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Lekcja 163

             Mój ojciec/moja matka potrzebuje 

                         spokoju – Mein Vater / Meine Mutter braucht ruhe 
                                    s

              Trzeba wydawać jej proste i krótkie polecenia – 

              Sie müssen ihr einfache und kurze Anweisungen geben 
   s

  Musi pan/i unikać skomplikowanych wyjaśnień – 

  Sie müssen komplizierte Erklärungen vermeiden
    s

              Ona często nie rozumie co się do niej mówi, dlatego musi   

            pani wykazać się cierpliwością – Sie versteht oft nicht, was zu     

                                    ihr gesagt wird, also müssen Sie Geduld zeigen 
  s

    Czy są rzeczy, na które nie mogę pozwolić pana/pani mamie/tacie? –     

   Gibt es Sachen, die ich Ihrer Mutter / Ihrem Vater nicht erlauben darf?
  s

  Czy jest pan/i cierpliwy/cierpliwa? – Sind Się geduldig? 
 s

         Musi pan/pani chować jej lekarstwa – s

          Sie müssen ihre Medizin verstecken 
   s

       Wszystkie środki czystości układamy na górnej 

 półce w łazience aby mój ojciec nie mógł po nie 

 sięgnąć – Wir stellen alle Reinigungsprodukte auf 

     das obere Regal im Badezimmer, damit mein Vater 

             sie nicht erreichen kann 
    s

           Musi pan/i zawsze zabezpieczać drzwi aby

    moja matka nie mogła sama wyjść z domu – Sie  

          müssen immer die Tür sichern, damit meine Mutter 

   das Haus nicht alleine verlassen kann 

          Nie może sam wychodzić z domu – 

   Er darf nicht alleine aus dem Haus gehen 

Agencja Pracy

Wymowa niemiecka

Lekcja 163

 Mój ojciec/moja matka potrzebuje spokoju – 

Majn Fater / Majne Muter brałcht rułe
s

Trzeba wydawać jej proste i krótkie polecenia – 

Zi mysen ir ajnfache und kurce Anwajzungen gyjben
s

Musi pan/i unikać skomplikowanych wyjaśnień – 

Zi mysen komplicirte Erklerungen fermajden
s

Ona często nie rozumie co się do niej mówi, dlatego musi pani wykazać 

się cierpliwością – Zi fersztyjt oft nicht, was cu ir gezagt wird, also 

mysen Zi Geduld cajgen
s

Czy jest pan/i cierpliwy/cierpliwa? – Zind Zi geduldig?
s

Czy są rzeczy, na które nie mogę pozwolić pana/pani mamie/tacie? – 

Gibt es Zachen, di ich Irer Muter / Irem Fater nicht erlauben darf? 
s

Musi pan/pani chować jej lekarstwa – Zi mysen ire Medicin ferszteken
s

Wszystkie środki czystości układamy na górnej półce w łazience aby 

mój ojciec nie mógł po nie sięgnąć – Wir sztelen ale Rajnigungsprodukte 

ałf das obere regal im Badecimer, damit majn Fater zi nicht errajchen kan
s

Musi pan/i zawsze zabezpieczać drzwi aby moja matka nie mogła sama 

wyjść z domu – Zi mysen immer di Tyr zichern, damit majne Muter das 

Hałs nicht alajne ferlasen kan
s

Nie może sam wychodzić z domu  – 

Er darf nicht alajne ałs dyjm Hałs gyjen
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