
Język niemiecki – 7b 29.05.2020 

 

Freitag, den 29.Mai 

Stunde 

Thema: Muszę iść do lekarza – podawanie przyczyn dolegliwości. 

 

Drodzy uczniowie, 

wypiszę wam kilka zwrotów dotyczących tematu dzisiejszej lekcji. Proszę przepisać je do zeszytu pod 

tematem lub wydrukować i wkleić. Kilka zwrotów dotyczy wizyty u lekarza. 

Podręcznik strona100 i 102. 

- Der Arzt – lekarz 

- Was fehlt dir? – co ci dolega? 

- Ich habe Fieber – mam gorączkę 

- Ich bin stark erkältet – jestem mocno przeziębiony 

- Miss die Temeratur – zmierz temperaturę 

- Ich habe 38 Grad Fieber – mam 38 stopni temperatury 

- Öffne bitte den Mund! – otwórz usta! 

- Dein Hals ist gerötet – twoje gardło jest zaczerwienione 

- Mach den Oberkörper frei – rozbierz się do pasa! 

- Ich muss dich untersuchen – muszę cię zbadać! 

- Du musst im Bett liegen – musisz leżeć w łóżku 

- Ich verschreibe dir Medikamente – przepiszę ci lekarstwa 

- Wie oft soll ich sie nehmen? – jak często powinnam/powinienem je brać? 

- Dreimal täglich – 3x dziennie 

- Gute Besserung! – powrotu do zdrowia! 

- Ich habe Schnupfen – mam katar 

- Ich habe Husten – mam kaszel 

- Mir ist kalt – jest mi zimno 

- Ich hatte einen Unfall – miałem wypadek 

- Ich habe mich das Bein gebrochen – złamałem/złamałam nogę 

- Er ist schwer verletzt – on jest ciężko ranny 

- Er liegt im Krankenhaus – on leży w szpitalu 

- Ich muss den Chirurgen besuchen – muszę iść do chirurga 

- Ich muss den Augenarzt besuchen – muszę iść do okulisty 



- Ich muss zum Internisten gehen – muszę iść do internisty 

- Ich muss zum Chirurgen gehen – muszę iść do chirurga 

- Ich muss zum Zahnarzt gehen – muszę iść do dentysty 

 

Uwaga! 

Niektóre rzeczowniki (np. der Chirurg, der Internist, der Herr) rodzaju męskiego otrzymują                           

w celowniku i bierniku końcówkę -en (-n). Te rzeczowniki należy zapamiętać. 

 

Herzliche Grüße! 

Katarzyna Rak-Franczak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


