
SŁOWNICZEK JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Lekcja 196

         Wyjście na zakupy – Einkaufen gehen 
     s

        Idę na zakupy – Ich gehe einkaufen
    s

      Wychodzę na zakupy czy coś Pan/i potrzebuje – 

  Ich gehe Einkaufen, brauchen Się etwas? 
  s

      Muszę iść zrobić zakupy na obiad –

  Ich muss fürs Mittagessen einkaufen gehen 
    s

   Pani/e …. wychodzimy na zakupy – 

   Frau/Herr… wir gehen einkaufen 
   s

   Pani/e … proszę się ubrać idziemy do sklepu – 

 Frau/Herr… bitte ziehen Sie sich an, wir gehen ins Geschäft 
   s

Muszę kupić kilka rzeczy – Ich muss ein paar Sachen kaufen 
   s

          Czy mam coś pani/u przynieść? – 

         Soll ich Ihnen etwas mitbringen? 
   s

 Proszę tu są pieniądze na zakupy – 

 Bitte, hier ist Geld für die Einkäufe 
   s

    Niech pan/i zbiera wszystkie paragony – 

                   Bitte sammeln Sie alle Belege
    s

           Proszę mi dać paragony, rozliczymy się – 

    Bitte geben Sie mir die Belege,

     wir werden uns abrechnen
    s

  Niech pan/i robi zakupy gdy moja matka 

  ma popołudniową drzemkę – Machen Sie 

      Einkäufe wenn meine Mutter den

      Mittagsschlaf macht 

  

Agencja Pracy
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Lekcja 196

Wyjście na zakupy – Ajnkałfen gyjen
s

Idę na zakupy – Ich gyje ajnkaufen
s

Wychodzę na zakupy czy coś Pan/i potrzebuje –

 Ich gyje Ajnkaufen, brałchen Się etwas?
s

Muszę iść zrobić zakupy na obiad –

 Ich mus fyrs Mitagesen ajnkaufen gyjen 
s

Pani/e …. wychodzimy na zakupy – Frał/Her… wir gyjen ajnkaufen
ss

Pani/e … proszę się ubrać idziemy do sklepu – 

 Frał/Her… bite cijen Zi zich an, wir gyjen ins Geszeft
s
s

Muszę kupić kilka rzeczy – Ich mus ajn par Zachen kałfen
s

Czy mam coś pani/u przynieść? – Zol ich Inen etwas mitbringen?
s

Proszę tu są pieniądze na zakupy – Bite, hier ist Geld fyr di Ajnkojfe
s

Niech pan/i zbiera wszystkie paragony – Bite zameln Zi ale Belyjge
s

Proszę mi dać paragony, rozliczymy się –

 Bite gyjben Zi mir Belyjge, wir werden uns abrechnen
s

Niech pan/i robi zakupy gdy moja matka ma popołudniową drzemkę –  

Machen Zi Ajnkojfe wen majne Muter dyjn Mitagsszlaf macht
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