
 

Was brauchen Sie? Czego pani/pan potrzebuje?
Was kann ich für Sie tun? Co mogę zrobić dla pani/pana?

Jak widzisz, w języku niemieckim forma Sie odnosi się zarówno do kobiety, 
jak i mężczyzny, dlatego możemy zapytać:
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Nett, Sie kennenzulernen. Miło panią / pana poznać.

Ich heiße ... und komme aus ... Nazywam się ... pochodzę z...

Ich bin mit dem Bus / mit dem Auto / 
mit dem Zug gekommen.

Przyjechałam autobusem / autem / 
pociągiem.

Ich bin Ihre Pflegerin. Jestem pani / pana opiekunką.

jak ładnie się przedstawić?1.

Ich bin zum ersten Mal in
Deutschland.

Jestem po raz pierwszy w
Niemczech.

Ich habe schon in Deutschland
gearbeitet.

Pracowałam już w Niemczech.

Ich habe schon Erfahrung als
Seniorenbetreuerin.

Mam już doświadczenie jako
opiekunka osób starszych.
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In Polen wohne isch in ... W Polsce mieszkam w ...

Von Beruf bin ich ... Z zawodu jestem ...

Ich bin ledig. Jestem wolna (niezamężna).

Ich bin verheiratet. Jestem zamężna.

2. jak opowiedzieć coś o sobie?

 

Ich bin verwitwet. Jestem wdową.

Ich bin geschieden. Jestem rozwiedziona.

 

Ich habe Kinder. Mam dzieci.
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Wo ist mein Zimmer? Gdzie jest mój pokój?

Nimmt der Patient / die Patientin
Medikamente ein?

Czy pacjent / pacjentka zażywa
leki?

Könnten Sie den Zustand des
Patienten / der Patientin genauer
beschreiben?

Czy może pan / pani dokładniej
opisać stan pacjenta / pacjentki?

Wen kann ich anrufen, falls etwas
passiert?

Do kogo mogę zadzwonić, gdyby
coś się działo?

3. Pierwsze pytania w nowym miejscu pracy:

 

Ich bin verwitwet. Jestem wdową.

Könnte isch das Zimmer des
Patienten / der Patientin sehen?

Czy mogłabym zobaczyć pokój
pacjenta / pacjentki?

 

Könnten Sie mir das Haus zeigen? Czy mógłby pan / mogłaby pani
pokazać mi dom?

4. Przydatne słówka:
 
der Zustand - stan
sehen - widzieć, zobaczyć
zeigen - pokazywać


