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Bezpieczeństwo cz.1  

⬜ Pass auf! 

 

Uważaj! 

 

⬜ Sei vorsichtig! 

 

Ostrożnie! 

 

⬜ Das ist gefährlich. 
 

To niebezpieczne. 

 

⬜ Pass auf, wo du hintrittst. 
 

Patrz pod nogi. 

 

⬜ Du könntest darüber stolpern. 

 

Możesz się o to 
potknąć. 

 

⬜ Fass nicht in die Steckdose. 
 

Nie dotykaj gniazdka. 

 

⬜ Steck das nicht in den Mund. 
 

Nie wkładaj tego do 
buzi. 

 

⬜ Fass das nicht an. Es ist heiß! 
 

Nie dotykaj. To gorące! 

 

⬜ Du könntest dir die Finger 
verbrennen. 
 

Możesz sparzyć palce. 

 

⬜ Du könntest dich mit heißem Tee 
verbrühen. 
 

Możesz poparzyć się 
gorącą herbatą. 

 

⬜ Spiele nicht mit Kabeln. 
 

Nie baw się kablami. 

 

⬜ Dieses Stromkabel ist 
angeschlossen. 

 

Ten kabel jest 
podłączony do prądu. 

 

⬜ Du könntest einen Stromschlag 
bekommen. 

 

Może porazić Cię prąd. 

 

⬜ Lass den Vorhang los.  
 

Puść zasłonę. 

⬜ Zieh nicht an der Gardine. 
 

Nie ciągnij za firankę. 

⬜ Der Fußboden ist rutschig. Podłoga jest śliska. 
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Bezpieczeństwo – Ćwiczenia 

Ćwiczenie 1. Wstaw brakujące słowo. 

Patrz pod nogi. – Pass auf wo du ____. 

Możesz się o to potknąć. – Du könntest darüber _____ 

Ten przewód jest podłączony do prądu. – Dieses Stromkabel ist _________ 

Podłoga jest śliska. – Der Fußboden ist ____ 

Pocałuję, aby przestało boleć. – Lass es mich _______ 

To tylko draśnięcie. – Es ist nur ein ____ 

 

 

Ćwiczenie 2. Jak to powiesz po niemiecku? 

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. – Pass auf, wo du hintrittst. 

Możesz się o to potknąć. – Du könntest darüber stolpern. 

Ten przewód jest podłączony do prądu. – Dieses Stromkabel ist angeschlossen. 

Podłoga jest śliska. – Der Fußboden ist rutschig. 

Pocałuję, aby przestało boleć. – Lass es mich wegküssen. 

To tylko draśnięcie. – Es ist nur ein Kratzer. 

 

Ćwiczenie 2. Jak to powiesz po niemiecku? 

Przyniosę plasterek i nakleję Ci na palec. –  

Ich werde ein Pflaster holen und es dir auf den Finger aufkleben. 

Możesz przyciąć sobie palce! – Du kannst dir die Finger  
klemmen. 

Możesz się udusić. – Du könntest ersticken. 

Gdzie boli? – Wo tut es weh? 

Uważaj na głowę! – Pass auf deinen Kopf auf!  

Nie stawaj na książki. – Tritt nicht auf die Bücher. 

Może porazić Cię prąd. – Du könntest einen Stromschlag bekommen. 

Możesz poparzyć dłoń. – Du könntest dir die Hand verbrennen. 

 


