SŁOWNICZEK JĘZYKA NIEMIECKIEGO
Lekcja 168

Operator 125, w czym mogę pomóc? Operator 125, wie kann ich Ihnen helfen?
s

Dzień dobry! Potrzebuję pomocy, Nazywam się
Irmina Nowak - Guten Morgen! Ich brauche Hilfe.
Mein Name ist Irmina Nowak
s

Starsza kobieta leży na ulicy, nie oddycha –
Eine ältere Frau liegt auf der Straße und atmet nicht
s

Proszę się uspokoić, położyć poszkodowaną na plecach,
pochylić się nad nią i jeszcze raz sprawdzić, czy oddycha przez 10
sekund - Bitte beruhigen Sie sich, legen Sie das Opfer auf den Rücken,
beugen Sie sich über sie und überprüfen Sie erneut, 10 Sekunden lang,
ob sie atmet
s

Dalej nie oddycha –
Sie/Er atmet immer noch nicht
s

Będzie musiała Pani rozpocząć masaż serca,
karetka jest w drodze. Jest ktoś w pobliżu,
aby mógł się z Panią zmieniać? - Sie müssen
die Herzmassage beginnen, der Krankenwagen
ist auf dem Weg. Ist jemand in der Nähe
um sich mit Ihnen auszuwechseln?

Agencja Pracy

s

Tak, jest jeden Pan obok Ja, ein Herr ist neben mir

Wymowa niemiecka

Lekcja 168
Operator 125, w czym mogę pomóc? –
Operator hundatfynfundcfancig, wi kann ich Inen helfen?
s

Dzień dobry! Potrzebuję pomocy, Nazywam się Irmina Nowak Guten Morgen! Ich brałche Hilfe. Majn Name ist Irmina Nowak
s

Starsza kobieta leży na ulicy, nie oddycha –
Ajne eltere Frał ligt ałf der Sztrase und atmet nicht
s

Proszę się uspokoić, położyć poszkodowaną na plecach, pochylić się nad
nią i jeszcze raz sprawdzić, czy oddycha przez 10 sekund –
Bite beruigen Zi zich, lyjgen Zi das Opfer ałf dyjn Ryken, bojgen Zi zich
yber zi und yberfryfen Zi ernojt, cyjn Sekunden lang, ob zi atmet
Dalej nie oddycha – Zi/Er atmet immer noch nicht
s

Będzie musiała Pani rozpocząć masaż serca, karetka jest w drodze.
Jest ktoś w pobliżu, aby mógł się z Panią zmieniać? –
Zi mysen di Hercmasaże beginen, der Krankenwagen ist ałf dyjm wyjg. Ist
jemand in der Nyje um zich mit Inen ałscuwekseln?
s

Tak, jest jeden Pan obok – Ja, ajn Her ist nyjben mir

