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POWERVET-2017-1-PL01-KA102-038026 
MECHANIK W EUROPIE II 

 
 

SŁOWNIK POLSKO - NIEMIECKI 
PODSTAWOWYCH POJĘĆ TECHNICZNYCH 

BRANŻA MOTORYZACYJNA 

 
Słownik zawiera podstawowe słownictwo oraz zwroty najczęściej spotykane podczas realizacji 
praktyk zawodowych w firmach branżowych w Austrii.  
 

Rozdział 1 – słownictwo 
 
die Kombizange – kombinerki 
 

 

die Bohrmaschine – wiertarka 
 

 

das Lenkrad – kierownica 
 

 

der Hammer - młotek  
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die Schutzbrille - okulary ochronne  

der Rollgabelschlüssel - klucz francuski  

der Schutzanzug - odzież ochronna  

die Hebevorrichtung - podnośnik  

das Löteisen - lutownica  

der Drehmomentschlüssel - grzechotka  
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der Schraubendreher - śrubokręt 
 

 

der Reifen - opona 
 

 

die Einspritzung - wtryskiwacz 
 

 

die Zündkerze - świeca zapłonowa  
 
 
 
 

 
 

der Zylinderkopf - głowica 
 

 

das Kupplung - sprzęgło 
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der Lichtmaschine - alternator 
 

 

die Bremsscheibe - tarcza hamulcowa 
 

 

die Radnabe - piasta koła 
 

 

das Getriebe - skrzynia biegów                        

 
der Kolben - tłok 
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Rozdział 2 – przykładowe czynności 
 

 Der Metall schleifen – szlifować metal 

 Das Auto washen – myć samochód  

 Die Karosserie lackieren – lakierować karoserię 

 Die Boden wischen – zamiatać podłogę  

 Die Werkzeuge lagen – układać narzędzia  

 Die Schraube  abschrauben – odkręcać śrubę  

 Die Arbeitskleidung kleiden – ubierać ubrania robocze 

 Der Öl- und Ölfilter wechseln – wymieniać olej i filtra oleju 

 Der Zahnriemen wechseln – wymieniać pasek rozrządu 

 Der Luftfilter wechseln – wymieniać filtra powietrza 

 Der Kupplungs wechseln – wymieniać sprzęgło 

 Die Bremsflüssigkeit nachfüllen – uzupełniać płyn hamulcowy  

 Der Autobatterie wechseln – wymieniać akumulatora 

 Der Reifenwechsel – wymieniać opony 

 Das Wechseln von  Zylinderkopfdichtung – wymieniać uszczelkę pod głowicą 

 Der Drehmomentschlussel einstellen – ustawiać klucz dynamometryczny  

 Auf die Bremse treten – nacisnąć na hamulec 

 Die Schrauben festdrehen – dokręcanie śrub 

 Den Reifendruck überprüfen – sprawdzanie ciśnienia w oponach 

 Die Bremsflüssigkeit auswechseln – wymiana płynu hamulcowego 

 Auf die Arbeit vorbereiten – przygotowanie do pracy 

 Inspektion des Autos – przegląd samochodu 

 Fehler beheben – kasowanie błędów 

 Das Licht einschalte – włączać światła 

 Den Motor abstellen – wyłączyć silnik 

 Den Luftdruck in Reifen prüfen – sprawdzić ciśnienie w oponach 
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Rozdział 3 – zdania pomocnicze 
 

 Ich möchte Bremsklötze austauschen – Chciałbym wymienić klocki hamulcowe 

 Können du mir helfen? – Czy mógłbyś mi pomóc? 

 Ich verstehe dieses Wort nicht – Nie rozumiem tego słowa 

 Wo ist Gummihammer? – Gdzie jest młotek gumowy? 

 Dank für die Hilfe – Dziękuję za pomoc 

 Ich brauche ein Bohrer – Potrzebuję wiertła 

 Brauche du Hendschuhe? – Potrzebujesz rękawiczek? 

 Bring mir die Bohrmaschine – Przynieś mi wiertarkę 

 Was sind die Öffnungszeiten? – Jakie są godziny otwarcia? 

 Wie viel kostet das? – Ile to będzie kosztować? 

 Kann ich helfen? – Czy mogę w czymś pomóc? 

 Ich brauche hierbei Hilfe – Potrzebuje pomocy  w tej czynności 

 Ich arbeite jeden Tag ab  8 Uhr – Codziennie pracuje od 8 

 Die Pause von der Arbeit ist von 12 bis 13 Uhr - Przerwa w pracy jest od 12 do 13 

 Austausch des Motors war das härteste – Wymiana silnika była najtrudniejsza 

 Darf ich Sie etwas fragen? – Czy mogę o coś zapytać? 

 Können Sie das bitte wiederholen? – Czy może Pan to powtórzyć? 

 Sind Sie mit meiner Arbeit zufrieden? – Czy jest Pan zadowolony z mojej pracy? 

 Ich fühle mich heute sehr schlecht und bleibe deswegen zu Hause – Bardzo źle się 

dzisiaj czuję i z tego powodu zostanę w domu 

 Entschuldigung, das ist nicht möglich – Przepraszam, to niemożliwe 

 Ist diese Bremsscheibe neu? – Czy ta tarcza hamulcowa jest nowa? 

 Wo man alte Reifen wegwirft? – Gdzie wyrzucić stare opony? 

 Der Ölstand ist korekt – Poziom oleju jest prawidłowy 

 Vielen Dank für die Praktik – Dziękuję bardzo za praktykę 

 Wo bekomme ich Handschuhe? – Gdzie mogę dostać rękawiczki? 

 Könntest du mir beim Ölwechsel helfen? – Czy możesz mi pomóc w wymianie oleju? 
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 Der Bohrer ist gebrochen – Wiertarka jest zepsuta 

 Wo finde ich neue Felgen? – Gdzie znajdę nowe felgi? 

 Bring den Öltank, Bitte! – Przynieś zbiornik na olej 

 Kann ich auf die Toilette gehen? – Czy mogę wyjść do toalety? 

 Ich bin krank – Jestem chory 

 Bring mir Teile aus dem Lagerhaus – Przynieś mi części z magazynu 

 Ich habe Probleme mit meinem Auto. Der Motor springt manchmal nicht an! – Mam 

problem z autem. Czasami silnik nie zapala! 

 Die Bremsen funktionieren nicht richtig! – Hamulce nie działają tak jak powinny! 

 Lassen Sie das Auto hier! – Proszę zostawić tu auto! 

 Ich brauche ein  Kombizange – Potrzebuję kombinerek 

 Wir müssen den Luftfilter ersetzen – Musimy wymienić filtr powietrza 

 Bringen Sie Motoröl – Przynieś olej silnikowy 


