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Lekcja 177

       Pytać o drogę – Nach dem Weg fragen
     s 

                        Przepraszam, czy mógłby/aby mi Pan/Pani  

  powiedzieć, gdzie jest …? – Entschuldigen Sie bitte,  

   könnten Sie mir sagen wo…ist? 
  s 

  Przepraszam, czy mógłby/aby mi Pan/Pani powiedzieć  

    jak się dostać do …? - Entschuldigung, könnten Sie mir  

  sagen, wie ich zu ... komme? 
   s 

   Szukam ... – Ich suche ... 
 s 

 Czy mógłby/aby mi Pan/Pani pokazać … na mapie? –

    Könnten Sie mir ... auf der Karte zeigen? 
   s 

    Czy jestem na dobrej drodze do …? – 

         Bin ich auf dem richtigen Weg ...? 
   s 

          Jak daleko jest to miejsce? – 

   Wie weit ist dieser Ort entfernt? 
   s 

    Jak daleko jest do …? – Wie weit ist es bis ...? 
   s 

        Czy to jest daleko? – Ist es weit weg? 
   s 

               Jak dojść do…? – Wie komme ich zu? 
     s 

                       Gdzie się znajduje….? – Wo ist ....?
     s 

   Gdzie jest ulica…? – Wo ist die Straße ...?
    s 

    Jak znaleźć budynek…? – 

   Wie finde ich das Gebäude ...?
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Lekcja 177

Pytać o drogę – Nach dem Weg fragen
s

s

Przepraszam, czy mógłby/aby mi Pan/Pani powiedzieć, gdzie jest …? – 

Entszuldigen zi bitte konten zi mir sagen wo… ist?
s

Przepraszam, czy mógłby/aby mi Pan/Pani powiedzieć jak się dostać

 do …? - Entszuldigung, konnten zi mir sagen wi iś cu… komme
s

Szukam ... – Iś zuche
s

Czy mógłby/aby mi Pan/Pani pokazać … na mapie? –

 Konnten zi mir … auf der Karte cajgen?
s

Czy jestem na dobrej drodze do …? – Bin iś auf dem riśtigen Weg…?
s

Jak daleko jest to miejsce? – Wi wajt ist dizer ort entfernt?

Jak daleko jest do …? – Wi wajt ist es bis..?
s

Czy to jest daleko? – Ist es wajt weg?
s

Jak dojść do…? – Wi komme iś cu?
s

Gdzie się znajduje….? – Wo ist…?
s

Gdzie jest ulica…? – Wo ist die sztrase…?
s

Jak znaleźć budynek…? – Wi finde iś das Gebojde…?
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