Fachsprache

Elektrik / Elektryka

Das Personal / Personel
 der/die

Elektroinstallateur/in

 der/die

Kommunikationselektriker/in

instalator/pani instalator sieci
elektrycznej
elektryk/czka komunikacyjny

 der/die

Kunde/in

klient/ka

Fachsprache

 der/die

Veranstaltungstechniker/in

technik/czka podczas wydarzeń

Die Aufgaben / Zadania
 die

Installation von Beleuchtungsanlagen

instalacja oświetleniowa

 die

Installation von Lautsprecheranlagen

instalacja głośników

 die

Leitungsverlegung

 die
 die

Messung der Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen
Montage

przełożenie przewodów
elektrycznych
pomiar skuteczności środków
ochronnych
montaż

 der

Reparaturauftrag

zlecenie naprawy

 die

Straßenbeleuchtung

oświetlenie ulic

 die

Stromversorgung

 die

Überprüfung

zaopatrzenie w energię
elektryczną
sprawdzenie

 die

Wartung

przegląd techniczny

Die Bauteile und Werkzeuge
Elementy konstrukcyjne i narzędzia
 der

Beamer

rzutnik komputerowy

 der

Bewegungsmelder

czujnik ruchu

 die

Brennstoffzelle

ogniwo paliwowe

 die

elektrische Maschine

maszyna elektryczna

Fachsprache

 die

elektrische Sicherung

bezpiecznik

 der

elektrischer Generator

generator elektroniczny

 das

Elektrogerät

urządzenie elektryczne

 der

Elektromagnet

elektromagnes

 der

Elektromotor

silnik elektryczny

 der

Empfänger

odbiornik

 der

Fehlerstrom-Schutzschalter

bezpiecznik różnicowoprądowy

 der

Fernseher

telewizja

 die

Glühlampe

żarówka

 der

induktive Bauelemente

indukcyjny element układu

 das

Kabel

kabel

 die

Kindersicherung

zabezpieczenie przed dziećmi

 der

Kondensator

kondensator

 der

Lautsprecher

głośnik

 die

Leiterplatte

płytka obwodu drukowanego

 der

Leitungsmast

słup wysokiego napięcia

 der

Leitungsschutzschalter

wyłącznik instalacyjny

 die

Leuchte

lampka

 die

Leuchtstofflampe

świetlówka

 der

Magnet

magnes

 das

Messgerät

miernik

 das

Mikrofon

mikrofon

 das

Netzkabel

kabel sieciowy

 die

Projektionsfläche

ekran projekcyjny

 der

Rauchmelder

czujnik przeciwpożarowy

 die

Satellitenschüssel

antena satelitarna

 der

Schalter

przełącznik

Fachsprache

 der

Scheinwerfer

reflektor

 die

Schraube

śrub

 der

Schraubendreher

śrubokręt

 der

Schraubenschlüssel

klucz płaski

 der

Sender

nadajnik

 der

Sensor

sensor

 die

Solarzelle

ogniwo słoneczne

 die

Steckdose

gniazdko

 der

Taster

przycisk

 das

Telefonkabel

kabel telefoniczny

 der

Transformator

transformator

 der

Transistor

tranzystor

 der

Verstärker

wzmacniacz

 der

Verteiler

rozdzielnik

 der

Werkzeugkasten

skrzynka na narzędzia

 die

Zange

szczypce

Die Planung und wichtige Begriffe
Planowanie i ważne wyrażenia
 das

elektrische Feld

pole elektronyczne

 die

elektrische Ladung

ładunek elektryczny

 die

elektromagnetische Wechselwirkung

 die

elektromagnetische Wellen

oddziaływanie elektromagnetyczne
fale elektromagnetyczne

 der

Installationsplan

plan instalacji

Fachsprache

 die

Installationszone

zona instalacji

 der

Leiter

przewód

 das

magnetische Feld

pole magnetyczne

 die

Serienschaltung

połączenie szeregowe

 der

Stromausfall

przerwa w dostawie prądu

 der

Stromschlag

porażenie prądem elektrycznym

 die

Überlastung des Stromnetzes

obciążenie sieci elektrycznej

 die

Wechselschaltung

połączenie zmienne

 der

Widerstand

opór

DieTätigkeiten / Aktywności


auswechseln

wymieniać



befestigen

przymocowywać



beleuchten

oświetlać



besprechen

omawiać



bestellen

zamawiać



einbauen

wmontowywać



eindrehen

wkręcać



einstellen

nastawiać



erneuern

wymieniać



etwas installieren

instalować coś



kontrollieren

kontrolować



korrigieren

poprawiać



Leitungen verlegen

kłaść przewody



lösen

zwalniać

Fachsprache



messen

mierzyć



montieren

montować



reparieren

naprawiać



überprüfen

kontrolować



untersuchen

sprawdzać



wechseln

zmieniać

Redewendungen / Zwroty


Der Strom ist ausgefallen.

Nie ma prądu.



Der/die/das … ist defekt.

to ... jest uszkodzone.



Die Sicherung ist durchgebrannt.

Bezpiecznik przepalił się.



etwas ist defekt

coś jest uszkodzone



etwas ist kaputt

coś jest popsute



Ich habe einen Stromschlag bekommen!



kaputt gehen

Zostałem/am porażonym/a
prądem!
zepsuć się

