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Wymowa niemiecka

Lekcja 229

                   Rozmowa o pracę - 

     ein Bewerbungsgespräch
      s

            Dzień dobry, proszę się przedstawić –

         Guten Morgen, bitte Stellen Sie sich vor

      Dzień dobry, nazywam się… - Guten Tag, mein Name ist ...
   s

   Ile ma pan/i lat? – Wie alt sind Sie?

   Mam 55 lat - Ich bin 55 Jahre alt 
s

  Gdzie pan/i mieszka? – Wo wohnen Sie

   Mieszkam w małej miejscowości obok... - 

             Ich wohne in einer Kleinstadt neben ...

               Mieszkam w… - Ich wohne in ...
  s

  Proszę powiedzieć kilka zdań o sobie - 

     Bitte, sagen Sie ein paar Worte über sich selbst 

             Jakie jest pan/i wykształcenie ? –

                Was ist Ihre Ausbildung? 

         Posiada wykształcenie: zawodowe/średnie/

   wyższe - Er hat eine Berufsausbildung/mittlere 

     Reife / Hochschulbildung 
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Produkty do pielęgnacji włosów - Haarpflegeprodukte

szampon – das szampu

- przeci łupieżowy – anti szupen

- do suchych - fir trokenes har

- do normalnych – fir normales har

- przetłuszczających się – fir fetiges har

- do włosów farbowanych – fir kolorirtes har

- zwiększający objętość – das wolumen szampu

maseczka – di maske

- odżywcza – di aufbał maske 

- nawilżająca –di fojtiskajts maske

- regenerująca - rikfetende maske

odżywka - di szpiulung

lakier - der harlak

żel- das żel

farba - das harferbemitel

pianka - der szaumfestiga

odświeżacz koloru- der farbauffriszer

ściągacz koloru- der harfarben entferner
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Rozmowa o pracę – ajn bewerbungsgeszpreś

Dzień dobry, proszę się przedstawić - 

guten morgen, sztelen zi ziś for

Dzień dobry, nazywam się… - guten Tag majn name is
                         s

Ile ma pan/i lat? – wi alt zind zi

Mam 55 lat – iś bin finf und finfciś jare alt

  s

Gdzie pan/i mieszka? - wo wonen zi

Mieszkam w małej miejscowości obok.. -

 iś wone In ajner klajnsztad nejben

Mieszkam w… - is wone in 

Proszę powiedzieć kilka zdań o sobie - 

bite zagen zi ajn par worte iber ziś selbst 
                                              s

 Jakie jest pan/i wykształcenie ? – was ist ire ausbildung

Posiada wykształcenie: zawodowe/średnie/wyższe - 

er hat eine berufsausbildung/mitlere rajfe/hohszulbildung
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