
Cestování
Obecné

Obecné - 
esperanto německy
Bonvolu helpi min. Können Sie mir bitte helfen?

Peti helpon

Ĉu vi parolas la anglan? Sprechen Sie Englisch?
Peti se persono parolas la anglan

Ĉu vi parolas la _[lingvo]_an? Sprechen Sie _[Sprache]_?
Peti se persono parolas specifan lingvon

Mi ne parolas la _[lingvo]_an. Ich spreche kein _[Sprache]_.
Klarigi, ke vi ne parolas specifan lingvon

Mi ne komprenas. Das verstehe ich nicht.
Klarigi ke vi ne komprenas

Obecné - 
esperanto německy
Saluton! Hallo!

Norma saluto

Saluton! Hi!
Neformala saluto

Bonan matenon! Guten Morgen!
Saluto uzata matene

Bonan versperon! Guten Abend!
Saluto uzata vespere

Bonan nokton! Gute Nacht!
Saluto uzata vespere/nokte aŭ antaŭ enlitiĝo

Kiel vi fartas? Wie geht es Dir?
Ĝentila diskuto pri la bonstato de persono
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Bone, dankon. Gut, danke.

Ĝentila respondo al 'Kiel vi fartas?'

Kiel vi nomiĝas? Wie heißt du?
Peti la nomon de alia persono

Mia nomo estas ___. Mein Name ist___.
Diri iun vian nomon

De kie vi estas? Woher kommst Du?
Peti pri la deveno de persono

Mi estas el___. Ich bin aus___.
Respondi pri via deveno

Kiom vi aĝas? Wie alt bist du?
Peti pri la aĝo de persono

Mi havas____jarojn. Ich bin___Jahre alt.
Respondi pri via aĝo

Jes Ja
Pozitiva respondo

Ne Nein
Negativa respondo

Bonvolu Bitte
Kompletigovorto por aldoni ĝentilan tuŝon

Jen! Bitteschön!
Uzata por doni ion al iu

Dankon. Danke.
Danki iun

Multan dankon. Vielen Dank.
Danki iun tre varme
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Nedankinde. Gern geschehen.

Ĝentile respondi al 'dankon'

Mi bedaŭras. Es tut mir Leid.
Pardonpeti por io

Pardonu. Entschuldigung.
Por ricevi la atenton de iu

Estas bone. Schon gut.
Por respondi al pardonpeton, se vi akceptas ĝin

Ne dankinde. Kein Problem.
Respondi al pardonpeto, se vi akceptas ĝin

Atentu! Aufpassen!
Signali danĝeron

Mi malsatas. Ich habe Hunger.
Uzata kiam malsata

Mi soifas. Ich habe Durst.
Uzata kiam soifa

Mi lacas. Ich bin müde.
Uzata kiam laca

Mi malsanas. Ich bin krank.
Uzata kiam malsana

Mi ne scias. Ich weiß nicht.
Vi ne scias la respondon al demando

Estis agrable renkonti vin. Es war nett, Sie kennenzulernen.
Ĝentila adiaŭ frazo post unua renkontiĝo

Adiaŭ! Auf Wiedersehen!
Diri adiaŭon

Obecné - 
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německy
Mi ŝatus plendi. Ich möchte mich beschweren.

Ĝentila maniero de komenci vian reklamacion

Kie estas la respondeculo ĉi tie? Wer ist hier der Verantwortliche?
Eltrovi kiu respondecas

Tiu estas plene neakceptebla! Das ist wirklich inakzeptabel.
Forte esprimi vian malkontentecon

Mi volas rehavi mian monon! Ich will mein Geld zurück!
Peti repagon

Ni atendis dum pli ol horo. Wir warten seit über einer Stunde.
Plendi pri longaj tempoj de atenda

Obecné - 
esperanto německy
Tiu manĝaĵo gustas kiel feko! Dieses Essen schmeckt scheiße!

Malĝentila maniero montri malkontenton kun via manĝaĵo

Tiu trinkaĵo gustumas kiel piso! Dieses Getränk schmeckt wie Pisse!
Malĝentila maniero montri malkontenton kun via trinkaĵo

Tiu estas fekloko! Dieser Ort ist ein Drecksloch!
Malĝentila maniero montri malkontenton kun establaĵo

Tiu aŭto estas vrako! Dieses Auto ist Schrott!
Malĝentila maniero montri malkontenton kun aŭto

La servo estas aĉa! Die Bedienung ist eine Katastrophe!
Malĝentila maniero montri malkontenton kun la servo

Tiu estas ĉarlatanaĵo! Das ist eine totale Abzocke!
Krude plendi pri alta prezo

Stránka 5 22.05.2023



Cestování
Obecné
Tiu estas feka! Das ist doch Blödsinn!

Malĝentila maniero montri nekredo pri io iu diris

Vi estas stulta idioto! Du bist ein Vollidiot!
Insulti personon per kritikante lian/ŝian inteligenton

Vi komprenaĉas nenion ajn! Du verstehst einen Dreck davon!
Insulti personon per kritikante lian/ŝian konon

Diablo manĝu vin! Verpiss dich!
Krude diri personon eliri tuj

Ni aranĝu tion ekstere! Lass uns das draußen regeln!
Peti personon batali eksteren de establaĵo
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