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BUDOWNICTWO 

 

 

Niezbędne słownictwo: 

  prace rozbiórkowe  die Abrissarbeiten/Abbrucharbeiten  

  wkrętarka akumulatorowa  der Akkuschrauber  

  stary budynek   der Altbau  

  aluminium   das Aluminium  

Czynności 
zawodowe

Przydatne 
zwroty

Niezbędne 
słownictwo
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  koparka   der Bagger  

  belka   der Balken  

  inżynier budowlany   der/die Bauingenieur/in  

 kierownik/-czka budowy  der/die Bauleiter/in -  

  projekt budowy  der Bauplan  

  beton   der Beton  

  ołów   das Blei  

  grunt; gleba; podłoga  der Boden  

  wiertarka   die Bohrmaschine  

  deska; półka  das Brett  

  brąz   die Bronze  

  biurowiec  das Bürogebäude  

  dach   das Dach  

  łata dachowa  die Dachplatte  

  rynna dachowa  die Dachrinne  

  dachówka   der Dachziegel  

  sufit   die Decke  

  pomnik  das Denkmal  

  konserwacja zabytków  die Denkmalpflege  

  gruby   dick  

  ściemniacz światła  der Dimmer  

  dom bliźniaczy   das Doppelhaus  

  ciemny   dunkel  

  kołek   der Dübel  

  cienki   dünn  

  wiadro   der Eimer  
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  dom jednorodzinny   das Einfamilienhaus  

  żelazo   das Eisen  

  elastyczny   elastisch  

  wiadro farby   der Farbeimer  

  pilnik   die Feile  

  futryna okienna  der Fensterrahmen  

  okno   das Fenster  

  parapet   das Fensterbrett  

  dom z prefabrykatów   das Fertighaus  

  wilgotny   feucht  

  płytka, kafelek   die Fliese  

  świeży   frisch  

  fuga   die Fuge  

  fundament   das Fundament  

  podłoga   der Fußboden  

  ogrzewanie podłogowe   die Fußbodenheizung  

  rusztowanie   das Gerüst  

  czeladnik  der/die Geselle/Gesellin  

  gips   der Gips  

  szkło   das Glas  

  urządzenie do cięcia szkła  der Glasschneider  

  gładki   glatt  

  szklany   gläsern  

  złoto   das Gold  

  młotek   der Hammer  

  dom   das Haus  
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  jasny, widny  hell  

  hebel   der Hobel  

  budynek wielopiętrowy  das Hochhaus  

  drewno   das Holz  

  niestabilny   instabil  

  izolacja   die Isolation  

  kabel   das Kabel  

  bęben kablowy  die Kabeltrommel  

  kamień wapienny  der Kalkstein  

  zimny   kalt  

  komin   der Kamin  

  zepsuty   kaputt  

  piwnica   der Keller  

  piła łańcuchowa  die Kettensäge  

  hydraulik  der Klempner  

  przycisk   der Knopf  

  piła tarczowa   die Kreissäge  

  tworzywo sztuczne  der Kunststoff  

  miedź   das Kupfer  

  laminat   das Laminat  

  glina   der Lehm  

  drabina   die Leiter  

  malarz pokojowy   der/die Maler/in  

  mur   die Mauer  

  murarz   der/die Maurer/in  

  dom wielorodzinny   das Mehrfamilienhaus  
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  taśma miernicza   das Messband  

  piła do metalu  die Metallsäge  

  zaprawa murarska   der Mörtel  

  piła elektryczna   die Motorsäge  

  kosz na śmieci   der Mülleimer  

  gwóźdź  der Nagel  

  nowy budynek   der Neubau  

  parkiet   das Parkett  

  podpora, słupek  der Pfosten  

  pędzel   der Pinsel  

  plandeka   die Plane  

  płuytka   die Platte  

  młot pneumatyczny   der Presslufthammer  

  tynk  der Putz  

  nierówny   rau  

  naprawa   die Reparatur  

  renowacja   die Restaurierung  

  rura   das Rohr  

  zardzewiały   rostig  

  prace remontowe  die Sanierungsarbeiten  

  piła  die Säge  

  brzeszczot piły  das Sägeblatt  

  nóż ząbkowany  das Sägemesser  

  słup, podpora  die Säule  

  włącznik/wyłącznik/przełącznik  der Schalter  

  zawias   das Scharnier  
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  łopata   die Schaufel  

  ściernica   das Schleifgerät  

  komin   der Schornstein  

  śrub(k)a  die Schraube  

  klucz płaski   der Schraubenschlüssel  

  śrubokręt   der Schraubenzieher  

  wkrętarka   der Schrauber  

  imadło   der Schraubstock  

  stolarz  der/die Schreiner/in  

  taczka   die Schubkarre  

  odzież ochronna  die Schutzkleidung  

  spawacz  der/die Schweißer/in  

  ciężki   schwer  

  srebro   das Silber  

  szpachla   der Spachtel  

  solidny, mocny  stabil  

  stal   der Stahl  

  sztywny   steif  

  kamień   der Stein  

  piętro   das Stockwerk  

  wspornik, podpora   die Stütze  

  teownik  das T-Eisen  

  tapeta   die Tapete  

  smoła   der Teer  

  dywan   der Teppich  

  wykładzina dywanowa  der Teppichboden  
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  stolarz  der/die Tischler/in  

  belka nośna   der Träger  

  schody   die Treppe  

  suchy   trocken  

  nieszczelny   undicht  

  przeszlenie, szkło  die Verglasung  

  tynk   der Verputz  

  ściana   die Wand  

  ciepły  warm  

  wodoodporny   wasserfest  

  poziomica   die Wasserwaage  

  narzędzie  das Werkzeug  

  skrzynka na narzędzia  der Werkzeugkasten  

  dom mieszkalny  das Wohnhaus  

  obcęgi   die Zange  

  cement   der Zement  

  cegła   der Ziegel  

  cynk   das Zink  

  calówka   der Zollstock  

 

 

Czynności zawodowe: 

  przykrywać (coś plandeką)  (etwas mit einer Plane) abdecken  

  uszczelniać, zabezpieczać  abdichten  

  zeszlifowywać   abschleifen  

  podłączać (prąd)  (den Strom) anschalten  

  malować   anstreichen  
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  montować, instalować  aufbauen  

  naprawiać   ausbessern  

  układać (płytki)  (Fliesen) legen  

  układać (parkiet w pomieszczeniu)  (einen Raum mit Parkett) auslegen  

  wykopywać koparką  baggern  

  budować   bauen  

  betonować   betonieren  

  izolować (od ciepłą/zimna)  (gegen Wärme/Kälte) dämmen  

  instalować ogrzewanie/kaloryfer  (die Heizung) installieren  

  toczyć   drechseln  

  przymocować kołkiem  dübeln  

  wywiercić (dziurę w ścianie)   (ein Loch in die Wand) bohren  

  wstawiać (szybę okienną)  (eine Fensterscheibe) einsetzen  

  usuwać   entfernen  

  odrdzewiać  entrosten  

  układać (płytki)  fliesen  

  zagipsować  gipsen  

  walić młotkiem   hämmern  

  wchodzić (po drabinie)  (die Leiter) hinaufsteigen  

  schodzić (po drabinie)   (die Leiter) heruntersteigen  

  heblować   hobeln  

  regulować   justieren  

  spinać   klammern  

  lakierować   lackieren  

  kłaść (fundamenty)  (das Fundament) legen  

  rozpuszczać   lösen  

  malować   malen  

  murować  mauern  

  mierzyć   messen  
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  mieszać   mischen  

  montować   montieren  

  naprawiać   reparieren  

  piłować   sägen  

  ostrzyć; szlifować  schleifen  

  przyśrubować (coś do czegoś)  (etwas an etwas) schrauben  

  spawać   schweißen  

  szpachlować   spachteln  

  naciągać   spannen  

  zamocować obrabiany przedmiot w 
imadle 

 (ein Werkstück in den Schraubstock) 
spannen  

  malować  streichen  

  pokryć (budynek) dachem   (ein Gebäude) überdachen  

  tynkować   verputzen  

  ważyć   wiegen  

  montować   zusammenbauen  

  ześrubowywać   zusammenschrauben  

  przycinać   zuschneiden  

 

 

 

Przydatne zwroty: 

  Czy możesz mi pomóc?  Kannst du mir helfen?  

  Czy możesz mi podać…?  Kannst du mir … geben? 

  Możesz mi pomóc w 
przenoszeniu…? 

 Kannst du mir tragen helfen?  

  Możesz to przez chwilę 
potrzymać? 

 Kannst du das kurz halten?  

  Świeżo malowane!  Frisch gestrichen!  
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  Powiedz mi proszę, gdzie znajdę…?  Sag mir bitte, wo finde ich…?  

  Ile czasu jeszcze potrzebujesz?   Wie viel Zeit brauchst du noch?  

  Jak można to włączyć?  Wie kann man es einschalten?  

  Nie umiem obsługiwać tej 
maszyny. 

 Ich kann die Maschine nicht 
bedienen.  

  To jest zepsute.  Es ist kaputt.  

  To jest nieczynne/nie działa.  Es ist außer Betrieb.  

  Uważaj, to jest gorące!  Pass auf, es ist heiß!  

  Uwaga!  Vorsicht/Achtung!  

 

 


