Orientacja w terenie – Orientierung
Jak zapytamy o drogę?
Entschuldigung, … - Przepraszam, …
Ich suche …. – Szukam ….
Kannst du mir erklären, ….? – Czy możesz mi wytłumaczyć, …?
Kannst du mir helfen? – Czy możesz mi pomóc?
Kannst du mir sagen, … ? – Czy możesz mi powiedzieć, …?
Können Sie mir helfen? – Czy może mi Pan/-i pomóc?
Können Sie mir sagen, … ? – Czy może mi Pan/-i powiedzieć …?
Können Sie mir, erklären, ….? - Czy może mi Pan/-i wytłumaczyć, ...?
Wie komme ich zu …? – Jak dotrę do …?
Wissen Sie, wo ...... ist? – Czy wie Pan/-i, gdzie jest …..?
Wissen Sie, wo sich ...... befindet? – Czy wie Pan/-i, gdzie się znajduje ...?
Wo befindet sich …. ? – Gdzie znajduje się … ?
Wo finde ich … - Gdzie znajdę …?
Wo ist ….. ? – Gdzie jest …?

Jeśli chcemy wskazać komuś drogę lub wytłumaczyć jak ma dotrzeć do celu, posłużymy się
następującymi wyrażeniami:
... am Marktplatz - ... na rynku
... am Rathaus vorbei - ... obok / koło ratusza
... an der Ampel gerade / geradeaus – na światłach prosto
... an der Ampel links – na światłach w lewo
... an der Ampel rechts – na światłach w prawo
... bis zu einer Kreuzung mit Verkehrsampel – do skrzyżowania ze światłami
... bis zur Ampel / Verkehrsampel - … do świateł
... bis zur Kreuzung – ... do skrzyżowania
... bis zur nächsten Kreuzung - … do najbliższego skrzyżowania
... bis zur Querstraße - ... do przecznicy
... die Hauptstraße entlang - ... wzdłuż głównej ulicy
... die Hauptstraße geradeaus - .... prosto główną ulicą
... die Straße entlang - .... wzdłuż ulicy
... die zweite Straße wieder links / rechts - ... na drugiej / następnej ulicy znowu w lewo /
prawo
... durch (+Akk) – przez, np.: durch das Tor (przez bramę)
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... gegenüber (+Gen) – naprzeciwko, np.: gegenüber der Kirche / des Rathauses
... in die Straße - ... w ulicę
... ist auf der linken / rechten Seite - ... jest po lewej / prawej stronie
... neben (+Dat) – obok, np.: neben dem Rathaus
... über (+Akk) – przez, np.: über die Brücke (przez most)
... über den Platz - ... przez plac
... zwischen (+Dat) – pomiędzy, np.: zwischen der Kirche und dem Dom
… am Bahnhof - na dworcu
… an der Ecke – na rogu
… die Straße geradeaus - … ulicą prosto
… in der Siedlung – na osiedlu
… in der Straße – na ulicy
auf der linken / rechten Seite befindet sich ... – po lewej / prawej stronie znajduje się
Biegen Sie nach links / rechts ab. – Proszę skręcić w lewo / prawo.
Das ist in der Nähe. – To jest w pobliżu.
Das ist sehr nah. To bardzo blisko.
der Weg ist ausgeschidert – droga jest oznakowana
Fahren Sie in Richtung ... – Proszę jechać w kierunku ...
Gehen / Fahren Sie immer geradeaus. – Proszę iść / jechać cały czas prosto.
Überqueren Sie … - Proszę przejść ...
Und dann sehen Sie ... – I potem widzi Pan/-i ...
zuerst / dann müssen Sie ….. gehen. – najpierw / potem musi Pan/-i iść ….
zuerst / dann musst du … fahren. – najpierw / potem musisz pojechać
an eine Kreuzung kommen – dojść do skrzyżowania
bis zur Ampel gehen - iść do świateł
auf der linken / rechten Seite – po lewej / prawej stronie
das ist ein paar Schritte von hier – to parę kroków stąd
geradeaus gehen / fahren – iść / jechać prosto
östlich / südlich / westlich / nördlich von – na wschód / południe / zachód / północ od
… zur nächsten Ampel – … do najbliższych świateł

Jeżeli nie potrafimy pomóc, powiemy / lub jeżeli ktoś nie potrafi nam pomóc, usłyszymy niestety:
Es tut mir Leid. – Przykro mi.
Ich bin fremd hier. – Jestem tu obcy. / Nie jestem stąd.
Ich bin nicht von hier. – Nie jestem stąd.
Ich weiß nicht genau. – Nie wiem dokładnie.
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Leider kann ich dir nicht helfen. - Niestety nie potrafię Ci pomóc.
Leider kann ich Ihnen nicht helfen. – Niestety nie potrafię Panu/-i pomóc
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