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Obcięcie włosów - Haare schneiden
Dzień dobry, chciałabym podciąć włosy kiedy
miałby Pan wolny termin? - Guten Morgen, ich würde
mir gerne die Haare schneiden lassen, wann haben Sie Zeit?
Mogła by mi Pani teraz obciąć włosy? Könnten Sie mir jetzt die Haare schneiden?
Jak bardzo chce Pani podciąć włosy? Wie viel möchten Sie von Ihren Haaren schneiden lassen?
Proszę podciąć tylko końcówki - Bitte schneiden Sie nur die Spitzen
Niech Pani skróci moje włosy do ramion –
Bitte kürzen Sie meine Haare bis zu den Schultern
Proszę obciąć mnie całkiem na krótko - Bitte, schneiden Sie meine Haare ganz kurz
Proszę obciąć: nie za krótko/dość krótko/ bardzo krótko/proszę
ściąć całość - Bitte schneiden Sie: nicht zu kurz / ziemlich kurz /
sehr kurz / bitte das Ganze abschneiden.
Proszę o zrobienie grzywki - Bitte machen Sie mir ein Pony
Jaką grzywkę sobie Pani życzy: na prosto, asymetryczną,
okrągłą, długą? - Welchen Pony wollen Sie: einen geraden,
asymmetrischen, runden, langen?
Poproszę prostą grzywkę obciętą równo z linią brwi Ich möchte, dass Sie mir einen Pony direkt mit der
Augenbrauenlinie schneiden

Agencja Pracy

Dziękuje moje włosy wyglądają teraz wspaniale Danke, meine Haare sehen jetzt toll aus

Wymowa niemiecka
Lekcja 230
Obcięcie włosów - hare sznajden
Dzień dobry, chciałabym podciąć włosy kiedy miałby Pan wolny termin? – guten
morgen, iś wurde mija gerne di hare sznajden lasen, wan haben zi zajt?
Mogła by mi Pani teraz obciąć włosy? – kunten zi mija di hare sznajden?
Jak bardzo chce Pani podciąć włosy? wi fil muśten zi fon iren haren sznajden lasen?
Proszę podciąć tylko końcówki – bite sznajden zi nua di szpicen
Niech Pani skróci moje włosy do ramion –
bite kurcen zi majne hare bis cu den szultern.
Proszę obciąć mnie całkiem na krótko - bite sznajden zi majne hare ganc kurc
Proszę obciąć: nie za krótko/dość krótko/bardzo krótko/proszę ściąć całość –
bite sznajden zi: niśt cu kurc/ cimliś kurc/ zeja kurc/ bite das gance absznajden.
Proszę o zrobienie grzywki – bite machen zi mija ajn poni
Jaką grzywkę sobie Pani życzy: na prosto, asymetryczną, okrągłą, długą? Welśen poni wollen zi? Ajnen geraden, asimetriszen, runden, langen?
Poproszę prostą grzywkę obciętą równo z linią brwi –
iś muśte, das zi mija ajnen poni driekt mit der augenbrauenlinie sznajden
Dziękuje moje włosy wyglądają teraz wspaniale danke majne hare zyjen ject tol aus

