
Agencja Pracy

Wymowa niemiecka

Lekcja 206

Chciałbym zamówić taksówkę – Iś muśte ajn Taxi besztelen
s

Przepraszam, ale nie mamy w tej chwili żadnych wolnych 

taksówek – Es tut mir lajd, aber wir haben momentan kajne 

frajen Taxis
s

Gdzie pan jest? – Wo zind Zi 
s

Na jaki adres? – Auf welsie Adresse?
s

Jestem … – Iś bin… 
s

na dworcu kolejowym – Ałf dem Banhof 
s

na rogu Brunnenstraße i Kaiser-Wilhelm-Straße –

 an der eke Brunensztrase und Kajzer-Wilhelm-Sztrase
s

Poproszę pana imię i nazwisko – 

Bitte geben zi  mir ire name und nachname
s

Jak długo będę czekać?-Wi lange werde iś warten? 
s

Jak długo to zajmie? – Wi lange dauert es?
s

Piętnaście minut – funfcen minuten 
s

Około dziesięciu minut – ungefer cejn minuten
s

Taksówka jest już w drodze – das Taxi ist unterweks 
s

Jak długo zajmie dojazd? – 

wi lange dałert es dorthin cu gelangen?
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        Chciałbym zamówić taksówkę – 

         Ich möchte ein Taxi bestellen 
     s

     Przepraszam, ale nie mamy w tej chwili 

             żadnych wolnych taksówek – Es tut mir

    leid, aber wir haben momentan keine freien Taxis 
    s

    Gdzie pan jest? – Wo sind Sie? 
    s

    Na jaki adres? – Auf welche Adresse 
    s

     Jestem … – Ich bin ... 
    s

   ...na dworcu kolejowym – ...Auf dem Bahnhof 
      s

                  na rogu Brunnenstraße i Kaiser-Wilhelm-Straße – 

 an der Ecke Brunnenstraße und Kaiser-Wilhelm-Straße 
   s

             Poproszę pana imię i nazwisko – 

 Bitte geben Sie mir Ihre Name und Nachname
     s

                Jak długo będę czekać? – 

   Wie lange werde ich warten? 
      s

             Jak długo to zajmie? – Wie lange dauert es? 
      s

    Piętnaście minut – 15 Minuten 
     s

        Około dziesięciu minut – Ungefähr zehn Minuten 
     s

   Taksówka jest już w drodze –

    Das Taxi ist unterwegs 

     Jak długo zajmie dojazd? – 

                          Wie lange dauert es, um dorthin zu gelangen? 
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