
Program kursu online dla początkujących osób chcących 

podjąć pracę jako Opiekun osoby starszej. 

Kurs 2 : Powitanie po podróży 

Lektion 2 [lekcjon cwaj] 

Powitanie po podróży: 

Po przyjeździe do podopiecznego przyda się znajomość kilku zwrotów grzecznościowych: 

Wie war Ihre Reise [wi war ire rajze] – Jak Pani/Pana podróż? 

Es freut mich, sie kennenzulernen [es frojt myś, zi kenenculernen] – Cieszę się, że mogę 

Panią/Pana poznać 

Setzten Sie sich [zecen zi zyś] – Proszę usiąść 

Das ist Ihr Zimmer [das ist ija cyma] – To jest Pani/Pana pokój 

Möchten Sie etwas essen/trinken? [myśten zi etfas esen/trinken] – Czy chciałaby Pani coś 

zjeść/wypić 

Danke/Bitte/Enstchuldigung [danke, byte, entszuldigun] –Proszę/dziękuję/przepraszam 

Może się zdarzyć, że czegoś nie zrozumiemy. Pomocne wtedy będą następujące frazy:  

Ich verstehe nicht [yś ferszteje nyśt] – Nie rozumiem 

Bitte noch einmal [byte noch ajnmal] - Jeszcze raz proszę 

Was haben Sie gesagt? [was haben zi gezakt] – Co Pani powiedziała? 

Sprechen sie bitte langsam/laut/deutlich [szpresien zi byte langzam/lałt/dojtliś] – 

Proszę mówić powoli/głośno/wyraźnie 

Schreiben Sie das bitte auf [szrajben zi das byte auf] – Proszę to zapisać 

Podstawowe czasowniki:  

essen [esen] - jeść 

trinken [trinken] - pić 

gehen [gejen] - iść 

kommen [komen] - przychodzić 

sprechen [szpresien] - rozmawiać 

spazieren [szpaciren] – spacerować 

schlafen [szlafen] - spać 

geben [gejben] - dawać 

helfen [helfen] - pomagać 

liegen [ligen]- leżeć 



sitzen [zycen] - siedzieć 

stehen [sztejen] - stać 

Pytania typowe dla opieki: 

Möchten Sie essen/trinken? [myśten zi esen/trinken] - Czy chciałaby Pani jeść/napić się 

Möchten Sie sich hinlegen? [myśten zi zyś hynlejgen] – Czy chce się Pani położyć? 

Was soll ich machen? [was zol yś machen] – Co mam robić? 

Wer/was ist das? [wer/was ist das] – Kto/co to jest? 

Soll ich? [zol yś] – Czy mam….? 

Muss ich? [mus yś] – Czy muszę…? 

Was wollen Sie machen? [was wolen zi machen] – Co chce Pani robić? 

Wollen Sie essen/trinken/schlafen/sich ausruhen? [wollen zi esen/trinken/szlafen/zyś ausruen] 

– Czy chce Pani jeść/pić/spać/odpocząć? 

Was wollen Sie zum Frühstück/zum Mittagessen/zum Abendessen? [was wollen zi cum 

frysztyk/cum mytagesen/cum abendesen] – Co chciałaby Pani zjeść na śniadanie/na obiad/na kolację? 

Was brauchen Sie? [was brałchen zi] – Czego Pani potrzebuje? 

Soll ich Einkäufe machen/ putzen/kochen? [zol yś ajnkojfe machen/fenster pucen/kochen] – 

Czy mam zrobić zakupy/umyć/ugotować? 

 

Powodzenia życzy PMH24! 😊 


