Vitamine - witamina 

die Augentropfen - krople do oczu 

der Sirup - syrop 

die Salbe - maść 

der Verband - opatrunek 

das Desinfektionsmittel - środek do dezynfekcji 

die Watte - wata 

das Wattebäuschchen - wacik 

der Mull - gaza 

die Bandage - bandaż 

das Pflaster - plaster 

der Gipsverband - gips (opatrunek)  

 

Was tut dir weh? - Co tobie dolega? 

Was tut Ihnen weh? - Co Pani dolega? 

Mir tut der Kopf weh/ Ich habe Kopfschmerzen - boli mnie głowa 

Ich fühle mich schlecht - Czuję się źle.  

Ich muss zum Arzt gehen - Muszę iść do lekarza. 
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Przysłowia: 

Jeder fasst sich an seine eigene Nase - Każdy sobie rzepkę skrobie.  

Gelegenheit macht Diebe - Okazja czyni złodzieja. 


