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WSTĘP
Niniejsza publikacja przeznaczona jest dla
wszystkich, którzy planują wyjazd za granicę do
krajów niemieckojęzycznych.
Nieznajomość
języka
obcego
lub
brak
odpowiedniego zasobu słownictwa przyczynia się
do wielu problemów z porozumiewaniem się i
przebywaniem w kraju, w którym należy
komunikować się w języku obcym, w tym przypadku
w języku niemieckim.
Książka
przedstawia
niezbędne
słownictwo
związane z podróżą. Zawiera między innymi istotne
zwroty i wyrażenia, które są niezbędne podczas
podróży pociągiem, samochodem, samolotem,
autobusem czy własnym autem.
Informuje również jak komunikować się w hotelu,
restauracji oraz jak poruszać się po mieście.
W każdym rozdziale znajdziesz przykładowe
zdania, pytania i odpowiedzi ilustrujące konkretne
sytuacje.
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„Niemiecki w podróży i na wakacjach” z pewnością
ułatwi Ci pobyt za granicą i pomoże pokonać
wszelkie bariery językowe.
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1. POJĘCIA OGÓLNE O PODRÓŻY

RZECZOWNIKI :
Ausflug, der – wycieczka
Ausland, das – zagranica
Ausländer, der – obcokrajowiec
Ausländerin, die - cudzoziemka
Busverbindungen, die (l.mn.) – połączenia
autobusem
Fahrt, die – wyjazd
Fahrgast, der – pasażer, podróżny
Ferien, die ( l.mn.) – wakacje, ferie
Flugzeugverbindungen, die (l.mn.) –
połączenia samolotem
Fundbüro, das – biuro rzeczy znalezionych
Geld, das – pieniądze
Kreditkarte, die – karta kredytowa
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Kompass, der - kompas
Reise, die – podróż
Reisepläne, die ( l.mn.) – plany na podróż
Saison, der – sezon
Reisebüro, das - biuro podróży
Reiseführer, der - przewodnik po mieście
Reisepass, der - paszport
Reisen, das – podróżowanie
Reisende, der – podróżujący
Reisende, die – podróżująca
Rückfahrt, die – podróż powrotna
Rückkehr, der – powrót
Schlafsack, der - śpiwór
Sehenswürdigkeiten, die (l.mn.) – zabytki
Souvenirladen, der – sklep z upominkami
Tour, die – wycieczka
Tourist, der – turysta
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Touristeninformation, die – informacja
turystyczna
Touristin, die - turystka
Urlaub, der – urlop
Wechselstube, die - kantor
Weg, der – droga
Visum, das – wiza
Zoll, der – cło
Zugverbindungen, die (l.mn.) – połączenia
pociągiem

CZASOWNIKI :
ankommen – przyjechać
ausfüllen - wypełnić
fahren – jechać
mitnehmen – zabrać ze sobą
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planen - planować
reisen – podróżować
sich erkundigen - dowiadywać się
wechseln – wymieniać (walutę)
verreisen – wyjeżdżać
zurückkehren - wracać

PRZYMIOTNIKI :
gültig – ważny
ungültig – nieważny

ZWROTY:
auf der Durchreise sein – być przejazdem
auf eigene Faust – na własną rękę
Bargeld mitnehmen – zabrać ze sobą gotówkę
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Geld abheben – podjąć pieniądze
Gute Reise! – Szczęśliwej podróży!
eine Fahrt ins Ausland – wyjazd za granicę
eine Reise planen – planować podróż
eine Reise machen – podróżować
eine Reise antreten – udać się w podróż
eine Tour machen – wybierać się na wycieczkę
Geld wechseln – wymienić pieniądze
ins Ausland fahren – jechać za granicę
inklusive – wliczony w cenę
sich auf die Reise vorbereiten –
przygotowywać się do podróży
die Reise buchen – zarezerwować podróż
die Sachen packen – pakować rzeczy
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RODZAJE PODRÓŻY :
REISE, die - podróż



Auslandsreise, die - podróż zagraniczna



Dienstreise, die - podróż służbowa



Studienreise,

die

-

podróż

w

celach

poznawczych


Hin- und Rückreise, die - podróż tam i z
powrotem



Urlaubsreise, die - podróż urlopowa



Geschäftsreise, die - podróż w interesach

Copyright By Edyta Pawlik & EPROFESS

Niemiecki w podróży i na wakacjach

12

DOKĄD MOŻNA POJECHAĆ ?
an den See - nad jezioro

ans Meer / an die
See - nad morze

an den Fluss nad rzekę
nach Paris do Paryża

ins Dorf na wieś
fahren - jechać

ins Gebirge / in
die Berge - w góry
in die Schweiz do Szwajcarii
ins Ausland za granicę
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PRZYKŁADOWE ZDANIA :
-

Wo reisen Sie hin?

-

Dokąd Pan wyjeżdża?

Odpowiedź:
-

Ich reise nach Deutschland.

-

Wyjeżdżam do Niemiec.

-

Wann sind Sie angekommen?

-

Kiedy Pani przyjechała?

Odpowiedź:
-

Ich bin gestern angekommen.

-

Przyjechałam wczoraj.

-

Wann verreisen Sie?

-

Kiedy Pani wyjeżdża?
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Odpowiedź:
-

Ich verreise am Montag.

-

Wyjeżdżam w poniedziałek.

-

Wie viel kostet der Ausflug nach Berlin?

-

Ile kosztuje wycieczka do Berlina?

Odpowiedź:
-

Der Ausflug nach Berlin kostet 250 Euro.

-

Wycieczka do Berlina kosztuje 250 Euro.

-

Was ist im Preis inbegriffen?

-

Co jest wliczone w cenę?

Odpowiedź:
-

Im Preis sind zwei Mahlzeiten inbegriffen.

-

W cenę są wliczone dwa posiłki.
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2. PRZYGOTOWANIA DO PODRÓŻY
RZECZOWNIKI :

Aufenthalt, der - pobyt
Gepäck, das – bagaż
Gepäckaufbewahrung – przechowalnia
bagażu
Handgepäck, das – bagaż podręczny
Karte, die - mapa
Koffer, der - walizka
Personenausweis, der – dowód osobisty
Reisebestätigung, die – potwierdzenie
podróży
Reisebüro, das – biuro podróży
Reisepass, der – paszport
Reisetasche, die – torba podróżna
Rucksack, der – plecak
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