1. Właśnie dotarłaś do Dortmundu po podróży autokarem i podchodzi do Ciebie jakiś
nieznajomy mężczyzna witając się przyjaźnie. Okazuje się, że to koordynator, który zawiezie
Cię do rodziny i wprowadzi w obowiązki. Połącz pytania z odpowiedziami.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Guten Morgen, Entschuldigung, sind Sie Fr. Barbara? Dzień dobry, przepraszam, czy to pani Barbara?
Jawohl, es freut mich Sie kennen zu lernen. Zgadza się, miło mi Panią poznać.
Genau, das Auto steht auf der anderen Straßenseite. Haben Sie Ihr Gepäck? Dokładnie, samochód jest
po drugiej stronie ulicy. Czy ma pani już swój bagaż?
Warten Sie mal, ich helfe Ihnen. Proszę poczekać, pomogę Pani.
Ich nehme diese zwei große Koffer und Sie nehmen Ihr Handgepäck, ok? Wezmę te dwie duże walizki,
a Pani weźmie swój bagaż podręczny ok?
Wie war ihre Reise? Jak przebiegła Pani podróż?
Nein, der Bus ist plangemäß angekommen. Nie, autobus przyjechał zgodnie z rozkładem.

A) Guten Morgen, ja, ich bin Barbara. Und Sie, Herr Martin? Dzień dobry, tak, jestem Barbara.
B) Sehr angenehm! Fahren wir zusammen zur Familie? Bardzo mi miło! Czy jedziemy razem do rodziny?
C) Ich muss aber noch mein Gepäck vom Fahrer nehmen. Muszę jeszcze odebrać swój bagaż od kierowcy.
D) Vielen Dank, das ist sehr nett. Dziękuję, to miłe z Pana strony.
E) Ja, so machen wir das. Ich bin etwas müde nach langer Reise. Tak zróbmy. Jestem nieco zmęczony po
długiej podróży.
F) Die Reise war lang, aber bequem, das Wichtigste, dass wir glücklich ans Ziel gekommen sind. Wie lange
haben Sie auf mich gewartet? Podróż była wprawdzie długa, ale wygodna, najważniejsze, że szczęśliwie
dotarliśmy do celu. Czy długo Pan czekał na mnie?

2. Krzyżówka.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Została mi jeszcze godzina …. . Chętnie z Tobą porozmawiam na „skype” albo zadzwonię.
Czy dobrze ….? – Tak, łóżko było wygodne a moja pacjentka nie wstawała w nocy.
Czy pacjentka mieszka w mieście czy na ….?
Czy chciałaby Pani napić się … czy herbaty
Kiedy pranie już wyschnie, …. je, a następnie pochowam do szafy.
Czy mamy jeszcze mleko? …. jest spragniony i miauczy.

Passwort- hasło- PFLEGE- /OPIEKA/

3. Dopasuj obrazki do zwrotów.

a) Blutdruck messen
d) Im Internet surfen

-

-

b) frühstücken -

e) Einkaufen

-

c) Spazieren gehen

-

f) „Mensch ärgere dich nicht“ spielen

Arkusze odpowiedzi:

Mierzyć ciśnienie- jeść śniadanie- iść na spacer – serfować po Interecie – robić zakupy – grać w
chińczyka

