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Lekcja nr 89

Kurs niemieckiego dla opiekunów - poziom średniozaawansowany

Lekcja nr 89: Basia benutzt das Smartphone – czyli przydatna
komórka
die Ausdrücke [di Ałsdryke] Wyrażenia:
das Smartphone benutzen [das Smartfołn benucen] używać smartofonu
schauen [szałen] patrzeć
neue Post bekommen [noje Post bekomen] otrzymać nową pocztę
die E-Mail [di I-Mejl] e-mail
die App [di Ep] skrót od angielskiego „application“ – aplikacja
kostenlos [kostenlos] bezpłatny
verlaufen [ferlałfen] przebiegać
Wie ist dein Tag verlaufen? [Wi yst dajn Tag ferlałfen?] Jak minął/przebiegał Ci dzień?
so zu sagen [zo cu zagen] że tak powiem, tu: tak jakby
ich lerne dabei [iś lerne dabaj] uczę się przy tym
zu meinen Zeiten [cu majnen Cajten] za moich czasów
es gab so etwas nicht [es gab zo etfas niśt] nie było czegoś takiego
Ich kann Seiten mit meinem Smartphone aufrufen [iś kan Zajten mit majnem Smartfołn ałfrufen]
mogę przeglądać strony internetowe na moim smartfonie
die Kochrezepte [di Kochrecepte] przepisy kulinarne
Internetanschluss brauchen [Internetanszlus brałchen] potrzebować dostępu do Internetu
unglaublich [unglałbliś] niewiarygodne
das Handy [das Hendi] telefon komórkowy
im Internet surfen [im Internet serfen] surfować po Internecie
Tekstnachrichten/SMS schreiben [Tekstnachriśten/SMS szrajben] pisać wiadomości
tekstowe/SMS
SMS schicken/senden [SMS sziken/zenden] wysyłać SMS
etwas googeln [etfas gugln] „wygooglować“ coś = wyszukać za pomocą wyszukiwarki Google
anklicken [ankliken] kliknąć coś
online sein [onlajn zajn] być online = podłączonym do Internetu
herunterladen [heruntaladen] ściągnąć coś, pobrać (np. aplikację na swój telefon )
skypen [skajpen] „skajpować“, rozmawiać przez komunikator Skype
der Laptop [der Laptop] laptop
das Passwort [das Paswort] hasło
die Freisprechanlage [di Frajszpreśanlage] zestaw głośnomówiący
die Mailbox [di Mejlboks] skrzynka mailowa
E-Mail-Adresse eingeben [I-Mejl-Adrese ajngejben] wprowadzić adres e-mail
sich einloggen [ziś ajnlogen] zalogować się
sich anmelden [ziś anmelden] zalogować się
die Anmeldung [di Anmeldung] logowanie
das Ladegerät [das Ladegerejt] ładowarka
WWW [Weeweewee] www (np. przy podawaniu adresu strony)
@ [et] małpa
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