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Lekcja nr 4, część 1
KURS NIEMIECKIEGO DLA OPIEKUNÓW - POZIOM PODSTAWOWY

Jak odnaleźć się w nowym domu?

SŁÓWKA I WYRAŻENIA
Każdy wyjazd do pracy w opiece wiąże się z pobytem w nowym otoczeniu, które krok po
kroku będziesz poznawać. Naturalne jest, że w pierwszych dniach zaczynasz od poznania
domu, w którym zamieszkasz z osobą podopieczną. Ucząc się nowych słówek buduj
skojarzenia, odkrywaj reguły. Np. w wielu słówkach opisujących pomieszczenia
znajdziemy wspólną część słowa, jaką jest „Zimmer”, czyli pokój. Jak będzie zatem
„łazienka”? To nic innego, jak pokój do kąpieli (baden) – czyli „Badezimmer”! Gdy z kolei
zobaczysz słowo „Schlafzimmer”, a pamiętasz, że „schlafen” to spać, od razu domyślisz
się, że będzie chodziło o pokój do spania, czyli sypialnię.
das Zimmer [das Cyma] pokój
das Schlafzimmer [das Szlafcyma] sypialnia
das Badezimmer [das Badecyma] łazienka
das Arbeitszimmer [das Arbajtscyma] gabinet
die Toilette [di Tojlete] toaleta/wc
die Garage [di Garaże] garaż
die Treppe [di Trepe] schody
das Wohnzimmer [das Woncyma] salon
das Esszimmer [das Escyma] jadalnia
Frau Neumanns Zimmer [Frał Nojmans Cyma] pokój pani Neumann
die Küche [di Kysie] kuchnia
der Keller [der Kela] piwnica
der Balkon [der Balkon] balkon

Aby określić konkretne położenie danego pomieszczenia w domu, użyteczne będą
poniższe zwroty:
im Dachgeschoss [im Dachgeszos] na poddaszu
im ersten/ zweiten Stock [im ersten/ cwajten Sztok] na pierwszym/ drugim piętrze
im Erdgeschoss [im Erdgeszos] na parterze
im Keller [im Kela] w piwnicy
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W następujący sposób możemy przekazać, gdzie znajdują się powyżej wymienione
pomieszczenia:
Das Badezimmer ist/ gibt es im ersten Stock. [Das Badecyma yst/ gibt es im ersten Sztok.]
Łazienka jest na pierwszym piętrze.
Das Schlafzimmer ist/ gibt es im Dachgeschoss. [Das Szlafcyma yst/ gibt es im
Dachgeszos.] Sypialnia jest na poddaszu.
Die Küche ist/ gibt es im Erdgeschoss. [Di Kysie yst/ gibt es im Erdgeszos.] Kuchnia jest na
parterze.
Die Garage ist/ gibt es im Keller. [Di Garaże yst/ gibt es im Kela.] Garaż jest w piwnicy.

Nie zapomnij przed wyjazdem zapoznać się z najważniejszymi słówkami opisującymi
sprzęty gospodarstwa domowego oraz meble. Wszystkie potrzebne słówka znajdziesz
poniżej:
der Tisch [der Tysz] stół
der Schrank [der Szrank] szafa
der Stuhl [der Sztul] krzesło
der Sessel [der Zesel] fotel
die Lampe [di Lampe] lampa
der Kühlschrank [der Kylszrank] lodówka
der Geschirrspüler [der Geszirszpyla] zmywarka
das Spülbecken [das Szpylbeken] zlew
das Bett [das Bet] łóżko
die Kommode [di Komode] komoda
das Sofa [das Zofa] kanapa
das Bücherregal [das Bysiaregal] regał na książki
der Fernseher [der Fernzeja] telewizor
der Elektroherd [der Elektroherd] kuchenka elektryczna
die Mikrowelle [di Mikrowele] mikrofala
die Dusche [di Dusze] prysznic
der Spiegel [der Szpigel] lustro
das Waschbecken [das Waszbeken] umywalka
die Waschmaschine [di Waszmaszine] pralka
die Badewanne [di Badewane] wanna
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