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die Reise (-n)
podróż
Gute Reise!
Szczęśliwej podróży!

reisen
podróżować
Wir reisen sehr viel.
Bardzo dużo podróżujemy.

der Ausflug, die Ausflüge
wycieczka
War der Ausflug gelungen?
Czy wycieczka była udana?

der Urlaub (-e)
urlop
Die Sekretärin möchte in den 
Urlaub gehen.
Sekretarka chciałaby pójść na urlop.

das Reisefieber
podekscytowanie przed zbliżającą  
się podróżą
Tanja fährt in zwei Tagen in die 
Ferien und hat schon jetzt 
Reisefieber.
Za dwa dni Tanja wyjeżdża  
na wakacje i już teraz cieszy  
się na podróż.

die Sommerferien
wakacje letnie
Die Schüler freuen sich auf 
die Sommerferien.
Uczniowie cieszą się na letnie 
wakacje .

das Reisebüro (-s)
biuro podróży
Dieses Reisebüro bietet sehr 
interessante und preisgünstige 
Ausflüge.
To biuro podróży oferuje bardzo 
ciekawe i niedrogie wycieczki.

der Tourist (-en)
turysta
Der Tourist möchte das Museum 
besuchen, aber donnerstags ist  
es immer geschlossen.
Turysta chciałby odwiedzić to 
muzeum, ale w czwartki jest zawsze 
zamknięte.

die Sehenswürdigkeit (-en)
rzecz warta zobaczenia
In München gibt es sehr viele 
Sehenswürdigkeiten.
W Monachium jest bardzo wiele 
rzeczy wartych zobaczenia.

Wysłuchaj słówek i zwrotów wraz z ich polskim tłumaczeniem, 
powtarzaj je za lektorem. Następnie wysłuchaj zdań ilustrujących 
ich prawidłowe użycie.

Lekcja 8  Jedziemy w nieznane
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W MIEŚCIE

die Stadt, die Städte
miasto
Wir möchten in dieser Stadt länger 
bleiben.
Chcielibyśmy zostać dłużej w tym 
mieście.

die Touristeninformation
informacja turystyczna
Entschuldigung, wo befindet sich 
die Touristeninformation?
Przepraszam, gdzie znajduje  
się informacja turystyczna?

den Weg zeigen
wskazywać drogę
Entschuldigung, könnten Sie mir 
den Weg zur Kirche zeigen?
Przepraszam, czy mógłby pan pokazać 
mi drogę do kościoła?

links
w lewo
An der Kreuzung sollten Sie links 
abbiegen.
Na skrzyżowaniu powinien pan skręcić 
w lewo.

rechts
w prawo
Jetzt gehen Sie nach rechts.
Teraz proszę iść w prawo.

Entschuldigung, können Sie mir  –
sagen, wie ich zum Stadion 
komme?
Przepraszam, czy może mi pan 
powiedzieć, jak dojadę do 
stadionu?
An der ersten Ampel bitte nach  –
links abbiegen. Dann bitte in die 
dritte Querstrasse nach links 
abbiegen und geradeaus bis 
zum Platz der Freiheit fahren.
Na pierwszych światłach proszę 
skręcić w lewo. Później proszę 
skręcić w trzecią przecznicę w lewo 
i jechać prosto aż do Placu 
Wolności.
Und dann bin ich schon da? –
I już będę na miejscu?
Ja. Das Stadion ist auf der  –
linken Seite.
Tak . Stadion jest po lewej stronie.

fahren
jechać
Diesen Sommer fahren wir mit 
dem Auto ins Gebirge.
Tego lata jedziemy samochodem 
w góry.

der Flughafen, die Flughäfen
port lotniczy
Wir warten schon fünf Stunden auf 
dem Flughafen auf unser Flugzeug.
Już od pięciu godzin czekamy na 
lotnisku na nasz samolot.
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landen
lądować
Um wie viel Uhr landet das 
Flugzeug in Deutschland?
O której godzinie ten samolot 
wyląduje w Niemczech?

der Fluggast
pasażer samolotu
Die Fluggäste sind mit der 
Bedienung sehr zufrieden.
Pasażerowie są bardzo zadowoleni 
z obsługi samolotu.

der Bahnhof, die Bahnhöfe
dworzec kolejowy
Holst du mich vom Bahnhof ab?
Odbierzesz mnie z dworca?

der Bahnsteig (-e)
peron
Dein Zug fährt vom Bahnsteig 2 ab.
Twój pociąg odjeżdża z peronu 
drugiego.

der Bus (-se)
autobus
Ich fahre mit dem Bus zur Schule.
Jadę autobusem do szkoły.

umsteigen
przesiadać się
In Düsseldorf müssen Sie 
umsteigen.
W Düsseldorfie musi się pani 
przesiąść.

die Fahrkarte (-n)
bilet
Ich muss noch Fahrkarten kaufen. 
Warte auf mich!
Muszę jeszcze kupić bilety. Poczekaj 
na mnie!

das Ticket (-s)
bilet
Hast du die Tickets gebucht?
Zarezerwowałeś bilety?

einfache Fahrkarte
bilet w jedną stronę
Wünschen Sie eine einfache 
Fahrkarte?
Życzy pan sobie bilet w jedną stronę?

hin und zurück
tam i z powrotem
Zweimal hin und zurück, bitte.
Poproszę dwa bilety tam i z powrotem.

das Taxi (-s)
taksówka
Kein Problem! Wir nehmen ein Taxi.
Nie ma problemu! Zamówimy 
taksówkę.

das Land, die Länder
państwo
Ich möchte so viele Länder 
besichtigen, aber ich habe kein 
Geld.
Chciałbym zwiedzić tak wiele krajów, 
ale nie mam pieniędzy.


