
Kierunek: Technik rachunkowości        Oddział: Semestr III 

 

Imię i nazwisko prowadzącego: Adrian Sarnowski 

Przedmiot: Język niemiecki w rachunkowości 

 

1. Blok tematyczny obejmujący 1,5 godz zajęć (2 godziny lekcyjne): Zamwienia i dostawa 

 

2 . Tematy zgodne z rozkładem materiału:  

1. Handelskorrespondenz (korespondencja handlowa - zamówienia) 

2. Mängel und Mahnungen (braki i upomnienia) 

3. Powtórzenie wiadomości 
 

3. Treści do przeczytania: 

Słowniczek: 

die Lieferung – dostawa    die Bedingungen – obsługa   

betragen (a->ä) – wynosić    die Produktbeschreibung – opis produktu  

die Mengeneinheit – jednostka miary   der Geldautomat – bankomat 

der Betrag – ilość, należność    der Geldschein – rachunek 

das Bargeld – gotówka    die Bankleitzahl – kod banku 

der Kontoinhaber – wlasciciel konta (rachunku) das Girokonto – rachunek bieżący 

der Begünstiger – beneficjent    der Einzahler – deponent 

ein|tragen (a->ä) – wpisać    der Zweck – cel 

die Versiecherung – ubezpieczenie   der Steuer - podatek 

den Gewerbeschein erhalten (a->ä)  – otrzymać zezwolenie do prowadzenia działalności 

sich beim Finanzamt an|melden – zameldować się w urzedzie finansowym 

 

Sprawdzić na stronie www.google.pl (tlumacz) wymowę słów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.pl/


 

4. Zadania do samodzielnego opracowania:  

Rozwiązać poniższe zadania 

 

 



 

 

5. Test sprawdzający + odpowiedzi: 

Test 

Wskaż poprawną odpowiedź: 

1. Was passt zum Wort „Geld“ nicht? 

a) Bargeld  b) Summe  c) schwarzes Gold 
 

2. „Geldschein“ bedeutet:  

a) rachunek  b) gotówka  c) bilet 
 

3. Tłumaczenie: „Die Garantiezeit für unsere Produkte beträgt ein Jahr“ jest prawidłowe dla 

odpowiedzi: 

a) Czas gwarancji dla produktu wynosi dwa dni.  

b) Czas gwarancji dla produktu wynosi jeden rok.  

c) Czas gwarancji dla produktu upływa po jednego roku. 



 

4. Tłumaczenie „Płatność przez przelew bankowy“ jest prawidłowe dla odpowiedzi: 

a) Überweisung per Zahlung  

b) Zahlung per Überweisung 

c) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa 
 

5. Im Überweisungsformular, ganz unten, gibt es Platz für: 

a) Betrag und Verwendungszweck b) Kontonummer und Inhaber  c) Datum und Unterschrift 

 

Odpowiedzi: 

1. c 

2. a 

3. b 

4. b 

5. c 

 


