Tintschl Polska Sp. z o.o., ul.
Waszyngtona 47a, 42-217 Częstochowa
rekrutacja@tintschl.pl | Tel 501410193

NIEMIECKI DLA ELEKTRYKÓW
Wychodząc na przeciw codziennym zmaganiom z językiem niemieckim osób
rozpoczynających pracę w Niemczech zebraliśmy dla Państwa zestaw najpotrzebniejszych
zwrotów i słówek używanych w danej branży.
Jeśli macie Państwo jakieś sugestie i chcecie wziąć udział w budowaniu naszych branżowych
glosariuszy zapraszamy do kontaktu: biuro@tintschl.pl
Życzymy powodzenia i zapraszamy do sprawdzania naszych ofert pracy na www.tintschl.pl.

WSKAZÓWKI DO WYMOWY
ch

wymawiaj jak

ś

np. ich [iś] = ja

sch

wymawiaj jak

sz

np. Schule [szule] = szkoła

ie

wymawiaj jak

i

np. kriegen [krigen] = dostać

ei

wymawiaj jak

aj

np. Leiter [lajter] = kierownik

z

wymawiaj jak

c

np. Zubehör [cubehur] = sprzęt

tz

wymawiaj jak

c

np. Schutz [szuc] = ochrona

ck

wymawiaj jak

k

np. Glück [gluk] = szczęście

ä

wymawiaj jak

e

np. Wärme [werme] = ciepło

ö

wymawiaj jak

y

np. Lösung [lyzung] = rozwiązanie

ü

wymawiaj jak

u

np. Lüfter [lufter] = wntylator

chs

wymawiaj jak

ks

np. Auswechseln [auswekseln] =
wymienić

wszystkie podwójne litery czytamy pojedynczo mm = m (Komm hier! [kom hir] choć tutaj),
ss, ß = s (Messung [mesung] pomiar), nn = n (Badewanne [badewane] wanna)
h w środku wyrazu nie czytamy/pomijamy (Draht [drat] przewód/kabel/drut)
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ELEKTRYKA
NIEMIECKI

WYMOWA

POLSKI

Ich kann technische Zeichnungen
lesen

[iś kann technisze cajśnungen
lejzen[

Umiem czytać rysunki techniczne

Arbeit/Einsatz auf der Baustelle

[arbajt/ajnzac auf der bausztele]

Praca na budowie

Anweisung

[awajzung]

Polecenie

Ich brauche Werkzeugkiste

[iś brałche wekcojgkyste]

Potrzebuję skrzynki z narzędziami

die Steckdose mit dem
Erdungsbolzen

[di sztekdoze mit dejm erdungsbolcen]

Kontakt/puszka z uziemieniem

Unterputzsteckdose

[unterpucsztekdoze]

Puszka podtynkowa

Überputzsteckdose

[uberpucstekdoze]

Puszka natynkowa

Eine einfache/doppelte Steckdose

[ajne ajnfache / dopelte sztekdoze]

Kontakt pojedynczy / podwójny

elektrische Leitung

[elektrysze lajtung]

Przewód elektryczny

Elektroinstallation

[elektroinstalacjon]

Instalacja elektryczna

Hier kann man die elektrische
Leitung nicht führen

[hjer kann man di elektrysze lajtung niśt fuuren]

Tu nie można położyć przewodu
elektrycznego

der Strom

[der sztrom]

Prąd

Starkstrom

[sztarksztrom]

Układ trójfazowy

Ich muss für eine Weile Strom
ausschalten

[iś mus fur ajne wajle sztrom
ałsszalten]

Muszę na chwilę wyłączyć prąd

Wurde der Strom abgeschaltet?

[wurde der sztrom absgeszaltet]

Czy prąd został odłączony?

Die Stromspannung

[di sztromszpanung]

Napięcie prądu

Es fehlt Spannung:
• In der Steckdose
• im ganzen Haus
• in der Wohnung

[es fehlt szpanung:
• in der sztekdoze
• im gancen hałs
• in der wołnung]

Brakuje napięcia:
• w gniazdku
• w całym domu
• w mieszkaniu

Der Stromkreis

[der sztromkrajs]

Obwód prądu

Wie hoch ist die Spannung im
Netz?

[wi hoh yst di szpanung im nec]

Jakie napięcie jest w sieci?

die Hochspannungsleitung

[di hohszpanlajtung]

linia wysokiego napięcia

die Niederspannungsleitung

[di niderszpanlajtung]

linia niskiego napięcia

Elektrische Leitungen legen

[elektrysze lajtung lejgen]

Kłaść przewody elektryczne

Der Draht, Drähte

[der draat, drejte]

Przewód, przewody

Der Zähler

[der cejler]

Licznik

Der Zählerstand

[der cejlersztand]

Stan licznika

Der Schalter ist kaputt

[der szalter yst kaput]

Wyłącznik jest zepsuty
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Der Stromschalter
• Treppenhausschlater
• Kreuzschalter
• Hermetischer Schalter

[der sztromszalter]
• Trepenhałsszalter
• Krojcszalter
• Hermetyszer szalter

Wyłącznik prądu
• Schodowy
• Krzyżowy
• Hermetyczny

Türklingel

[turklingel]

Dzwonek do drzwi

Schaltuhr

[szaltuur]

Wyłącznik natynkowy

Wandschalter

[wandszlter]

Wyłącznik podtynkowy

Lichtregler

[liśtregler]

Wyłącznik ze ściemniaczem

Mit Leuchtdiode

[mit lojśtdiode]

Wyłącznik z lampką
sygnalizacyjną

Ich werde die Glühbirne gegen
……. tauschen:
• mattierte
• durchsichtige
• Halogen
• Energiesparende

[iś werde di glubirne gejgen ..
tałszen:
• Matirte
• Durśzichtige
• Halohen
• energiszparende]

Zamienię żarówki na:
• matowe
• przezroczyste
• halogenowe
• energooszczędne

Die Sicherung

[di zisierung]

Bezpiecznik

Wo sind die Sicherungen?

[wo zynd di zisierungen]

Gdzie są bezpieczniki?

Irgendwo ist Kurzschluß und die
Sicherung schlägt aus

[irgendwo yst kurzszlus und di
zisierung yst aus]

Gdzieś jest zwarcie i wybija bezpieczniki

Die Sicherung ist durchgebrannt

[di zisierung yst durśgebrant]

Ten bezpiecznik jest spalony

Die Sicherung muss ausgewechselt
werden.

[di zisierung mus ausgewekselt
werden]

Trzeba wymienić bezpiecznik

Wo ist die Hauptsicherung?

[wo yst di hałptzisierung]

Gdzie jest bezpiecznik główny?

Haben Sie einen
Spannungsprüfer?

[haben zi ajnen szpanprufer]

Czy ma Pan/Pani miernik napięcia/
neonówkę?

Wo ist das Schaltbrett?

[wo yst das szaltbret]

Gdzie jest tablica rozdzielcza?

Elektrisches Kabel

[elektryszes kabel]

Kabel elektryczny

Ich muss 6 Meter …. Kaufen.
• Dreileiterkabel
• Zweileiterkabel
• Unterputzkabel
• Überputzkabel

[iś mus seks meter … kałfen
• drajlajterkabel
• cwajlajterkabel
• unterpuckabel
• yberpuckabel]

Muszę kupić 6 metrów kabla:
• trzyżyłowego
• dwużyłowego
• podtynkowego
• natynkowego

Ich brauche ein Zweileiterkabel von
Durchmesser 0,9/1/1,5mm2

[iś brałche ajn cwajlajterkabel fon
durśmesser nul-koma-nojn/ajn/
anderthalp kfadratmilimejter]

Potrzebuję kabel dwużyłowy o
przekroju 0,9/1/1,5 mm2

Das Anschlusskabel

[anszluskabel]

Kabel instalacyjny

Der Starkstromkabel

[sztarksztromkabel]

Kabel elektroenergetyczny

Der Lampenanschluss

[lampenanszlus]

Podłączenie lamp

Die Beleuchtung

[belojśtung]

Oświetlenie

Anschluss von Sensoren

[anszlus fon zenzoren]

Podłączanie czujników

Alarmsensoren

[alarmzenzoren]

Czujniki alarmowe

Brandschutzsensoren

[brandszuczenzoren]

Czujniki przeciwpożarowe

Ich kann Lampen und Sensoren
anschließen

[iś kann lampen und zenzoren
anszlisen]

Potrafię podłączyć lampy i czujniki
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Die Maschine ist angeschlossen.

[di maszine yst angeszlosen]

Maszyna jest podłączona

Die Verkabelung

[di ferkabelung]

Okablowanie

Die Verdrahtung

[di ferdraatung]

Okablowanie

Die Kabellegung

[di kabellejgung]

Kładzenie kabli

Der Kabelzug

[der kabelcug]

Kładzenie kabli

legen

[lejgen]

Kłaść

ziehen

[cijen]

Ciągnąć

Kabelwege/Kabelstrassen bauen

[kabelwejge/kabelsztrasen bałen]

Budować trasy kablowe

Die Rinne

[di ryne]

Rynna

Die Wanne

[di wane]

Wanna

Verbinden

[di ferbinden]

Łączyć

Die Verbindung

[di ferbindung]

Połączenie

Die Binde

[di bynde]

Złączka

Ich mache elektrische Installationen
in:
• Wohnungen
• Industrieobjekten
• Büros

[iś mache elektrysze instalacjonen
in:
• Wołnungen
• Industiobjekten
• Byros]

Robię instalacje elektryczne w:
• mieszkaniach
• obiektach przemysłowych
• biurach

Die Wartung

[di wartung]

Przegląd

Die Wartung des Systems

[di wartung des zystejms]

Przegląd systemu

Die Montage, ich montiere

[montaże, iś montire]

Montaż, montuję

Der Service

[zervis]

Serwis

Die Reparatur, ich repariere

[di reparatur, iś reparire]

Naprawa, naprawiam

Ich repariere Haushaltsgeräte

[iś reparire hałsaltsgerejte]

Naprawiam sprzęt AGD

Ich baue Schaltschränke

[iś bałe szaltszrenke]

Montuję rozdzielnie

Ich installiere:
• Alarmanlagen
• Beleuchtung
• Messanlagen
• Steueranlagen
• Antennenanlagen
• Solarzellen

[iś instalire:
• alarmanlagen
• belojśtung
• mesanlagen
• sztojeranlagen
• antenenanlagen
• zolarcellen]

Instaluję:
• systemy alarmowe
• oświetlenie
• urz. Pomiarowe
• urz. Sterujące
• anteny
• panele słoneczne

Ich will ….. austauschen:
• die ganze Elektroinstallation
• manche Leitungen
• einen Teil der Elektroinstallation

[iś will … ałstałszen:
• di gance elektroinstalcjon
• mansie lajtungen
• ajnen tajl der elektroinstalacjon]

Chcę wymienić:
• całą instalację elektryczną
• niektóre przewody
• część instalacji elektrycznej
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