Lekcja 39
Zakupy i zdrowe odżywianie się
1. Zakupy
Ich muss heute einkaufen / Einkäufe machen. – Muszę dzisiaj zrobić zakupy.
Ich gehe einkaufen. – Idę na zakupy.
Ich fahre einkaufen. – Jadę na zakupy.
Was darf’s sein? – Co podać?
Ist das alles? – Czy to wszystko?
Haben Sie Kleingeld? – Czy ma pani drobne?
Ich hätte gern … - Chciałabym / proszę …
Bekomme ich … bei Ihnen? – Czy dostanę u pani/pana …?
Wie viel / was kostet das? – Ile to kosztuje?
Ich habe das Geld passend. – Mam odliczone pieniądze.
Ich habe kein Kleingeld dabei. – Nie mam ze sobą drobnych.
Kann ich hier mit der EC-Karte bezahlen? – Czy mogę tu zapłacić kartą
bankową?
Ja, Sie können mit der Karte bezahlen. – Tak, może pani zapłacić kartą.
Nein, nur Bargeld. – Nie, tylko gotówka.
Sie können nur bar bezahlen. – Może pani płacić tylko gotówką.
Das macht … - To wynosi …
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2. Odżywianie się
Sie dürfen jetzt nur gekochte Speisen essen. – Może pan jeść teraz tylko
gotowane potrawy.
Sie dürfen nichts Gebratenes essen. – Nie wolno panu jeść nic smażonego.
Ich kann keine Ausnahme machen. – Nie mogę zrobić wyjątku.
leicht verdauliche Mahlzeiten zu sich nehmen – przyjmować lekkostrawne
posiłki
Wie kann man das Essen beschreiben? – Jak można opisać jedzenie?
gesund – zdrowy
ungesund – niezdrowy
leicht verdaulich – lekkostrawny
schwer verdaulich – ciężkostrawny
fettig – tłusty
fettarm – niskotłuszczowy
viel Fett enthalten – zawierać dużo tłuszczu
mundgerecht – łatwy do pogryzienia
gut verdauliche Nahrungsmittel – artykuły spożywcze, które są dobrze trawione
blähende Nahrungsmittel – artykuły spożywcze powodujące wzdęcia
Was gibt es zu Mittag? – Co jest na obiad?
Es wird Ihnen schmecken. – Będzie panu smakować.
Ich hoffe, dass es schmeckt. – Mam nadzieję, że smakuje.
Ich habe … gekocht. – Ugotowałam …
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Notizen

Notatki

Utile współpracuje z portalem niemieckipoludzku.pl
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