
Lektion 4 

Soll ich bügeln? 

Czyli o domowych czynnościach   

 

Nieodzowną częścią pracy opiekunki jest pomoc podopiecznemu w codziennych 

czynnościach, a często również wykonanie ich za niego. Bardzo ważnym elementem 

współpracy z pacjentem jest informowanie go o wykonywanej czynności lub o takim 

zamiarze.  

bügeln (bygeln) – prasować 

 putzen (pucen) - czyścić 

reinigen (rajnigen) - czyścić 

kochen (kochen) - gotować 

moppen (mopen) – czyścić mopem 

Geschirr abwaschen (geszir abwaszen) – zmywać naczynia 

den Tisch decken (den tysz deken) 

reparieren(repariren) - naprawić 

Staub saugen (sztaub zaugen) - odkurzać 

spülen (szpylen) - zmywać 

helfen (helfen) - pomagać 

arbeiten (arbajten) - pracować 

 waschen (waszen) - prać 

Mittagessen zubereiten (mitagesen cuberajten) – przygotowywać obiad 

Ordnung machen (ordnung machen) – robić porządki 

aufräumen (aufrojmen) - sprzątać 

Bett machen (Bet machen) – ścielić łóżko 

Wohnung lüften (wołnung luften) – wietrzyć mieszkanie 

wegwerfen (wegwerfen) - wyrzucać 

fegen (fejgen) – zamiatać 



schneiden (sznajden) – kroić 

Chcąc się komunikować musimy opanować kilka zwrotów, ktore znacznie nam to ułatwią. 

Oto kilka przykładów: 

Ich muss (iś mus) – muszę 

Ich kann (iś kan) – mogę 

Ich will (iś wil) – chcę 

Ich soll (iś zol) –powinnam 

Używając tych zwrotów musimy pamiętać o tym, że drugi czasownik w języku niemieckim 

musi stać na końcu zdania. Znając te zwroty, jesteśmy w stanie zbudować dobrze brzmiące 

zdania: 

Ich soll jetzt bügeln (iś zoll ject bygeln) – teraz powinnam prasować 

Ich muss Geschirr spülen (iś mus geszir szpylen) – muszę zmyć naczynia 

Zadawanie pytań również nie jest skomplikowane, należy jedynie pamiętać, że w języku 

niemieckim nie ma słówka „czy” zaczynającego pytanie, zamiast tego na początku zadnia 

stawiamy czasownik: 

Ich soll Ihnen helfen (iś zol inen helfen) – Powinnam pani pomóc. – Zdanie to jest 

stwierdzeniem, teraz spróbujmy ułożyć z niego pytanie. Brzmi ono następująco:  

 Soll ich Ihnen helfen? (zol iś inen helfen) – czy powinnam Pani/Panu/Państwu pomóc? 

Zasada ta obowiązuje również, gdy chcemy zwrócić się z pytaniem do podopiecznej lub 

podopiecznego. 

Sie müssen (zi mysen) – pan/pani/państwo muszą 

Sie sollen (zi zolen) – pan/pani/państwo powinni 

Sie wollen (zi wolen) – pan/pani/państwo chcą 

Sie möchten (zi mychten) – pan/pani/państwo chcieliby 

Sie brauchen (zi brauchen) – pan/pani/państwo potrzebują 

Zdania twierdzące budujemy według poznanej zasady, pamiętając, że drugi czasownik 

stawiamy na końcu zdania: 

Sie möchten einen Tee trinken (zi mychten ajnen te trinken) – Pani chciałaby napić się herbaty. 

Teraz zamieńmy to zdanie na pytanie. Wystarczy, że zaczniemy od czasownika, czyli: 



Möchten Sie einen Tee trinken? (mychten zi ajnen te trinken) – Czy chciałaby pani napić się 

herbaty? 

Teraz postaraj się przetłumaczyć następujące zdania: 

Czy chciałby pan napić się herbaty? 

Czy powinnam pani pomóc? 

Muszę wynieść śmieci. 

 

 

 

 

 


