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Wstęp

NIEMIECKI. Słownik w obrazkach
Jeśli uczysz się niemieckiego, wybierasz w podróż, chcesz uporządkować swoją znajomość niemieckich słówek obejmujących najważniejsze dziedziny życia, a tradycyjne słowniki i pomoce leksykalne
sprawiają, że szybko ogarnia Cię znużenie – sięgnij po Niemiecki.
Słownik w obrazkach Wydawnictwa Lingo.
To publikacja, z której korzystanie będzie nie tylko pożyteczne, ale
i przyjemne, będąca zarówno szybką ściągą do klasówki czy egzaminu, jak i pomocą dla wyjeżdżających za granicę.
Dużą zaletą naszego słownika jest podejście praktyczne i nastawienie
na walor użytkowy. Składa się on z rozdziałów zawierających opisane,
starannie dobrane zdjęcia wraz z dodatkowymi słówkami i zwrotami.
Wszystkie opatrzone są wygodnym dla użytkownika uproszczonym
zapisem wymowy. Jako praktyczny przerywnik proponujemy krótkie
minidialogi pod hasłem „Jak to działa”, natomiast zadaniem żółtych
karteczek jest zwrócenie Twojej uwagi na najbardziej mylące słówka,
tzw. falsche Freunde.
Niemiecki. Słownik w obrazkach: oglądaj, powtarzaj, zapamiętuj!
Powodzenia
Autorzy i redaktorzy Lingo
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Podróż 1
Reise

1

Podróż Reise
pasażerowie
(die /Pl./) Passagiere
pasażire
dokumenty podróżne
(die /Pl./) Reisedokumente
rajzedokumente

bagaż
(das) Gepäck
gepek

bagaż podręczny
(das) Handgepäck
hantgepek

odprawa
(die) Abfertigung
apfertigunk

automat biletowy
(der) Fahrkartenautomat
farkartenautomat

paszport
(der) Reisepass
rajzepas

bilet
(die) Fahrkarte/das Ticket
farkarte/tiket

8

Podróż Reise
samolot
(das) Flugzeug
flukcojk

skrzydło
(der) Flügel
fly:gel*

kabina pilota
(das) Cockpit
kokpit

podwozie
(das) Fahrwerk
farwerk

Więcej słówek
(die) Erste-Klasse-Fahrkarte ersteklasefarkarte
(die) Zweite-KlasseFahrkarte
cfajteklasefarkarte
et e-tiket
bilet elektro- (das) E-Tick
niczny
(die) Bordkarte bortkarte
kar ta
pokładowa
essclass/
klasa biznes (die) Busin
sse
kla
ess
Busin
znesklase
/by
las
esk
buzin
(die) Economyclass
klasa
s
ekonomiczna eikonomikla
(der) Flug fluk
lot
(der) Flughafen flukhafen
lotnisko
(der) Abflug apfluk
odlot
(die) Ankunft ankunft
przylot

bilet pierwszej
klasy
bilet drugiej
klasy

silnik
(der) Motor
motor

walizka
(der) Koffer/Trolley
kofer/troli

wózek bagażowy
(der) Gepäckwagen
gepekwagen

* y: wymawiamy jak dłuższe „i” z zaokrągleniem warg
www.WydawnictwoLingo.pl
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Podróż Reise
przechowalnia bagażu
(die) Gepäckaufbewahrung
gepekaufbewarunk

punkt informacyjny
(der) Infostand
infosztant

odbiór bagażu
(die) Gepäckabholung
gepekapholunk

poczekalnia
(der) Wartesaal
wartezal

krzesło
(der) Stuhl
sztul

Więcej słówek
toaleta
(die) Toilette
toalete

10

biuro rzeczy (das) Fun
dbüro
znalezionych funtby:ro
kasa biletowa (der) Fahrka
rtenschalter
farkartenszalter
kontroler
(der) Schaffner szafner
biletów
opóźnienie
(die) Verspätung
ferszpeitunk
peron
(der) Bahnsteig bansztajk
rozkład jazdy (der) Fahrpl
an farplan

Podróż Reise
schody ruchome
(die) Rolltreppe
roltrepe

metro
(die) U-Bahn
uban

pociąg
(der) Zug
cuk

tory
(das) Gleis
glajs

wagon sypialny
(der) Schlafwagen
szlafwagen

www.WydawnictwoLingo.pl

wagon restauracyjny
(der) Speisewagen
szpajzewagen
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Podróż Reise
rower
(das) Fahrrad
farrat

siodełko
(der) Sattel
zatel

kierownica
(der) Lenker
lenker

hamulec
(die) Bremse
bremze
kosz
(der) Korb
korp

bagażnik
(der) Gepäckträger
gepektreiger

koło
(das) Rad
rat
opona
(der) Reifen
rajfen

łańcuch
(die) Fahrradkette
farratkete

pompka rowerowa
(die) Fahrradpumpe
farratpumpe

pedał
(das) Pedal
pedal

blokada na rower
(die) Verriegelung
ferrigelunk

szprycha
(die) Speiche
szpajçe*

zamek
(das) Schloss
szlos

kluczyk
(der) Schlüssel
szly:sel

kask
(der) Helm
helm

* ç wymawiamy jak „ch” przechodzące w „ś”

12

motor
(das) Motorrad
motorrat

Podróż Reise

Jak to działa?
.
 wei Erwachsene und ein Kind, bitte
–Z
bite
cfaj erwaksene unt ajn kint
Poproszę dwa bilety dla dorosłych
i jeden dla dziecka.
 infache Fahrkarten oder hin und
–E
zurück?
ajnfache farkarten oder hin unt curyk?
W jedną stronę czy powrotne?
– Hin und zurück. Gibt es
Ermäßigungen für Kinder?
hin unt curyk. gipt es ermesigungen fy:r
kinder?
ci?
Powrotne. Czy macie zniżki dla dzie
ung
 a, Kinder erhalten eine Ermäßig
–J
.
20%
von
ja, kinder erhalten ajne ermesigunk fon
cwanciç procent.
wę
Tak, bilety dla dzieci kosztują poło
tu.
bile
ceny normalnego
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Podróż Reise
tramwaj
(die) Straßenbahn
sztrasenban

powóz
(die) Kutsche
kucze

koń
(das) Pferd
pfert

autobus miejski
(der) Bus
bus

okno
(das) Fenster
fenster

lusterko boczne
(der) Seitenspiegel
zajtenszpigel

siedzenie
(der) Sitz
zits
drzwi
(die) Tür
ty:r

14

reflektor
(der) Scheinwerfer
szajnwerfer

wycieraczki
(die /Pl./) Scheibenwischer
szajbenwiszer

Podróż Reise
przystanek autobusowy
(die) Bushaltestelle
bushaltesztele

autobus piętrowy
(der) Doppeldecker(bus)
dopeldeker(bus)

statek
(das) Schiff
szif

prom samochodowy
(die) Autofähre
autofeire

taksówka
(das) Taxi
taksi
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pokład
(der/das) Bord/Deck
bort/dek
dziób
(der) Bug
buk

wypożyczalnia samochodów
(der) Autoverleih
autoferlai
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Podróż Reise
samochód
(das) Auto
auto

maska
(die) Motorhaube
motorhaube

silnik
(der) Motor
motor
tablica rejestracyjna
(das) Nummernschild
numernszilt

fotelik dziecięcy
(der) Kindersitz
kinderzits

pas bezpieczeństwa
(der) Sicherheitsgürtel
ziçerhajtsgy:rtel

łańcuch na oponę
(die) Schneekette
sznekete

16

koło
(das) Rad
rat

kierunkowskaz
(der) Blinker
blinker

Więcej słówek
dowód
rejestracyjny

(die) Zulassungsbescheinigung
culasunksbeszajnigunk

mandat

(das/der) Bußgeld/
Strafzettel
busgelt/sztrafcetel

miejsce przy
oknie

(der) Fensterplatz
fensterplac

miejsce przy
przejściu

(der) Platz am Gang
plac am gank

objazd

(die) Umleitung
umlajtunk

port

(der) Hafen hafen

postój
taksówek

(der) Taxistand
taksisztant

rejs

(die) Kreuzfahrt
krojcfart

Podróż Reise
warsztat samochodowy
(die) Autowerkstatt
autowerksztat
mechanik samochodowy
(der) Automechaniker
automeçaniker

stacja benzynowa
(die) Tankstelle
tanksztele

dystrybutor
paliwa
(die) Zapfsäule
capfzojle

deska rozdzielcza
(das) Armaturenbrett
armaturenbret

opona
(der) Reifen
rajfen

narzędzie
(das) Werkzeug
werkcojk

parking
(der) Parkplatz
parkplac

miejsce postojowe
(der) Stellplatz
sztelplac
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Podróż Reise

Jak to działa?
– Guten Tag, (zur) Grünstraße
bitte.
guten tak, (cur) gry:nsztrase bite
Dzień dobry, poproszę na ulicę
Zieloną.
– Welche Nummer?
welçe numer?
Jaki numer?
 ch, die Nummer hab’ ich
–A
vergessen, aber ich steige am
Hauptmarkt aus.
ach, di numer hap iç fergesen, aber
iç sztajge am hauptmarkt aus
Och zapomniałam jaki numer,
ale wysiądę przy Rynku
Głównym.
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Podróż Reise
zwiedzanie
(die) Besichtigung
beziçtigunk
słuchawki
(der) Kopfhörer
kopfhoerer
aparat fotograficzny
(der/die) Fotoapparat/
Kamera
fotoaparat/kamera

nawigacja samochodowa
(das) Navi
nawi

punkt
(der) Punkt
punkt

turysta
(der) Tourist
turist

autobus wycieczkowy
(der) Reisebus
rajzebus

trasa
(die)
Route
rute

lot to po niemiecku Flug
(NIE Lot, co oznacza: pion)
tor to po niemiecku Gleis
(NIE Tor, co oznacza:
bramka)
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Podróż Reise
awaria samochodu
(die) Autopanne
autopane

kierowca
(der) Fahrer
farer

linka holownicza
(das) Abschleppseil
apszlepzajl

Przydatne zwroty
jechać autostopem

trójkąt ostrzegawczy
(das) Warndreieck
warndraiek

20

per Anhalter fahren
per anhalter faren

jechać na
In die Ferien fahren
wakacje
In die ferien faren
jechać za granicę Ins Au
sland fahren
Ins auslant faren
przekroczyć
die Grenze übergranicę
schreiten di grence
y:berszrajten
ruch uliczny
(der) Straßenverkehr sztrasenferker
skręcić
abbiegen apbigen
w prawo
(nach) rechts
(nach) reçts
w lewo
(nach) links
(nach) links
utknąć w korku im Sta
u stecken
ulicznym
bleiben Im sztau
szteken blajben

