
PROSECA 

LEKCJA 6 - Samopoczucie 

Wie geht es Ihnen, Frau Schulz? 

 

ZWROT WYMOWA  TŁUMACZENIE 
nett [net]  Miły 

freundlich [frojndliś]  miły 

höflich [hyfliś]  uprzejmy 

pünktlich [pynktliś]  punktualny 

hilfsbereit [hilfsberajt]  Pomocny 

ehrlich [erliś]  Uczciwy, szczery 

fleißig [flajsyś]  Pilny 

faul [fałl]  Leniwy 

aggressiv [agresif]  Agresywny 

zuverlässig [cuferlesyś]  Sprawny, solidny, skuteczny 

humorvoll [humorfol]  Pełny humoru 

ängstlich [engstliś]  Lękliwy, bojaźliwy 

Ich habe Angst. [iś habe angst]  Boję się 

böse [byze]  Zły 

müde [myde]  Zmęczony 

Ich bin traurig [iś bin trałryś]  Jestem smutny 

Wie geht es Ihnen 
heute? 

[wi gejt es inen 
hojte?] 

 Jak się Pani dzisiaj miewa? 

Wie fühlen Sie sich 
heute? 

[wi fylen zi zyś hojte]  Jak się Pani dzisiaj czuje? 

Was fehlt Ihnen? [was fejlt inen]  Co Pani dolega? 

Was tut Ihnen weh? [was tut inen we]  Co Pani dolega? Co Panią boli? 
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Mir geht es 
gut/schlecht. 

[mija gejt es 
gut/szleśt] 

 Czuję się dobrze/źle. 

Alles in Ordnung [ales in ordnung]  Wszystko w porządku. 

Ich fühle mich nicht 
besonders. 

[iś fyle miś nyśt 
bezonders] 

 Czuję się nieszczególnie/nie czuję się najlepiej. 

gelangweilt [gelangwajlt]  Znudzony 

wütend [wytend]  Wściekły 

erschrocken [erszroken]  Przestraszony 

begeistert [begajstert]  Zachwycony 

beschämt [beszejmt]  zawstydzony 

glücklich [glykliś]  Szczęśliwy 

überrascht [yberraszt]  Zaskoczony 

geärgert [geergert]  Zdenerwowany 

froh/lustig [fo/lustyś]  Wesoły 

Ich freue mich. [iś foje miś]  Cieszę się 

lächeln [lesieln]  Uśmiechać się 

Sie lächeln. [zi lesieln]  Pani się uśmiech. 

krank [krank]  Chory 

Meine Patientin ist 
krank. 

[majne pacjentin yst 
krank] 

 Moja pacjentka jest chora. 

einsam [ajnzam]  samotny 

zufrieden [cufriden]  Zadowolony 

nervös [nerwys]  Nerwowy 

lachen [lahen]  Śmiać się 

Ich lache. [iś lahe]  Śmieję się 

Meine Patientin fühlt 
sich schwach. 

[majne pacjentin fylt 
ziś szwach] 

 Pacjentka czuje się dzisiaj słabo. 
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ÜBUNG MACHT DEN MEISTER! TRENING CZYNI MISTRZA!  

1. Proszę przetłumacz na język niemiecki: 

a) Pacjentka czuje się dzisiaj źle i jest smutna. 

b) Jestem pomocna i punktualna. 

c) Dobrze się miewam. Wszystko w porządku. 

d) Co Pani dolega, Pani Schulz? 

e) Pani jest bardzo wesoła i się uśmiecha. 

 

2. Napisz, jak się czujesz w danej sytuacji: 

o Ich kann nicht mit dir spazieren gehen (nie mogę iść z tobą na spacer) – 

Ich bin………………………. 

o Ich höre meine Lieblingsmusik (słucham mojej ulubionej muzyk) – Ich 

bin…………………………… 

o Ich helfe den Senioren (pomagam osobom starszym) – Ich 

bin………………………….. 

o Meine Patientin hat Bauchschmerzen (móją pacjentkę boli brzuch) – Sie 

ist………………………….. 

o Meine Patientin ist hingefallen (moja pacjentka upadła) – Ich 

bin………………………………. 

o Ich habe mein Portemonnaie verloren (zgubiłam portfel) – Ich 

bin……………………………. 


Odp. 1 

a) Meine Patientin fühlt sich heute schlecht und sie ist traurig. 

b) Ich bin hilfsbereit und pünktlich. 

c) Mir geht es gut. Alles in Ordnung. 

d) Was fehlt Ihnen, Frau Schulz? 

e) Die Frau ist sehr lustig und sie lächelt. 

 

 
 

Odp. 2 

Odpowiedzi dowolne 


