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Bezpieczeństwo cz.1  
 

⬜ ¡Cuidado! 
 

Uważaj! 

⬜ ¡Con cuidado! 
 

Ostrożnie! 

⬜ Es peligroso. 
 

To niebezpieczne. 

⬜ Mira donde pisas. 
 

Patrz pod nogi. 

⬜ Puedes tropezarte. 
 

Możesz się o to 
potknąć. 

 

⬜ No toques el enchufe. 
 

Nie dotykaj gniazdka. 
 

⬜ No metas eso en la boca. 
 

Nie wkładaj tego do 
buzi. 

 

⬜ No lo toques. ¡Está caliente! 
 

Nie dotykaj. To gorące! 
 

⬜ Puedes quemarte los dedos. 
 

Możesz sparzyć palce. 
 

⬜ Puedes quemarte con el té 
caliente. 
 

Możesz poparzyć się 
gorącą herbatą. 

 

⬜ No juegues con los cables. 
 

Nie baw się kablami. 
 

⬜ Este cable está enchufado. Ten kabel jest 
podłączony do prądu. 

 

⬜ Puedes electrocutarte. 
 

Może porazić Cię prąd. 
 

⬜ Suelta la cortina. 
 

Puść zasłonę. 

⬜ No tires del visillo. 
 

Nie ciągnij za firankę. 

⬜ El suelo está resbaladizo. Podłoga jest śliska. 
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Bezpieczeństwo – Ćwiczenia 
 

Ćwiczenie 1. Wstaw brakujące słowo. 

Patrz pod nogi. – Mira donde ____ 

Możesz się o to potknąć. – Puedes ____ 

Ten przewód jest podłączony do prądu. – Este cable está ____  

Podłoga jest śliska. – El suelo está _____  

Pocałuję, aby przestało boleć. – Te doy un besito para que se te pase el _____  

To tylko draśnięcie. – Es solo un _______  

 

Ćwiczenie 2. Jak to powiesz po hiszpańsku? 

Przyniosę plasterek i nakleję Ci na palec. –  

Możesz przyciąć sobie palce! –  

Możesz się udusić. –  

Gdzie boli? –  

Uważaj na głowę! –  

Nie stawaj na książki. –  

Może porazić Cię prąd. –  

Możesz poparzyć dłoń. –  
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Bezpieczeństwo – Odpowiedzi 
 

Ćwiczenie 1. Wstaw brakujące słowo. 

Patrz pod nogi. – Mira donde pisas. 

Możesz się o to potknąć. – Puedes tropezarte. 

Ten przewód jest podłączony do prądu. – Este cable está enchufado. 

Podłoga jest śliska. – El suelo está resbaladizo. 

Pocałuję, aby przestało boleć. – Te doy un besito para que se te pase el dolor. 

To tylko draśnięcie. – Es solo un rasguño. 

 

 

Ćwiczenie 2. Jak to powiesz po hiszpańsku? 

Przyniosę plasterek i nakleję Ci na palec. – Voy a traerte una tirita para ponértela 

en el dedo.  

Możesz przyciąć sobie palce! – ¡Puedes pillarte los dedos! 

Możesz się udusić. – Puedes asfixiarte. 

Gdzie boli? – ¿Dónde te duele? 

Uważaj na głowę! – ¡Cuidado con la cabeza! 

Nie stawaj na książki. – No pises los libros. 

Może porazić Cię prąd. – Puedes electrocutarte. 

Możesz poparzyć dłoń. – Puedes quemarte la mano.  


