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Elektrischer Grundwortschatz wurde nach einem Gespräch mit Elektriker geschrieben, der 

in Deutschland arbeitet. 

Podstawowe słownictwo elektryczne spisane po rozmowie z elektrykiem pracującym w Niemczech. 

 

das Kabel (-) 

der Seitenschneider (-) 

die Leitung (en) 

der Strom 

die Beleuchtung (en) 

der Alarmsensor (en)  

die Verdrahtung (en) 

die Wartung (en) 

die Reparatur (en) 

reparieren 

abklemmen  

ausschalten/abschalten 

einschalten/anmachen 

die Dose (n)  

die Unterputzsteckdose/ UP Steckdose  

die Aufputzsteckdose/ AP Steckdose 

der Phasenprüfer (-) 

elektrische Leitungen legen  

Es fehlt Spannung:  

in der Steckdose  

im ganzen Haus  

in der Wohnung  

der Stromkreis  

das Glasfaserkabel/LWL Kabel  

das Elektrogerät (e)  

die Wartung durchführen  

der Bewegungsmelder (-) 

elektrische Anlagen anschließen  

Schlitze in die Wand fräsen  

die Lüsterklemme (n) 

der Saft (dosł. sok) = elektrische Spannung 

der Wechselschalter (-) 

der Serienschalter   

der Wippschalter  

der Kreuzschalter  

der Taster (-) 

der Dimmschalter  

der Schalter mit Glimmlampe (n) 

der Hauptschalter  

der Treppenhausautomat (en) 

die Schalterdose  

die Abzweigdose  

die Hohlwanddose 

 

kabel 

obcinaczki boczne  

przewód 

prąd 

oświetlenie 

czujnik alarmowy 

podpinanie przewodów 

przegląd 

naprawa 

naprawiać 

odłączać  

wyłączać 

włączać 

puszka  

gniazdko podtynkowe 

gniazdko natynkowe 

próbnik napięcia 

kłaść przewody elektryczne  

Brak jest napięcia w:  

gniazdku  

całym domu  

mieszkaniu  

obwód elektryczny 

światłowód 

urządzenie elektryczne 

przeprowadzać przegląd  

czujnik ruchu  

podłączać urządzenia elektryczne  

frezować bruzdy w ścianie  

listwa zaciskowa 

pot. napięcie 

wyłącznik schodowy (przełącznik) 

wyłącznik świecznikowy dwubiegunowy 

wyłącznik jednobiegunowy 

wyłącznik krzyżowy 

włącznik dzwonkowy/ przycisk 

wyłącznik ze ściemniaczem 

wyłącznik z podświetleniem 

wył. główny 

automat schodowy 

puszka pod włącznik 

puszka instalacyjna rozgałęźna  

puszka instalacyjna do ścian z regipsu 
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Ich muss für eine Weile Strom ausschalten. 

 

Der Schalter ist kaputt. 

 

Die Sicherung ist durchgebrannt. 

 

Die Sicherung muss ausgewechselt werden 

. 

Wo ist der Unterverteiler? 

 

Hier darf man elektrische Leitung nicht  

 

führen. 

 

Er montiert Schaltschränke.  

 

Das Kabel ist tot. (ugs/pot.) 

 

Ich kann technische Zeichnungen lesen. 

 

Ich brauche eine Werkzeugkiste. 

Muszę na chwilę wyłączyć prąd. 

 

Włącznik jest popsuty. 

 

Ten bezpiecznik jest spalony. 

 

Ten bezpiecznik jest do wymiany. 

 

Gdzie jest skrzynka bezpiecznikowa? 

 

Tutaj nie można przeprowadzić przewodów 

  

elektrycznych. 

 

On montuje szafy łączeniowe. 

 

Przewód jest bez napięcia. 

 

Potrafię czytać rysunki techniczne. 

 

Potrzebuję skrzynkę z narzędziami. 

 

 

 

 

 

 

Ich stehe unter Strom. (Idiom) - Jestem bardzo zajęty/ zestresowany. 

 


