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Lekcja 192

    WYBIERANIE TOWARÓW – 

                Auswahl der Waren 
    s

      Czy mogę w czymś pomóc? – Kann ich Ihnen helfen?
   s

               Dziękuję, tylko oglądam – Danke, ich schaue nur 
    s

        Ile kosztuje … na wystawie? –  

      Wie viel kostet... im Schaufenster? 
   s

                          Tanio – Billig 
  s

                      Opłaca się – Es lohnt sich 
   s

         Czy są w sprzedaży …? – Sind die … im Verkauf ...? 
   s

                    Czy są jakieś …? – Gibt es ...? 
s

   Przykro mi, ale nie mamy ich w sprzedaży – 

Es tut mir leid, aber wir haben sie nicht im Angebot 
 s

   Czy może mi pan powiedzieć gdzie jest …? – 

                     Können Sie mir sagen wo ist ...? 
    s

       Czy jest coś tańszego? – 

   Gibt es etwas billigeres? 
    s

   To nie jest to, czego szukam – 

   Das ist nicht das, was ich suche
    s

      Czy macie Państwo ten artykuł w sprzedaży? – 

                            Haben Sie diesen Artikel im Angebot?

Agencja Pracy

Wymowa niemiecka

Lekcja 192

WYBIERANIE TOWARÓW – Ałswal der Waren

Czy mogę w czymś pomóc? – Kan ich Inen helfen?

Dziękuję, tylko oglądam  – Danke, ich szałe nur

Ile kosztuje … na wystawie? – 

Wi fil kostet… im Szałfenster

Tanio - Bilig

Opłaca się – Es lont zich

Czy są w sprzedaży …? – Zind di … im Ferkałf?

Czy są jakieś …?  – Gibt es …?

Przykro mi, ale nie mamy ich w sprzedaży – 

Es tut mit Lajd, aber wir haben zi nicht im Angebot

Czy może mi pan powiedzieć gdzie jest …? – 

Kynen Zi mir zagen wo ist …?

Czy jest coś tańszego? – Gibt es etwas biligeres?

To nie jest to, czego szukam – 

Das ist nicht das, was ich zuche

Czy macie Państwo ten artykuł w sprzedaży? – 

Haben Zi dizen Artikel im Angebot?
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