
Im Restaurant- w restauracji 

Witajcie dziś postaram się z pomocą filmików na YouTub zaprezentować wam 

jak można zamówić w najprostszy sposób jedzenie w restauracji. Niech was 

proszę nie zdziwi wstęp pani nauczycielki, są to lekcje przygotowane dla 

opiekunek. Będzie to zaledwie kilka słówek i krótki dialog.  

Lista słówek, które pojawiają się w filmie : 

Die Speisekarte – karta dań 

Die Suppen - zupy 

Die Tomatensuppe- zupa pomidorowa 

Die Gurkensuppe- zupa ogórkowa 

Die Hauptgerichte- dania główne 

Schweinekotlett mit Kartoffeln – kotlet schabowy z ziemniakami 

Hähnchen und frites mit Ketchup und Mayo- kurczak i frytki z keczupem i 

majonezem 

Der Nachtisch- deser 

Das Eis - lody 

Der Apfelkuchen - jabłecznik 

Die Getränke- napoje 

Das Mineralwasser- woda mineralna 

Der Orangensaft- sok pomarańczowy 

https://www.youtube.com/watch?v=sBlzMDqZIp4 film z wymową  

Część Druga 

Der Kellner- kelner 

Der Gast- gość 

Bitte- proszę 

Danke schön – dziękuję bardzo 

Das ist die Speisekarte- to jest karta dań 

Ich möchte- ja chciałabym/chciałbym 

zuerst- na początek 

https://www.youtube.com/watch?v=sBlzMDqZIp4


etwas- coś 

Möchten Sie etwas essen? Czy chciałby Pan/Pani coś zjeść? 

Ich möchte die Rechnung- chciałbym/ chciałabym rachunek  

Natürlich – naturalnie 

Das macht alles- to daje razem/ to wychodzi razem 

Stimmt so-  reszty nie trzeba ( w tym zdaniu)  

https://www.youtube.com/watch?v=2eK6jPGRU9Q filmik do dialogu  

Gra do powtórzenia słówek : 

https://wordwall.net/pl/resource/1691574/im-restaurant  

 

Dodatkowe zwroty : 

Möchten Sie etwas trinken ? czy napije się Pan/Pani czegoś 

Möchten Sie einen Nachtisch? Czy ma Pan/Pani ochotę na deser? 

Bezahlen Sie zusammen oder getrennt? Płacą Państwo razem czy osobno? 

Bezahlen Sie bar oder mit Karte- płaci Pan/Pani gotówką czy kartą? 

Ich bezahe bar/ mit Karte- płacę gotówką/kartą 

Hat Ihnen geschmäckt? Czy smakowało? 

Ja, danke alles war lecker- tak dziękuję wszytsko było smaczne/pyszne 

Auf wiedersehen – do widzenia 

Hausaufgabe- zadanie domowe 

Na podstawie podanych zwrotów i słówek stwórz dialog odbywający się w 

restauracji. Można wykorzystać inne znane słownictwo. Zadania przesyłamy na 

maila do 1.05.20 zadania będą ocenione, kreatywność mile widziana. 
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