
Agencja Pracy

Wymowa niemiecka

Lekcja 208

Proszę włączyć taksometr –

 Bite szalten Zi dyjn Taksameter ajn
s

Jak długo zajmie dojazd? – Wi lange wird di Anrajze 
s

Nie przeszkadzałoby panu gdybym otworzył okno? – 

Wyrde es Zi nicht sztyren, wen ich das Fenster 
s

Nie przeszkadzałoby panu gdybym zamknął okno? - 

Wyrde es Zi nicht sztyren, wen ich das Fenster 
s

Czy jesteśmy już niedaleko? – Zind wir ject nae?
s

Ile płacę? – Wi fil becale ich?
s

Ma pan drobniejsze? – haben Zi Klajngeld?
s

Dziękuję, reszty nie trzeba –

 Danke, dyjn Rest brałche ich nicht
s

Chciałby pan rachunek? – Mychten Zi ajne Rechnung?
s

Czy mogę prosić o rachunek? –

 Kann ich ajne Rechnung bekomen?
s

Czy może mnie pan odebrać stąd o szóstej? –

 Kynen Zi mich um zeks Ur fon hier abholen?
s

Czy może pan na mnie tutaj poczekać? – 

Kynen Zi hier auf mich warten?
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        Proszę włączyć taksometr – 

    Bitte schalten Sie den Taxameter ein 
      s

    Jak długo zajmie dojazd? – 

    Wie lange wird die Anreise dauern? 
   

  Nie przeszkadzałoby panu gdybym otworzył okno? – 

  Würde es Sie nicht stören, wenn ich das Fenster öffne? 
      s

  Nie przeszkadzałoby panu gdybym zamknął okno? – 

  Würde es Sie nicht stören, wenn ich das Fenster schließe? 
 s

  Czy jesteśmy już niedaleko? – Sind wir jetzt nahe? 
    s

   Ile płacę? – Wie viel bezahle ich? 
    s

  Ma pan drobniejsze? – Haben Sie Kleingeld? 
    s

              Dziękuję, reszty nie trzeba – 

  Danke, den Rest brauche ich nicht
     s

                 Chciałby pan rachunek? – 

    Möchten Sie eine Rechnung? 
     s

                     Czy mogę prosić o rachunek? – 

        Kann ich eine Rechnung bekommen? 
     s

                     Czy może mnie pan odebrać stąd o szóstej? – 

          Können Sie mich um sechs Uhr von hier abholen? 
     s

               Czy może pan na mnie tutaj poczekać? – 

              Können Sie hier auf mich warten? 


	Strona 1

