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Drogi Czytelniku,  

masz przed sobą skrypt do kursu audio Gramatyka niemiecka A1, A2. W kursie tym, który jest 
przeznaczony dla początkujących i lekko zaawansowanych, zaznajomisz się z tematami przekrojowymi, 
dzięki którym prędko powinieneś porozumiewać się nawet z niewielkim zasobem słownictwa oraz 
stworzysz podstawy do dalszego rozwoju zdolności komunikacyjnych w języku niemieckim.  

Kurs powstał w oparciu o nauczanie kontekstowe, co oznacza, że nie będziesz uczył się tylko słówek, 
ale również i zdań, w których można zastosować dane słownictwo. W kursie tym znajdziesz ponad 1500 
słówek i ćwiczeń sprawdzających.  

Jak najlepiej korzystać z kursu? Wybierz sobie lekcję, od której chcesz rozpocząć. W każdej lekcji 
zapoznasz się najpierw ze słówkami (lekcja 1. i 2.). Następnie masz do dyspozycji krótkie wytłumaczenie 
gramatyki danej lekcji. Tak naprawdę chodzi o te najbardziej podstawowe zasady, dokładniejsze 
wyjaśnienia wraz z wyjątkami znajdziesz w jakimkolwiek podręczniku do nauki języka. Następnie 
przejdź do zdań. W każdej części panuje zasada, że w momencie opanowania słuchania tłumaczeń z 
niemieckiego na polski (lekcja 3.) kontynuujesz tłumaczenia z polskiego na niemiecki (lekcja 4.). Jeżeli 
opanujesz tłumaczenia zdań z niemieckiego na polski (lekcja 5.) w trakcie przerwy przed polskim 
tłumaczeniem, osiągnąłeś wymarzony cel. Dodatkowo masz do dyspozycji nagrania zdań tylko po 
niemiecku (lekcja 6.), które powinieneś już rozumieć.  

W skrypcie znajdziesz plan nauki, spis playlisty (jeśli czegoś nie zrozumiesz), fiszki obustronne, dzięki 
którym można się uczyć i powtarzać nawet wtedy, kiedy nie można słuchać nagrań. A dla tych, którzy 
chętnie się sprawdzają, przygotowany jest test z każdej lekcji z kluczem odpowiedzi.  

Instrukcja obsługi:  

• Wybierz lekcję, którą chcesz opanować.  
• Potnij obustronne fiszki oraz podziel je sobie na słówka i zdania.  
• Kilkakrotnie wysłuchaj ścieżki dźwiękowej 1. i 2., następnie przeglądaj fiszki do momentu ich 

opanowania.  
• Wysłuchaj wyjaśnienia gramatycznego tematu danej lekcji, w razie potrzeby znajdź 

szczegółowe wytłumaczenie w Internecie lub w podręczniku do nauki języka. 

• Kilkakrotnie wysłuchaj tłumaczeń zdań z niemieckiego na polski. Następnie wysłuchaj 
tłumaczeń w drugą stronę z polskiego na niemiecki. Ćwicz zdania również za pomocą fiszek. 
Czy rozumiesz niemieckie zdania prędzej nim zabrzmi ich polskie tłumaczenie? Czy rozumiesz 
zdania z lekcji szóstej? Jeżeli odpowiedzi na te pytania są pozytywne, oznacza to, że masz drogę 
wolną do odkrywania nowej lekcji. Gratulacje! 

Opanowanie jednej krótkiej lekcji nie powinno Ci trwać dłużej niż tydzień. Swe osiągnięcia możesz 
zapisywać w tabeli, którą znajdziesz na kolejnej stronie. Znajdziesz w niej również ,,szybką‘‘ listę lekcji.  

Jeżeli chcesz o coś zapytać, napisz do mnie wiadomość na tomas@audioacademyeu.eu.  

Chętnie pomogę Ci w nauce. 

 
Życzę mile spędzonych dni i trzymam kciuki podczas nauki,  
 
Tomasz 
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001_Lekcja 01 – Czasownik SEIN – Być_ słownictwo - słuchaj! 

  Werbung, die   reklama 

  krank   chory 

  zu Hause   w domu 

  Mode, die   moda 

  elegant   elegancki 

  das   to 

  wenig   mało 

  teuer   drogi 

  rot   czerwony 

  schwarz   czarny 

  Lage, die   sytuacja 

  Ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie   ja, ty, on, ona, ono, my, wy, oni, one 

  München   Monachium 

  Mittwoch, der   środa 

  Messe, die   targi 

  modern   nowoczesny 

  Arbeitnehmer, der   pracownik 

  derzeit   obecnie 

  Musiker, der   muzyk 

  wer   kto 

  und   i 
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  wie   jak 

  Jugend, die   młodzi 

  fertig   gotowy 

  so   tak 

  Leute, die   ludzie 

  sein - ich bin, du bist, er ist, wir sind, ihr seid, 
sie sind 

  být 

  aktiv   aktywny 

  Presse, die   prasa 

  positiv   pozytywny 

  schlimm   zły 

  super   super 

  weit   daleko 

  regional   regionalny 

  Platz, der, Plätze   miejsce, rynek 

  schön   piękny 

  neu   nowy 

  zufrieden   zadowolony 

  wer   kim 

  Sport, der   sport 

  Kaufmann, der   sprzedawca/sprzedawczyni 

  Eröffnung, die   otwarcie 
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  schwer   trudny 

  nicht   nie 

  oder   albo 

  Pilot, der   pilot/pilotka 

  zurück   z powrotem 

  müde   zmęczony 

  prima   świetny 

  unterwegs   w drodze 

  tätig   aktywny 

  populär   popularny 

  schön   piękny 

  Koalition, die   koalicja 

  nur   tylko 

  Sie   Pan, Pani, Państwo 

  Chemie, die   chemia 

  schwierig   trudne 

  sein - ich bin, du bist, er ist, wir sind, ihr seid, 
sie sind 

  być - ja jestem, ty jesteś, on jest, my jesteśmy, 
wy jesteście, oni są 

  nur   tylko 

  es   to 

  sie ist   ona jest 

  online   online, być w sieci 
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  Schloss, das   zamek 

  wie   jak 

  und   i 

  interessant   interesujący 

  frei   wolny 

  Ausländer, der   obcokrajowiec 

  grau   szary 

  aber   ale 

  Neuen, die   nowi 

  Ziel, das   cel 

  Toilette, die   toaleta, ubikacja 

  so   tak 

  schön   piękny 

  Arbeiter, der   robotnik 

  fantastisch   fantastyczny 

  schwierig   trudny 

  wo   gdzie 

  heute   dzisiaj 

  aber   ale 

  wer   kto 

  Person, die   osoba 
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  neutral   neutralny 

  Schüler, der   uczeń 

  was   co 

  Export, der   eksport 

  einfach   łatwe 

  Polizist, der   policjant 

  Sie sind   Pan jest 

  praktisch   praktyczny 

  stabil   stabilny 

  genau   dokładnie 

 

002_Lekcja 01 – Czasownik SEIN – Być_ Słownictwo - przetłumacz! 

  elegancki   elegant 

  trudny   schwierig 

  Monachium   München 

  toaleta, ubikacja   Toilette, die 

  fantastyczny   fantastisch 

  osoba   Person, die 

  pracownik   Arbeitnehmer, der 

  co   was 

  nowi   Neuen, die 

  Pan, Pani, Państwo   Sie 
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  dzisiaj   heute 

  trudny   schwer 

  interesujący   interessant 

  w domu   zu Hause 

  z powrotem   zurück 

  to   das 

  ale   aber 

  gotowy   fertig 

  stabilny   stabil 

  drogi   teuer 

  piękny   schön 

  ona jest   sie ist 

  mało   wenig 

  i   und 

  cel   Ziel, das 

  tylko   nur 

  być - ja jestem, ty jesteś, on jest, my jesteśmy, 
wy jesteście, oni są 

  sein - ich bin, du bist, er ist, wir sind, ihr seid, 
sie sind 

  praktyczny   praktisch 

  být   sein - ich bin, du bist, er ist, wir sind, ihr seid, 
sie sind 

  ale   aber 
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  w drodze   unterwegs 

  sytuacja   Lage, die 

  moda   Mode, die 

  ja, ty, on, ona, ono, my, wy, oni, one   Ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie 

  albo   oder 

  jak   wie 

  daleko   weit 

  piękny   schön 

  popularny   populär 

  nowoczesny   modern 

  robotnik   Arbeiter, der 

  neutralny   neutral 

  czerwony   rot 

  miejsce, rynek   Platz, der, Plätze 

  kto   wer 

  sport   Sport, der 

  otwarcie   Eröffnung, die 

  obecnie   derzeit 

  kim   wer 

  nowy   neu 

  ludzie   Leute, die 
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  targi   Messe, die 

  tak   so 

  super   super 

  koalicja   Koalition, die 

  piękny   schön 

  pilot/pilotka   Pilot, der 

  kto   wer 

  reklama   Werbung, die 

  sprzedawca/sprzedawczyni   Kaufmann, der 

  świetny   prima 

  zadowolony   zufrieden 

  i   und 

  czarny   schwarz 

  to   es 

  zły   schlimm 

  policjant   Polizist, der 

  prasa   Presse, die 

  uczeń   Schüler, der 

  aktywny   tätig 

  jak   wie 

  chory   krank 
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  gdzie   wo 

  tak   so 

  młodzi   Jugend, die 

  środa   Mittwoch, der 

  zamek   Schloss, das 

  szary   grau 

  trudne   schwierig 

  wolny   frei 

  tylko   nur 

  pozytywny   positiv 

  chemia   Chemie, die 

  regionalny   regional 

  łatwe   einfach 

  muzyk   Musiker, der 

  obcokrajowiec   Ausländer, der 

  aktywny   aktiv 

  online, być w sieci   online 

  eksport   Export, der 

  Pan jest   Sie sind 

  zmęczony   müde 

  nie   nicht 
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  dokładnie   genau 
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003_Lekcja 01-Czasownik SEIN – Być_wyjaśnienie 
  

W tej lekcji nauczymy się stosować czasownik BYĆ - SEIN.  

 

  ich   bin ja     jestem  wir  sind my jesteśmy 

  du    bist ty     jesteś  ihr  seid wy jesteście 

  er      on   sie      sind    oni są 

  sie   ist  ona   jest 

  es  ono   Sie      sind Pan/Pani jest Państwo są
        (forma grzecznościowa) 

Zwróć uwagę na to, że w języku niemieckim forma grzecznościowa występuje w 3. osobie liczby 
mnogiej. 2. osobę liczby mnogiej (ihr) stosujemy zwracając się do więcej osób a 3. osobę liczby mnogiej 
(Sie) stosujemy zwracając się do jednej osoby lub do więcej osób.  

Zdanie oznajmujące twierdzące 

Ich bin schon hier.    Jestem już tutaj. 

Er ist zu Hause.    Jest w domu. (on) 

Es ist hier.     To jest tutaj. 

 

Zdanie oznajmujące przeczące 

 

W języku niemieckim, żeby wyrazić samodzielne przeczenie stosujemy w odpowiedzi wyraz nein, 
natomiast w zdaniu przeczenie tworzy wyraz nicht.  

 

Sie sind nicht zu Hause.  Nie ma ich w domu. 

Sie ist noch nicht hier.   Nie ma jej jeszcze tutaj. 

 

PYTANIE 

Pytanie tworzymy za pomocą tzw. inwersji – czyli poprzez zamianę szyku wyrazów w zdaniu 
oznajmującym:  

Ist er hier?     Czy jest tutaj? (on) 

Ist er nicht zu Hause?    Czy nie jest w domu? (on) (on) 

Seid ihr zu Hause?    Czy jesteście w domu?  
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004_Lekcja 01 – Czasownik SEIN – Być_ Ćwiczenia sprawdzające - słuchaj! 

  Ich bin hier!   Jestem tutaj! 

  Wo ist die Toilette?   Gdzie jest toaleta? 

  München ist in Bayern.   Monachium jest w Bawarii. 

  Hier ist noch Platz.   Tutaj jest jeszcze miejsce. 

  Er ist Ausländer.   On jest obcokrajowcem. 

  Ich bin noch unterwegs.   Nadal jestem w drodze. 

  Schloss Schönbrunn ist in Wien.   Zamek Schönbrunn jest w Wiedniu. 

  Heute ist es sonnig.   Dzisiaj jest słonecznie. 

  Heute ist Mittwoch   Dziś jest środa. 

  Ich bin müde.   Jestem zmęczony. 

  Das ist in Mode.   To jest modne. 

  Ich bin krank.   Jestem chory. 

  Wie alt sind Sie?   Ile ma Pan lat? 

  Wo bist du?   Gdzie jesteś? 

  Wer ist das?   Kto to jest? 

  Derzeit bin ich allein.   Obecnie jestem sam. 

  Ich bin nur heute in Berlin.   Tylko dziś jestem w Berlinie. 

  Wer bist du?   Kim jesteś? 

  Die Eröffnung ist morgen.   Otwarcie jest jutro. 

  Der Export ist schwach.   Eksport jest słaby. 
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  Er ist Pilot.   Jest pilotem. 

  Ich bin am Ziel.   Jestem u celu. 

  Sind wir schon online?   Jesteśmy online? 

  Ich bin Kaufman von Beruf.   Z zawodu jestem sprzedawcą. 

  Er ist noch Schüler.   Jest jeszcze uczniem. 

  Ich bin im medizinischen Bereich tätig.   Pracuję w dziale medycznym. 

  Ich bin Arbeitnehmer.   Jestem pracownikiem. 

  Ich bin Arbeiter.   Jestem robotnikiem. 

  Wann ist die Messe in Berlin?   Kiedy są targi w Berlinie? 

  Er ist Polizist.   On jest policjantem. 

  Sie sind so schön.   Pani jest taka piękna. 

  Ist er schon zurück?   Czy on już wrócił? 

  Bist du zu Hause?   Jesteś w domu? 

  Wer ist diese Person?   Kim jest ta osoba? 

  Hier sind viele Leute.   Tutaj jest mnóstwo ludzi. 

  Die Koalition ist sich nicht einig.   Koalicja nie jest jednolita. 

  Die Jungend ist technikbegeistert.   Młodzi są zafascynowani techniką. 

  Die Presse ist schon da.   Prasa już tu jest. 

  Er befindet sich auf einer Reise.   On jest w drodze. 

  Ich bin neutral.   Jestem neutralny. 

  Er ist populär.   On jest popularny. 
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  Das ist nur regional.   To jest tylko regionalne. 

  Das ist interessant.   To jest interesujące. 

  Ist das stabil?   Czy to jest stabilne? 

  Das ist zu wenig.   To jest za mało. 

  Das ist fantastisch.   To jest fantastyczne. 

  Das ist sehr modern.   To jest bardzo nowoczesne. 

  Das ist einfach.   To jest łatwe. 

  Wie weit ist es?   Jak daleko to jest? 

  Das ist schwer.   To jest trudne. 

  Ist das neu?   Czy to jest nowe? 

  Ich bin frei!   Jestem wolny! 

  Das ist super!   To jest super! 

  Das ist prima!   To jest świetne! 

  Das ist sehr elegant.   To jest bardzo eleganckie. 

  Der Himmel ist grau.   Niebo jest szare. 

  Ich bin sehr zufrieden.   Jestem bardzo zadowolony. 

  Ist es schlimm?   Czy to jest złe? 

  Das Leben ist schön.   Życie jest piękne. 

  Ich bin sehr aktiv.   Jestem bardzo aktywny. 

  Die Aussichten sind positiv.   Perspektywy są pozytywne. 

  Das ist sehr praktisch.   To jest bardzo praktyczne. 
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  Das ist sehr teuer.   To jest bardzo drogie. 

  Ich bin fertig.   Jestem gotowy. 

  Das ist aber schwierig.   Ale to trudne. 

  Das sind die Neuen.   To są ci nowi. 

  Das ist schön.   To jest piękne. 

  Das ist schwarz - weiß.   To jest czarno-białe. 

  Die Ampel ist rot.   Jest czerwone światło. 

  Es ist schön.   To jest piękne. 

  Es ist schwierig.   To jest trudne. 

  Sport ist Mord.   Sport to ryzyko. 

  Werbung ist wichtig.   Reklama jest ważna. 

  Ich bin Musiker.   Jestem muzykiem. 

  Ich bin nicht gut in Chemie.   Nie jestem dobry w chemii. 

  Du und Ich   Ty i ja 

  Was ist das?   Co to jest? 

  Wer sind Sie?   Kim Pan jest? 

  Sie ist nicht hier.   Nie ma jej tutaj. 

  Es ist schön.   To jest ładne. 

  Sie ist schön.   Ona jest ładna. 

  Sie sind Deutscher?   Czy Pan jest Niemcem? 

  Wie alt sind Sie?   Ile ma Pan lat? 
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  Sie sind so schön.   Oni są tak mili. 

  Wer sind Sie?   Kim Pan jest? 

  Wer bist du?   Kim jesteś? 

  Nur du und ich.   Tylko ty i ja. 

  Er oder sie?   On albo ona? 

  Du bist aber neugierig!   Ale jesteś ciekawski. 

  Du und Ich   Ty i ja 

  Du und Ich   Ty i ja 

  Was ist das?   Co to jest? 

  Du bist aber neugierig!   Ale jesteś ciekawski. 

  Genau so ist das.   Tak właśnie jest. 

 

005_Lekcja 01 – Czasownik SEIN – Być_ Ćwiczenia sprawdzające - przetłumacz! 

  To jest modne.   Das ist in Mode. 

  Koalicja nie jest jednolita.   Die Koalition ist sich nicht einig. 

  Jestem bardzo aktywny.   Ich bin sehr aktiv. 

  Ty i ja   Du und Ich 

  Kim Pan jest?   Wer sind Sie? 

  Czy to jest nowe?   Ist das neu? 

  On jest policjantem.   Er ist Polizist. 

  To jest trudne.   Es ist schwierig. 

  Ale to trudne.   Das ist aber schwierig. 
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  Nie ma jej tutaj.   Sie ist nicht hier. 

  To jest bardzo drogie.   Das ist sehr teuer. 

  Kto to jest?   Wer ist das? 

  Ile ma Pan lat?   Wie alt sind Sie? 

  Młodzi są zafascynowani techniką.   Die Jungend ist technikbegeistert. 

  Życie jest piękne.   Das Leben ist schön. 

  Jesteśmy online?   Sind wir schon online? 

  Monachium jest w Bawarii.   München ist in Bayern. 

  Jestem tutaj!   Ich bin hier! 

  To jest tylko regionalne.   Das ist nur regional. 

  Jest pilotem.   Er ist Pilot. 

  Kim jesteś?   Wer bist du? 

  On jest w drodze.   Er befindet sich auf einer Reise. 

  Czy Pan jest Niemcem?   Sie sind Deutscher? 

  Jestem bardzo zadowolony.   Ich bin sehr zufrieden. 

  To jest bardzo praktyczne.   Das ist sehr praktisch. 

  Co to jest?   Was ist das? 

  Kim jest ta osoba?   Wer ist diese Person? 

  Kim jesteś?   Wer bist du? 

  Prasa już tu jest.   Die Presse ist schon da. 

  Kim Pan jest?   Wer sind Sie? 
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  Co to jest?   Was ist das? 

  Kiedy są targi w Berlinie?   Wann ist die Messe in Berlin? 

  Czy to jest złe?   Ist es schlimm? 

  Eksport jest słaby.   Der Export ist schwach. 

  To jest ładne.   Es ist schön. 

  On albo ona?   Er oder sie? 

  Czy to jest stabilne?   Ist das stabil? 

  To jest łatwe.   Das ist einfach. 

  Ile ma Pan lat?   Wie alt sind Sie? 

  Jestem wolny!   Ich bin frei! 

  Gdzie jest toaleta?   Wo ist die Toilette? 

  Perspektywy są pozytywne.   Die Aussichten sind positiv. 

  To jest super!   Das ist super! 

  To jest interesujące.   Das ist interessant. 

  Gdzie jesteś?   Wo bist du? 

  Nie jestem dobry w chemii.   Ich bin nicht gut in Chemie. 

  Obecnie jestem sam.   Derzeit bin ich allein. 

  To jest piękne.   Es ist schön. 

  Jestem u celu.   Ich bin am Ziel. 

  Jest czerwone światło.   Die Ampel ist rot. 

  To jest świetne!   Das ist prima! 
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  Tylko dziś jestem w Berlinie.   Ich bin nur heute in Berlin. 

  Zamek Schönbrunn jest w Wiedniu.   Schloss Schönbrunn ist in Wien. 

  To jest fantastyczne.   Das ist fantastisch. 

  Sport to ryzyko.   Sport ist Mord. 

  To są ci nowi.   Das sind die Neuen. 

  On jest popularny.   Er ist populär. 

  Ale jesteś ciekawski.   Du bist aber neugierig! 

  Dziś jest środa.   Heute ist Mittwoch 

  Ona jest ładna.   Sie ist schön. 

  Jestem chory.   Ich bin krank. 

  Dzisiaj jest słonecznie.   Heute ist es sonnig. 

  Pani jest taka piękna.   Sie sind so schön. 

  Jestem muzykiem.   Ich bin Musiker. 

  Ty i ja   Du und Ich 

  Jestem robotnikiem.   Ich bin Arbeiter. 

  To jest za mało.   Das ist zu wenig. 

  To jest bardzo eleganckie.   Das ist sehr elegant. 

  To jest bardzo nowoczesne.   Das ist sehr modern. 

  To jest czarno-białe.   Das ist schwarz - weiß. 

  Reklama jest ważna.   Werbung ist wichtig. 

  Jesteś w domu?   Bist du zu Hause? 
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  Oni są tak mili.   Sie sind so schön. 

  Tylko ty i ja.   Nur du und ich. 

  Otwarcie jest jutro.   Die Eröffnung ist morgen. 

  Z zawodu jestem sprzedawcą.   Ich bin Kaufman von Beruf. 

  Jestem gotowy.   Ich bin fertig. 

  Pracuję w dziale medycznym.   Ich bin im medizinischen Bereich tätig. 

  Tutaj jest mnóstwo ludzi.   Hier sind viele Leute. 

  To jest piękne.   Das ist schön. 

  Niebo jest szare.   Der Himmel ist grau. 

  Jestem neutralny.   Ich bin neutral. 

  Ty i ja   Du und Ich 

  Czy on już wrócił?   Ist er schon zurück? 

  Nadal jestem w drodze.   Ich bin noch unterwegs. 

  Jak daleko to jest?   Wie weit ist es? 

  On jest obcokrajowcem.   Er ist Ausländer. 

  Tutaj jest jeszcze miejsce.   Hier ist noch Platz. 

  Jestem pracownikiem.   Ich bin Arbeitnehmer. 

  Jestem zmęczony.   Ich bin müde. 

  To jest trudne.   Das ist schwer. 

  Jest jeszcze uczniem.   Er ist noch Schüler. 

  Ale jesteś ciekawski.   Du bist aber neugierig! 
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  Tak właśnie jest.   Genau so ist das. 

 

006.00_Lekcja 01 – Czasownik SEIN – Być_wysłuchaj po niemiecku! 

  Was ist das?   Co to jest? 

  Das ist fantastisch.   To jest fantastyczne. 

  Wer sind Sie?   Kim Pan jest? 

  Hier sind viele Leute.   Tutaj jest mnóstwo ludzi. 

  Ich bin Arbeiter.   Jestem robotnikiem. 

  Ich bin Kaufman von Beruf.   Z zawodu jestem sprzedawcą. 

  Der Export ist schwach.   Eksport jest słaby. 

  Ist es schlimm?   Czy to jest złe? 

  Die Jungend ist technikbegeistert.   Młodzi są zafascynowani techniką. 

  Er ist Pilot.   Jest pilotem. 

  Ich bin Arbeitnehmer.   Jestem pracownikiem. 

  Hier ist noch Platz.   Tutaj jest jeszcze miejsce. 

  Wie alt sind Sie?   Ile ma Pan lat? 

  Das sind die Neuen.   To są ci nowi. 

  Die Eröffnung ist morgen.   Otwarcie jest jutro. 

  Wer ist diese Person?   Kim jest ta osoba? 

  Das ist zu wenig.   To jest za mało. 

  Du bist aber neugierig!   Ale jesteś ciekawski. 

  Die Aussichten sind positiv.   Perspektywy są pozytywne. 
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  Ich bin im medizinischen Bereich tätig.   Pracuję w dziale medycznym. 

  Das ist schwarz - weiß.   To jest czarno-białe. 

  Nur du und ich.   Tylko ty i ja. 

  Sie sind so schön.   Pani jest taka piękna. 

  Ich bin nicht gut in Chemie.   Nie jestem dobry w chemii. 

  Du und Ich   Ty i ja 

  Das ist super!   To jest super! 

  Du bist aber neugierig!   Ale jesteś ciekawski. 

  Es ist schön.   To jest ładne. 

  Ich bin sehr aktiv.   Jestem bardzo aktywny. 

  Ist das neu?   Czy to jest nowe? 

  Du und Ich   Ty i ja 

  Wie weit ist es?   Jak daleko to jest? 

  Die Koalition ist sich nicht einig.   Koalicja nie jest jednolita. 

  Die Presse ist schon da.   Prasa już tu jest. 

  Wann ist die Messe in Berlin?   Kiedy są targi w Berlinie? 

  Ist er schon zurück?   Czy on już wrócił? 

  Ich bin müde.   Jestem zmęczony. 

  Die Ampel ist rot.   Jest czerwone światło. 

  München ist in Bayern.   Monachium jest w Bawarii. 

  Werbung ist wichtig.   Reklama jest ważna. 



 30 

  Sport ist Mord.   Sport to ryzyko. 

  Ich bin neutral.   Jestem neutralny. 

  Ich bin noch unterwegs.   Nadal jestem w drodze. 

  Ich bin frei!   Jestem wolny! 

  Wo ist die Toilette?   Gdzie jest toaleta? 

  Er ist noch Schüler.   Jest jeszcze uczniem. 

  Sie sind Deutscher?   Czy Pan jest Niemcem? 

  Ich bin am Ziel.   Jestem u celu. 

  Wer sind Sie?   Kim Pan jest? 

  Sind wir schon online?   Jesteśmy online? 

  Er befindet sich auf einer Reise.   On jest w drodze. 

  Ist das stabil?   Czy to jest stabilne? 

  Derzeit bin ich allein.   Obecnie jestem sam. 

  Wer bist du?   Kim jesteś? 

  Das ist interessant.   To jest interesujące. 

  Er ist Ausländer.   On jest obcokrajowcem. 

  Wer ist das?   Kto to jest? 

  Das ist in Mode.   To jest modne. 

  Das ist schwer.   To jest trudne. 

  Es ist schwierig.   To jest trudne. 

  Er ist Polizist.   On jest policjantem. 
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  Das ist nur regional.   To jest tylko regionalne. 

  Sie sind so schön.   Oni są tak mili. 

  Du und Ich   Ty i ja 

  Wer bist du?   Kim jesteś? 

  Das ist schön.   To jest piękne. 

  Das ist sehr teuer.   To jest bardzo drogie. 

  Es ist schön.   To jest piękne. 

  Er ist populär.   On jest popularny. 

  Sie ist nicht hier.   Nie ma jej tutaj. 

  Heute ist Mittwoch   Dziś jest środa. 

  Ich bin fertig.   Jestem gotowy. 

  Wie alt sind Sie?   Ile ma Pan lat? 

  Ich bin Musiker.   Jestem muzykiem. 

  Das ist prima!   To jest świetne! 

  Ich bin nur heute in Berlin.   Tylko dziś jestem w Berlinie. 

  Sie ist schön.   Ona jest ładna. 

  Das ist sehr praktisch.   To jest bardzo praktyczne. 

  Das Leben ist schön.   Życie jest piękne. 

  Der Himmel ist grau.   Niebo jest szare. 

  Das ist sehr elegant.   To jest bardzo eleganckie. 

  Ich bin sehr zufrieden.   Jestem bardzo zadowolony. 
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  Ich bin hier!   Jestem tutaj! 

  Wo bist du?   Gdzie jesteś? 

  Heute ist es sonnig.   Dzisiaj jest słonecznie. 

  Das ist einfach.   To jest łatwe. 

  Bist du zu Hause?   Jesteś w domu? 

  Das ist sehr modern.   To jest bardzo nowoczesne. 

  Schloss Schönbrunn ist in Wien.   Zamek Schönbrunn jest w Wiedniu. 

  Das ist aber schwierig.   Ale to trudne. 

  Ich bin krank.   Jestem chory. 

  Was ist das?   Co to jest? 

  Er oder sie?   On albo ona? 

  Genau so ist das.   Tak właśnie jest. 
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006.01_Lekcja 01 – Czasownik SEIN – Być_karty 

Ich bin hier! Wo ist die Toilette? München ist in Bayern. 

Hier ist noch Platz. Er ist Ausländer. Ich bin noch unterwegs. 

Schloss Schönbrunn ist in 
Wien. 

Heute ist es sonnig. Heute ist Mittwoch 

Ich bin müde. Das ist in Mode. Ich bin krank. 

Wie alt sind Sie? Wo bist du? Wer ist das? 

Derzeit bin ich allein. Ich bin nur heute in Berlin. Wer bist du? 
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Monachium jest w Bawarii. Gdzie jest toaleta? Jestem tutaj! 

Nadal jestem w drodze. On jest obcokrajowcem. Tutaj jest jeszcze miejsce. 

Dziś jest środa. Dzisiaj jest słonecznie. 
Zamek Schönbrunn jest w 

Wiedniu. 

Jestem chory. To jest modne. Jestem zmęczony. 

Kto to jest? Gdzie jesteś? Ile ma Pan lat? 

Kim jesteś? 
Tylko dziś jestem w 

Berlinie. 
Obecnie jestem sam. 
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Die Eröffnung ist morgen. Der Export ist schwach. Er ist Pilot. 

Ich bin am Ziel. Sind wir schon online? Ich bin Kaufman von Beruf. 

Er ist noch Schüler. 
Ich bin im medizinischen 

Bereich tätig. 
Ich bin Arbeitnehmer. 

Ich bin Arbeiter. 
Wann ist die Messe in 

Berlin? 
Er ist Polizist. 

Sie sind so schön. Ist er schon zurück? Bist du zu Hause? 

Wer ist diese Person? Hier sind viele Leute. 
Die Koalition ist sich nicht 

einig. 

 



 36 

Jest pilotem. Eksport jest słaby. Otwarcie jest jutro. 

Z zawodu jestem 
sprzedawcą. 

Jesteśmy online? Jestem u celu. 

Jestem pracownikiem. 
Pracuję w dziale 

medycznym. 
Jest jeszcze uczniem. 

On jest policjantem. Kiedy są targi w Berlinie? Jestem robotnikiem. 

Jesteś w domu? Czy on już wrócił? Pani jest taka piękna. 

Koalicja nie jest jednolita. Tutaj jest mnóstwo ludzi. Kim jest ta osoba? 
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Die Jungend ist 
technikbegeistert. 

Die Presse ist schon da. 
Er befindet sich auf einer 

Reise. 

Ich bin neutral. Er ist populär. Das ist nur regional. 

Das ist interessant. Ist das stabil? Das ist zu wenig. 

Das ist fantastisch. Das ist sehr modern. Das ist einfach. 

Wie weit ist es? Das ist schwer. Ist das neu? 

Ich bin frei! Das ist super! Das ist prima! 
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On jest w drodze. Prasa już tu jest. 
Młodzi są zafascynowani 

techniką. 

To jest tylko regionalne. On jest popularny. Jestem neutralny. 

To jest za mało. Czy to jest stabilne? To jest interesujące. 

To jest łatwe. To jest bardzo nowoczesne. To jest fantastyczne. 

Czy to jest nowe? To jest trudne. Jak daleko to jest? 

To jest świetne! To jest super! Jestem wolny! 
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Das ist sehr elegant. Der Himmel ist grau. Ich bin sehr zufrieden. 

Ist es schlimm? Das Leben ist schön. Ich bin sehr aktiv. 

Die Aussichten sind positiv. Das ist sehr praktisch. Das ist sehr teuer. 

Ich bin fertig. Das ist aber schwierig. Das sind die Neuen. 

Das ist schön. Das ist schwarz - weiß. Die Ampel ist rot. 

Es ist schön. Es ist schwierig. Sport ist Mord. 

 



 40 

Jestem bardzo zadowolony. Niebo jest szare. To jest bardzo eleganckie. 

Jestem bardzo aktywny. Życie jest piękne. Czy to jest złe? 

To jest bardzo drogie. To jest bardzo praktyczne. Perspektywy są pozytywne. 

To są ci nowi. Ale to trudne. Jestem gotowy. 

Jest czerwone światło. To jest czarno-białe. To jest piękne. 

Sport to ryzyko. To jest trudne. To jest piękne. 
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Werbung ist wichtig. Ich bin Musiker. Ich bin nicht gut in Chemie. 

Du und Ich Was ist das? Wer sind Sie? 

Sie ist nicht hier. Es ist schön. Sie ist schön. 

Sie sind Deutscher? Wie alt sind Sie? Sie sind so schön. 

Wer sind Sie? Wer bist du? Nur du und ich. 

Er oder sie? Du bist aber neugierig! Du und Ich 
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Nie jestem dobry w chemii. Jestem muzykiem. Reklama jest ważna. 

Kim Pan jest? Co to jest? Ty i ja 

Ona jest ładna. To jest ładne. Nie ma jej tutaj. 

Oni są tak mili. Ile ma Pan lat? Czy Pan jest Niemcem? 

Tylko ty i ja. Kim jesteś? Kim Pan jest? 

Ty i ja Ale jesteś ciekawski. On albo ona? 
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Du und Ich Was ist das? Du bist aber neugierig! 

Genau so ist das. -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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Ale jesteś ciekawski. Co to jest? Ty i ja 

-  -  Tak właśnie jest. 
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  To jest świetne! ................................................................. 
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  Kim Pan jest? ................................................................. 
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  Życie jest piękne. ................................................................. 
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  Ile ma Pan lat? ................................................................. 

  Jestem bardzo aktywny. ................................................................. 

  Jestem bardzo zadowolony. ................................................................. 

  Tylko dziś jestem w Berlinie. ................................................................. 

  Tutaj jest jeszcze miejsce. ................................................................. 

  Sport to ryzyko. ................................................................. 

  Jest czerwone światło. ................................................................. 
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  Zamek Schönbrunn jest w Wiedniu. ................................................................. 
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  Kiedy są targi w Berlinie? ................................................................. 

  Gdzie jesteś? ................................................................. 
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  Jesteś w domu? ................................................................. 

  Tutaj jest mnóstwo ludzi. ................................................................. 

  Kim jesteś? ................................................................. 

  Nie ma jej tutaj. ................................................................. 

  Dzisiaj jest słonecznie. ................................................................. 

  To jest piękne. ................................................................. 
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  Ty i ja ................................................................. 
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006.03_Lekcja 01 – Czasownik SEIN – Być_klucz 

  To jest świetne!   Das ist prima! 

  Jestem u celu.   Ich bin am Ziel. 

  Perspektywy są pozytywne.   Die Aussichten sind positiv. 

  Kim jesteś?   Wer bist du? 

  Jestem chory.   Ich bin krank. 

  Eksport jest słaby.   Der Export ist schwach. 

  Ona jest ładna.   Sie ist schön. 

  Ile ma Pan lat?   Wie alt sind Sie? 

  Prasa już tu jest.   Die Presse ist schon da. 

  Ty i ja   Du und Ich 

  To jest bardzo praktyczne.   Das ist sehr praktisch. 

  Jest pilotem.   Er ist Pilot. 

  Ale jesteś ciekawski.   Du bist aber neugierig! 

  Obecnie jestem sam.   Derzeit bin ich allein. 

  To jest za mało.   Das ist zu wenig. 

  On jest policjantem.   Er ist Polizist. 

  To są ci nowi.   Das sind die Neuen. 

  Niebo jest szare.   Der Himmel ist grau. 

  To jest ładne.   Es ist schön. 

  Jestem muzykiem.   Ich bin Musiker. 

  Kim Pan jest?   Wer sind Sie? 
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  Gdzie jest toaleta?   Wo ist die Toilette? 

  To jest czarno-białe.   Das ist schwarz - weiß. 

  To jest bardzo eleganckie.   Das ist sehr elegant. 

  To jest trudne.   Das ist schwer. 

  To jest interesujące.   Das ist interessant. 

  On jest popularny.   Er ist populär. 

  Ale jesteś ciekawski.   Du bist aber neugierig! 

  To jest piękne.   Es ist schön. 

  To jest bardzo nowoczesne.   Das ist sehr modern. 

  To jest fantastyczne.   Das ist fantastisch. 

  Co to jest?   Was ist das? 

  Otwarcie jest jutro.   Die Eröffnung ist morgen. 

  Czy to jest nowe?   Ist das neu? 

  Jestem wolny!   Ich bin frei! 

  Nie jestem dobry w chemii.   Ich bin nicht gut in Chemie. 

  Kto to jest?   Wer ist das? 

  To jest łatwe.   Das ist einfach. 

  Jestem pracownikiem.   Ich bin Arbeitnehmer. 

  On albo ona?   Er oder sie? 

  Kim jest ta osoba?   Wer ist diese Person? 

  Życie jest piękne.   Das Leben ist schön. 
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  Reklama jest ważna.   Werbung ist wichtig. 

  Jestem robotnikiem.   Ich bin Arbeiter. 

  Ile ma Pan lat?   Wie alt sind Sie? 

  Jestem bardzo aktywny.   Ich bin sehr aktiv. 

  Jestem bardzo zadowolony.   Ich bin sehr zufrieden. 

  Tylko dziś jestem w Berlinie.   Ich bin nur heute in Berlin. 

  Tutaj jest jeszcze miejsce.   Hier ist noch Platz. 

  Sport to ryzyko.   Sport ist Mord. 

  Jest czerwone światło.   Die Ampel ist rot. 

  Jest jeszcze uczniem.   Er ist noch Schüler. 

  Tak właśnie jest.   Genau so ist das. 

  To jest trudne.   Es ist schwierig. 

  To jest super!   Das ist super! 

  Jestem neutralny.   Ich bin neutral. 

  Koalicja nie jest jednolita.   Die Koalition ist sich nicht einig. 

  Jestem tutaj!   Ich bin hier! 

  Czy to jest złe?   Ist es schlimm? 

  To jest bardzo drogie.   Das ist sehr teuer. 

  Ty i ja   Du und Ich 

  Oni są tak mili.   Sie sind so schön. 

  Zamek Schönbrunn jest w Wiedniu.   Schloss Schönbrunn ist in Wien. 



 53 

  Czy Pan jest Niemcem?   Sie sind Deutscher? 

  Pani jest taka piękna.   Sie sind so schön. 

  Kim Pan jest?   Wer sind Sie? 

  Co to jest?   Was ist das? 

  Pracuję w dziale medycznym.   Ich bin im medizinischen Bereich tätig. 

  On jest w drodze.   Er befindet sich auf einer Reise. 

  Czy to jest stabilne?   Ist das stabil? 

  Nadal jestem w drodze.   Ich bin noch unterwegs. 

  Dziś jest środa.   Heute ist Mittwoch 

  Jesteśmy online?   Sind wir schon online? 

  Tylko ty i ja.   Nur du und ich. 

  Kiedy są targi w Berlinie?   Wann ist die Messe in Berlin? 

  Gdzie jesteś?   Wo bist du? 

  Jestem zmęczony.   Ich bin müde. 

  Jesteś w domu?   Bist du zu Hause? 

  Tutaj jest mnóstwo ludzi.   Hier sind viele Leute. 

  Kim jesteś?   Wer bist du? 

  Nie ma jej tutaj.   Sie ist nicht hier. 

  Dzisiaj jest słonecznie.   Heute ist es sonnig. 

  To jest piękne.   Das ist schön. 

  Ty i ja   Du und Ich 
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  Jak daleko to jest?   Wie weit ist es? 

  To jest modne.   Das ist in Mode. 

  Jestem gotowy.   Ich bin fertig. 

  Czy on już wrócił?   Ist er schon zurück? 

  Ale to trudne.   Das ist aber schwierig. 

  Monachium jest w Bawarii.   München ist in Bayern. 
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007_Lekcja 02_Odmiana czasowników regularnych _ Słownictwo - słuchaj! 

  Chips, die   chipsy 

  Ärzte, die   lekarze 

  Angst, die   strach 

  spielen - ich spiele, du spielst, er spielt, wir 
spielen, ihr spielt, sie spielen 

  grać- ja gram, ty grasz, on ona ono gra, my 
gramy, wy gracie, oni one grają 

  Zahlen, die   liczby 

  planen   planować 

  finanzielle   finansowy 

  Nicht   nie 

  Stunde, die, Stunden   godzina 

  täglich   dziennie 

  heißen- ich heiße, du heißt, er heißt, wir 
heißen, ihr heißt , sie heißen 

  nazywać się, ja nazywam się, ty nazywasz się, 
on ona ono nazywa się, my nazywamy się, wy 
nazywacie się, oni one nazywają się 

  langsam   powoli 

  Nudel, die   makaron 

  Donnerstag, der   czwartek 

  getrennt   osobno 

  Urlaub, der   urlop 

  heißen - ich heiße, du heißt , er heißt , wir 
heißen, ihr heißt , sie heißen 

  nazywać się- ja nazywam się, ty nazywasz się, 
on ona ono nazywa się, my nazywamy się, wy 
nazywacie się, oni one nazywają się 

  Schokolade, die   czekolada 
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  stehen - ich stehe, du stehst, er steht, wir 
stehen, ihr steht, sie stehen 

  stać- ja stoję, ty stoisz, on ona ono stoi, my 
stoimy, wy stoicie, oni one stoją 

  haben - Ich habe, du hast, er hat, wir haben, 
ihr habt, sie haben 

  mieć- ja mam, ty masz, on ma, my mamy, wy 
macie, oni one mają 

  international   międzynarodowy 

  Tourismus, der   turystyka 

  ein bisschen   trochę 

  verstehen   rozumieć 

  passen   pasować 

  durch   przez 

  gehen- Ich gehe, du gehst, er geht, wir gehen, 
ihr geht, sie gehen 

  iść- ja idę, ty idziesz, on ona ono idzie, my 
idziemy, wy idziecie, oni one idą 

  gerne   chętnie 

  regnen - es regnet   padać- pada 

  Geburtstag, der   urodziny 

  meinen - ich meine, du meinst, er meint, wir 
meinen, ihr meint, sie meinen 

  myśleć- ja myślę, ty myślisz, on ona ono myśli, 
my myślimy, wy myślicie, oni one myślą 

  Literatur, die   literatura 

  glauben - ich glaube, du glaubst, er glaubt, wir 
glauben, ihr glaubt, sie glauben 

  myśleć 

  erklären - ich erkläre, du erklärst, er erklärt, 
wir erklären, ihr erklärt, sie erklären 

  wyjaśnić- ja wyjaśniam, ty wyjaśniasz, on ona 
ono wyjaśnia, my wyjaśniamy, wy wyjaśniacie, 
oni one wyjaśniają 

  stimmen   pasować 

  er   on 
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  Orchester, das   orkiestra 

  konkrete   konkretny 

  Fans   fani 

  verkaufen - ich verkaufe, du verkaufst, er 
verkauft, wir verkaufen, ihr verkauft, sie 
verkaufen 

  sprzedać- ja sprzedaję, ty sprzedajesz, on ona 
ono sprzedaje, my sprzedajemy, wy 
sprzedajecie, oni one sprzedają 

  bezahlen - ich bezahle, du bezahlst, er 
bezahlt, wir bezahlen, ihr bezahlt, sie bezahlen 

  zapłacić- ja zapłacę, ty zapłacisz, on ona ono 
zapłaci, my zapłacimy, wy zapłacicie, oni one 
zapłacą 

  sieben   siedem 

  Wasser, das   woda 

  Spanien   Hiszpania 

  hoffen - ich hoffe, du hoffst, er hofft, wir 
hoffen, ihr hofft, sie hoffen 

  mieć nadzieję 

  Mitte, die   środek 

  duschen   brać prysznic 

  Deutschland   Niemcy 

  zentral   centralny 

  schon   już 

  Winter, der   zima 

  nach   do, po 

  gern   chętnie 

  Besuch, der   odwiedziny 

  leicht   proste, łatwe 
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  Österreich   Austria 

  woher   skąd 

  manchmal   czasami 

  Kritiker, der   krytyk 

  Hilfe, die   pomoc 

  du   ty 

  entlang   wzdłóż 

  offene   otwarty 

  also   więc 

  Samstag, der   sobota 

  Hauptbahnhof, der   dworzec główny 

  nach   do, po 

  zehn   dziesięć 

  internationale   międzynarodowy 

  drei   trzy 

  Personen, die   osoby 

  Aktivität, die   czynność 

  trinken - ich trinke, du trinkst, er trinkt, wir 
trinken, ihr trinkt, sie trinken 

  pić- ja piję, ty pijesz, on ona ono pije, my 
pijemy, wy pijecie, oni one piją 

  wenn   kiedy 

  Frieden, der   pokój 

  Zeit, die   czas 
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  fünf   pięć 

  kosten   kosztować 

  Fußball, der   piłka nożna 

  Industrie, die   przemysł 

  Drittel, das   trzecia część 

  wann   kiedy 

  Provinz, die   prowincja 

  mal   niekiedy 

  Europa   Europa 

  Hektar, der   hektar 

  bleiben - ich bleibe, du bleibst, er bleibt, wir 
bleiben, ihr bleibt, sie bleiben 

  zostać- ja zostaję, ty zostajesz, on ona ono 
zostaje, my zostajemy, wy zostajecie, oni one 
zostają 

  Woche, die, Wochen   tydzień 

  lernen - ich lerne, du lernst, er lernt, wir 
lernen, ihr lernt, sie lernen 

  uczyć się, dowiedzieć się, ja uczę się, ty uczysz 
się, on ona ono uczy się, my uczymy się, wy 
uczycie się, oni one uczą się 

  Monat, der, Monate   miesiąc 

  Sekretariat, das   sekretariat 

  brauchen- ich brauche, du brauchst, er 
braucht, wir brauchen, ihr braucht, sie brauchen 

  potrzebować 

  haben - Ich habe, du hast, er hat, wir haben, 
ihr habt, sie haben 

  mieć- ja mam, ty masz, on ma, my mamy, wy 
macie, oni one mają 

  sechs   sześć 

  Es geht   wiedzie się 
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  Urlaub, der   urlop 

  warum   dlaczego 

  Viertel, das   ćwiartka 

  Nein   nie 

 

008_Lekcja 02_Odmiana czasowników regularnych_ Słownictwo - przetłumacz! 

  zima   Winter, der 

  ty   du 

  woda   Wasser, das 

  zapłacić- ja zapłacę, ty zapłacisz, on ona ono 
zapłaci, my zapłacimy, wy zapłacicie, oni one 
zapłacą 

  bezahlen - ich bezahle, du bezahlst, er 
bezahlt, wir bezahlen, ihr bezahlt, sie bezahlen 

  kiedy   wann 

  nazywać się, ja nazywam się, ty nazywasz się, 
on ona ono nazywa się, my nazywamy się, wy 
nazywacie się, oni one nazywają się 

  heißen- ich heiße, du heißt, er heißt, wir 
heißen, ihr heißt , sie heißen 

  Austria   Österreich 

  piłka nożna   Fußball, der 

  sprzedać- ja sprzedaję, ty sprzedajesz, on ona 
ono sprzedaje, my sprzedajemy, wy 
sprzedajecie, oni one sprzedają 

  verkaufen - ich verkaufe, du verkaufst, er 
verkauft, wir verkaufen, ihr verkauft, sie 
verkaufen 

  pokój   Frieden, der 

  krytyk   Kritiker, der 

  kiedy   wenn 

  Hiszpania   Spanien 
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  otwarty   offene 

  czas   Zeit, die 

  trzecia część   Drittel, das 

  trochę   ein bisschen 

  wyjaśnić- ja wyjaśniam, ty wyjaśniasz, on ona 
ono wyjaśnia, my wyjaśniamy, wy wyjaśniacie, 
oni one wyjaśniają 

  erklären - ich erkläre, du erklärst, er erklärt, 
wir erklären, ihr erklärt, sie erklären 

  więc   also 

  urlop   Urlaub, der 

  czwartek   Donnerstag, der 

  sobota   Samstag, der 

  międzynarodowy   international 

  odwiedziny   Besuch, der 

  urodziny   Geburtstag, der 

  turystyka   Tourismus, der 

  urlop   Urlaub, der 

  osobno   getrennt 

  pomoc   Hilfe, die 

  czasami   manchmal 

  pasować   stimmen 

  powoli   langsam 

  orkiestra   Orchester, das 
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  padać- pada   regnen - es regnet 

  zostać- ja zostaję, ty zostajesz, on ona ono 
zostaje, my zostajemy, wy zostajecie, oni one 
zostają 

  bleiben - ich bleibe, du bleibst, er bleibt, wir 
bleiben, ihr bleibt, sie bleiben 

  hektar   Hektar, der 

  czekolada   Schokolade, die 

  godzina   Stunde, die, Stunden 

  brać prysznic   duschen 

  nazywać się- ja nazywam się, ty nazywasz się, 
on ona ono nazywa się, my nazywamy się, wy 
nazywacie się, oni one nazywają się 

  heißen - ich heiße, du heißt , er heißt , wir 
heißen, ihr heißt , sie heißen 

  kosztować   kosten 

  proste, łatwe   leicht 

  stać- ja stoję, ty stoisz, on ona ono stoi, my 
stoimy, wy stoicie, oni one stoją 

  stehen - ich stehe, du stehst, er steht, wir 
stehen, ihr steht, sie stehen 

  strach   Angst, die 

  pić- ja piję, ty pijesz, on ona ono pije, my 
pijemy, wy pijecie, oni one piją 

  trinken - ich trinke, du trinkst, er trinkt, wir 
trinken, ihr trinkt, sie trinken 

  planować   planen 

  trzy   drei 

  miesiąc   Monat, der, Monate 

  konkretny   konkrete 

  mieć- ja mam, ty masz, on ma, my mamy, wy 
macie, oni one mają 

  haben - Ich habe, du hast, er hat, wir haben, 
ihr habt, sie haben 

  pięć   fünf 
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  do, po   nach 

  środek   Mitte, die 

  liczby   Zahlen, die 

  wiedzie się   Es geht 

  potrzebować   brauchen- ich brauche, du brauchst, er 
braucht, wir brauchen, ihr braucht, sie brauchen 

  sekretariat   Sekretariat, das 

  fani   Fans 

  centralny   zentral 

  prowincja   Provinz, die 

  Europa   Europa 

  literatura   Literatur, die 

  myśleć   glauben - ich glaube, du glaubst, er glaubt, wir 
glauben, ihr glaubt, sie glauben 

  sześć   sechs 

  mieć nadzieję   hoffen - ich hoffe, du hoffst, er hofft, wir 
hoffen, ihr hofft, sie hoffen 

  już   schon 

  iść- ja idę, ty idziesz, on ona ono idzie, my 
idziemy, wy idziecie, oni one idą 

  gehen- Ich gehe, du gehst, er geht, wir gehen, 
ihr geht, sie gehen 

  siedem   sieben 

  przez   durch 

  myśleć- ja myślę, ty myślisz, on ona ono myśli, 
my myślimy, wy myślicie, oni one myślą 

  meinen - ich meine, du meinst, er meint, wir 
meinen, ihr meint, sie meinen 
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  osoby   Personen, die 

  uczyć się, dowiedzieć się, ja uczę się, ty uczysz 
się, on ona ono uczy się, my uczymy się, wy 
uczycie się, oni one uczą się 

  lernen - ich lerne, du lernst, er lernt, wir 
lernen, ihr lernt, sie lernen 

  międzynarodowy   internationale 

  chipsy   Chips, die 

  chętnie   gerne 

  dziesięć   zehn 

  Niemcy   Deutschland 

  grać- ja gram, ty grasz, on ona ono gra, my 
gramy, wy gracie, oni one grają 

  spielen - ich spiele, du spielst, er spielt, wir 
spielen, ihr spielt, sie spielen 

  skąd   woher 

  mieć- ja mam, ty masz, on ma, my mamy, wy 
macie, oni one mają 

  haben - Ich habe, du hast, er hat, wir haben, 
ihr habt, sie haben 

  lekarze   Ärzte, die 

  ćwiartka   Viertel, das 

  makaron   Nudel, die 

  przemysł   Industrie, die 

  dworzec główny   Hauptbahnhof, der 

  do, po   nach 

  niekiedy   mal 

  tydzień   Woche, die, Wochen 

  pasować   passen 

  czynność   Aktivität, die 
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  dlaczego   warum 

  chętnie   gern 

  rozumieć   verstehen 

  on   er 

  nie   Nicht 

  wzdłóż   entlang 

  finansowy   finanzielle 

  dziennie   täglich 

  nie   Nein 
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009_Lekcja 02_Odmiana czasowników regularnych_ wyjaśnienie 
 

Najpierw zapoznamy się z czasownikiem HABEN – mieć 

Ich habe ein Auto.  Ja mam samochód.        Wir haben ein Auto.          Mamy samochód. 

Du hast Geld.   Ty masz pieniądze. Ihr habt eine Zeitung. Wy macie gazetę. 

Sie hat ein Haus.      Ona ma dom. Sie haben ein Buch. Oni mają książkę. 

Następnie nauczymy się odmieniać czasowniki regularne. Podstawą każdej odmiany jest 
bezokolicznik (sein, haben, kommen).  Jeżeli oddzielimy od niego końcówkę -en, otrzymamy rdzeń 
wyrazu czyli (komm-),do którego podczas odmiany dodajemy różne końcówki. 

 

ich     komm   -e   ja  przyjdę  wir    komm   -en my przyjdziemy 

 

du      komm   -st ty przyjdziesz  ihr     komm   - t  wy przyjdziecie 

 

er   on    sie     komm   -en oni przyjdą 

sie     komm   -t  ona przyjdzie 

es   ono    Sie     komm   -en Pan przyjdzie 

 

 Sie kommen gleich.                                      (Oni) przyjdą zaraz.   

 

 Der Bus aus Berlin kommt gleich.                   Autobus z Berlina zaraz przyjedzie.   

 

 Wir kommen nicht.                                             My nie przyjdziemy. 

 

            Kommt ihr bald?                                             
 Czy przyjdziecie wcześnie? 
 

             Wann kommst du nach Hause?                                Kiedy przyjdziesz do domu?                 
 

Jeżeli rdzeń wyrazu jest zakończony na -t, -d (arbeit-en, wart-en), w 2. osobie liczby pojedynczej 
i mnogiej oraz w 3. osobie liczby pojedynczej wstawiamy ruchome -e- (du wart-e-st, er arbeit-e-t). 

Ich arbeite Ja pracuję  

Du arbeitest Ty pracujesz 

Er arbeitet On pracuje 

Wir arbeiten My pracujemy 

Ihr arbeitet Wy pracujecie 
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Sie arbeiten Oni pracują 

 

Proszę przećwiczyć:  

Er arbeitet nicht .     On nie pracuje. 

Wo arbeiten Sie?     Gdzie pracujecie?  

Wo arbeitet ihr, Jungs?     Gdzie pracujecie chłopcy? 

Verstehst du?      Czy rozumiesz? 

Wo gehen wir hin?     Dokąd idziemy? 

Lernst du Englisch?     Czy uczysz się angielskiego?  . 
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  Ich gehe duschen.   Idę wziąć prysznic. 

  Der Winter wird kalt.   Zima będzie chłodna. 

  Wie heißen Sie mit dem Vornamen?   Jakie jest twoje imię? 

  Ich studiere Literatur.   Studiuję literaturę. 

  Es regnet immer.   Zawsze pada. 

  Wenn Du kommst.   Kiedy przyjdziesz… 

  Hast du Zeit?   Masz czas? 

  Ich habe noch Urlaub.   Mam jeszcze urlop. 

  Haben sie konkrete Daten?   Czy macie konkretne dane? 

  Ich muss mal weg.   Muszę już iść. 

  Ich gehe Fußball spielen.   Gram w piłkę nożną. 

  Ich warte seit Monaten.   Czekam od miesięcy. 

  Er hat viele Fans.   On ma dużo fanów. 

  Warum machst du das?   Dlaczego to robisz? 
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  Es wird Sommer.   Nadchodzi lato. 

  Das Wasser ist klar.   Woda jest czysta. 

  Ich gehe die Straße entlang.   Idę ulicą. 

  Und das weißt du woher?   Skąd to wiesz? 

  Wann kommst du wieder?   Kiedy przyjdziesz znowu? 

  Sieben kommt nach sechs.   Siódemka jest po szóstce. 

  Die Industrie in Deutschland boomt.   Przemysł w Niemczech wzrasta w szybkim 
tempie. 

  Er heißt Michael.   On nazywa się Michael. 

  Was hast du?   Co masz? 

  Ein Ganzes hat vier Viertel.   Całość ma cztery czwarte. 

  Er kommt aus Wien.   On pochodzi z Wiednia. 

  Wie geht es? Es geht.   Jak się wiedzie? Wiedzie się. 

  Er steht dort.   On tam stoi. 

  Wir leben heute in Frieden.   Dziś żyjemy w pokoju. 

  Wir lernen zusammen.   Uczymy się razem. 

  Immer wieder gerne.   Zawsze chętnie. 

  Ich komme um fünf.   Przyjdę o piątej. 

  Er spielt gut.   On gra dobrze. 

  Es warten noch andere Personen.   Czekają jeszcze inne osoby. 

  Berlin lebt vom Tourismus.   Berlin żyje z turystyki. 

  Ich fahre immer langsam.   Jeżdżę zawszę powoli. 
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  Ich liebe Schokolade.   Kocham czekoladę. 

  Wir fahren nach Deutschland.   Jedziemy do Niemiec. 

  Ich wohne in Berlin Mitte.   Mieskam w centrum Berlina. 

  Wo ist der Hauptbahnhof?   Gdzie jest dworzec główny? 

  Wir gehen essen.   Idziemy jeść. 

  Ich verstehe nur ein bisschen.   Rozumiem tylko trochę. 

  Manchmal mache auch ich Fehler.   Czasami też popełniam błędy. 

  Wo ist das Sekretariat?   Gdzie jest sekretariat? 

  Donnerstag kommt nach Mittwoch.   Czwartek jest po środzie. 

  Ich komme aus Österreich.   Pochodzę z Austrii. 

  Das mache ich gern.   Robię to chętnie. 

  Ich verstehe nicht.   Nie rozumiem. 

  Ich gehe täglich joggen.   Biegam codziennie. 

  Ich brauche Hilfe!   Potrzebuję pomocy! 

  Ich habe Angst.   Boję się. 

  Ich habe Urlaub.   Mam urlop. 

  Ich habe 10 Hektar Grundstück.   Mam 10 hektarów ziemi. 

  Er braucht mehr Zeit   On potrzebuje więcej czasu. 

  Das mache ich nicht.   Nie robię tego. 

  Wieviel kostet es?   Ile to kosztuje? 

  Heute spielt sein Orchester.   Dzisiaj gra jego orkiestra. 
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  Diese Woche habe ich Urlaub.   W tym tygodniu mam urlop. 

  Jeder bekommt ein Drittel.   Każdy dostanie jedną trzecią. 

  Er hat finanzielle Schwierigkeiten.   Ma problemy finansowe. 

  Ich erkläre es gern noch einmal.   Chętnie wyjaśnię to jeszcze raz. 

  Ich habe viele Kritiker.   Mam wielu krytyków. 

  Ich habe sechs Kinder.   Mam sześć dzieci. 

  Das stimmt!   To pasuje! 

  Das passt nicht.   To nie pasuje. 

  Ich glaube das geht nicht.   Myślę, że to nie działa. 

  So leicht geht das nicht.   To nie takie proste. 

  Ich esse gern Chips.   Lubię jeść chipsy. 

  Wie heißt du?   Jak się nazywasz? 

  Was plant er?   Co planujecie? 

  Ich komme aus der Provinz.   Pochodzę z prowincji. 

  Hast du Zeit?   Masz czas? 

  Er meint wir sind falsch.   On myśli, że jesteśmy w błędzie. 

  Wir arbeiten international.   Działamy na arenie międzynarodowej. 

  Ich koche Nudeln.   Gotuję makaron. 

  Ich habe heute Geburtstag.   Dziś mam urodziny. 

  Er bleibt noch.   On jeszcze został. 

  Eine Stunde hat 60 Minuten.   Godzina ma sześćdziesiąt minut. 
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  Kennst du alle Zahlen auf Deutsch?   Czy znasz wszystkie liczby w języku 
niemieckim? 

  Ich hoffe du kommst auch.   Mam nadzieję, że też przyjdziesz. 

  Das Hotel liegt sehr zentral.   Hotel jest położony w samym centrum. 

  Ich komme um zehn.   Przyjdę o dziesiątej. 

  Also kommst du?   Więc przyjdziesz? 

  Er verkauft alles.   On sprzedaje wszystko. 

  Zahlen Sie zusammen oder getrennt?   Płacicie razem czy osobno? 

  Wir fahren nach Deutschland.   Jedziemy do Niemiec. 

  Wir fahren nach Deutschland.   Jedziemy do Niemiec. 

  Ich betreibe viele Aktivitäten.   Wykonuję wiele czynności. 

  Ich lebe in Europa.   Mieszkam w Europie. 

  Ich fliege dieses Jahr nach Spanien.   W tym roku lecę do Hiszpanii. 

  Er hat noch offene Rechnungen.   Wciąż ma otwarte rachunki. 

  Samstag kommt vor Sonntag.   Sobota jest po niedzieli. 

  Was trinken wir?   Co pijemy? 

  Die Ärzte machen Visite.   Lekarze robią wizyty. 

  Ich bezahle das.   Zapłacę za to. 

  Ich fahre durch Berlin.   Jadę przez Berlin. 

  Er kommt zu Besuch.   Przyjdzie w odwiedziny. 

  Das geht alles automatisch.   Wszystko działa automatycznie. 

  Nein, das glaube ich nicht.   Nie, nie wierzę w to. 
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  To nie pasuje.   Das passt nicht. 

  Godzina ma sześćdziesiąt minut.   Eine Stunde hat 60 Minuten. 

  W tym roku lecę do Hiszpanii.   Ich fliege dieses Jahr nach Spanien. 

  On gra dobrze.   Er spielt gut. 

  Lekarze robią wizyty.   Die Ärzte machen Visite. 

  Wciąż ma otwarte rachunki.   Er hat noch offene Rechnungen. 

  Hotel jest położony w samym centrum.   Das Hotel liegt sehr zentral. 

  Kiedy przyjdziesz…   Wenn Du kommst. 

  On myśli, że jesteśmy w błędzie.   Er meint wir sind falsch. 

  Gram w piłkę nożną.   Ich gehe Fußball spielen. 

  Ile to kosztuje?   Wieviel kostet es? 

  Czekają jeszcze inne osoby.   Es warten noch andere Personen. 

  On jeszcze został.   Er bleibt noch. 

  Mam 10 hektarów ziemi.   Ich habe 10 Hektar Grundstück. 

  Boję się.   Ich habe Angst. 

  Jedziemy do Niemiec.   Wir fahren nach Deutschland. 

  Czasami też popełniam błędy.   Manchmal mache auch ich Fehler. 

  Jadę przez Berlin.   Ich fahre durch Berlin. 

  Czy macie konkretne dane?   Haben sie konkrete Daten? 
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  Czy znasz wszystkie liczby w języku 
niemieckim? 

  Kennst du alle Zahlen auf Deutsch? 

  Całość ma cztery czwarte.   Ein Ganzes hat vier Viertel. 

  Dziś żyjemy w pokoju.   Wir leben heute in Frieden. 

  Mieszkam w Europie.   Ich lebe in Europa. 

  Mam urlop.   Ich habe Urlaub. 

  Więc przyjdziesz?   Also kommst du? 

  Co masz?   Was hast du? 

  Uczymy się razem.   Wir lernen zusammen. 

  Robię to chętnie.   Das mache ich gern. 

  Czwartek jest po środzie.   Donnerstag kommt nach Mittwoch. 

  Nadchodzi lato.   Es wird Sommer. 

  On sprzedaje wszystko.   Er verkauft alles. 

  Wszystko działa automatycznie.   Das geht alles automatisch. 

  Lubię jeść chipsy.   Ich esse gern Chips. 

  Płacicie razem czy osobno?   Zahlen Sie zusammen oder getrennt? 

  Kocham czekoladę.   Ich liebe Schokolade. 

  Biegam codziennie.   Ich gehe täglich joggen. 

  On ma dużo fanów.   Er hat viele Fans. 

  Przyjdę o piątej.   Ich komme um fünf. 

  Pochodzę z Austrii.   Ich komme aus Österreich. 

  Mam sześć dzieci.   Ich habe sechs Kinder. 
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  Dlaczego to robisz?   Warum machst du das? 

  Woda jest czysta.   Das Wasser ist klar. 

  Rozumiem tylko trochę.   Ich verstehe nur ein bisschen. 

  On pochodzi z Wiednia.   Er kommt aus Wien. 

  To pasuje!   Das stimmt! 

  On tam stoi.   Er steht dort. 

  Zawsze chętnie.   Immer wieder gerne. 

  Przemysł w Niemczech wzrasta w szybkim 
tempie. 

  Die Industrie in Deutschland boomt. 

  Sobota jest po niedzieli.   Samstag kommt vor Sonntag. 

  Berlin żyje z turystyki.   Berlin lebt vom Tourismus. 

  Idę ulicą.   Ich gehe die Straße entlang. 

  Siódemka jest po szóstce.   Sieben kommt nach sechs. 

  Przyjdę o dziesiątej.   Ich komme um zehn. 

  Zapłacę za to.   Ich bezahle das. 

  Zawsze pada.   Es regnet immer. 

  Masz czas?   Hast du Zeit? 

  Nie rozumiem.   Ich verstehe nicht. 

  W tym tygodniu mam urlop.   Diese Woche habe ich Urlaub. 

  Jak się wiedzie? Wiedzie się.   Wie geht es? Es geht. 

  Jedziemy do Niemiec.   Wir fahren nach Deutschland. 

  Przyjdzie w odwiedziny.   Er kommt zu Besuch. 
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  Jak się nazywasz?   Wie heißt du? 

  Gdzie jest sekretariat?   Wo ist das Sekretariat? 

  Idziemy jeść.   Wir gehen essen. 

  Jeżdżę zawszę powoli.   Ich fahre immer langsam. 

  Skąd to wiesz?   Und das weißt du woher? 

  Mieskam w centrum Berlina.   Ich wohne in Berlin Mitte. 

  Dziś mam urodziny.   Ich habe heute Geburtstag. 

  Co planujecie?   Was plant er? 

  Czekam od miesięcy.   Ich warte seit Monaten. 

  On nazywa się Michael.   Er heißt Michael. 

  Chętnie wyjaśnię to jeszcze raz.   Ich erkläre es gern noch einmal. 

  Każdy dostanie jedną trzecią.   Jeder bekommt ein Drittel. 

  Gotuję makaron.   Ich koche Nudeln. 

  Mam wielu krytyków.   Ich habe viele Kritiker. 

  Potrzebuję pomocy!   Ich brauche Hilfe! 

  Idę wziąć prysznic.   Ich gehe duschen. 

  Myślę, że to nie działa.   Ich glaube das geht nicht. 

  Zima będzie chłodna.   Der Winter wird kalt. 

  Nie robię tego.   Das mache ich nicht. 

  Pochodzę z prowincji.   Ich komme aus der Provinz. 

  Muszę już iść.   Ich muss mal weg. 
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  Wykonuję wiele czynności.   Ich betreibe viele Aktivitäten. 

  Masz czas?   Hast du Zeit? 

  To nie takie proste.   So leicht geht das nicht. 

  Działamy na arenie międzynarodowej.   Wir arbeiten international. 

  Co pijemy?   Was trinken wir? 

  Gdzie jest dworzec główny?   Wo ist der Hauptbahnhof? 

  Mam jeszcze urlop.   Ich habe noch Urlaub. 

  Jakie jest twoje imię?   Wie heißen Sie mit dem Vornamen? 

  Mam nadzieję, że też przyjdziesz.   Ich hoffe du kommst auch. 

  Ma problemy finansowe.   Er hat finanzielle Schwierigkeiten. 

  Studiuję literaturę.   Ich studiere Literatur. 

  Jedziemy do Niemiec.   Wir fahren nach Deutschland. 

  Dzisiaj gra jego orkiestra.   Heute spielt sein Orchester. 

  On potrzebuje więcej czasu.   Er braucht mehr Zeit 

  Kiedy przyjdziesz znowu?   Wann kommst du wieder? 

  Nie, nie wierzę w to.   Nein, das glaube ich nicht. 
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  Es regnet immer.   Zawsze pada. 

  Ich habe Urlaub.   Mam urlop. 

  Ich verstehe nur ein bisschen.   Rozumiem tylko trochę. 

  Ich liebe Schokolade.   Kocham czekoladę. 
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  Wir arbeiten international.   Działamy na arenie międzynarodowej. 

  Ich habe noch Urlaub.   Mam jeszcze urlop. 

  Das Wasser ist klar.   Woda jest czysta. 

  Wir leben heute in Frieden.   Dziś żyjemy w pokoju. 

  Ich brauche Hilfe!   Potrzebuję pomocy! 

  Ich lebe in Europa.   Mieszkam w Europie. 

  Berlin lebt vom Tourismus.   Berlin żyje z turystyki. 

  Ich erkläre es gern noch einmal.   Chętnie wyjaśnię to jeszcze raz. 

  Er meint wir sind falsch.   On myśli, że jesteśmy w błędzie. 

  Er hat finanzielle Schwierigkeiten.   Ma problemy finansowe. 

  Ich warte seit Monaten.   Czekam od miesięcy. 

  Hast du Zeit?   Masz czas? 

  Ich gehe Fußball spielen.   Gram w piłkę nożną. 

  Ich fahre immer langsam.   Jeżdżę zawszę powoli. 

  Ich betreibe viele Aktivitäten.   Wykonuję wiele czynności. 

  Ich bezahle das.   Zapłacę za to. 

  Jeder bekommt ein Drittel.   Każdy dostanie jedną trzecią. 

  Es warten noch andere Personen.   Czekają jeszcze inne osoby. 

  Wo ist der Hauptbahnhof?   Gdzie jest dworzec główny? 

  Eine Stunde hat 60 Minuten.   Godzina ma sześćdziesiąt minut. 

  Ich gehe die Straße entlang.   Idę ulicą. 
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  Die Ärzte machen Visite.   Lekarze robią wizyty. 

  Er hat noch offene Rechnungen.   Wciąż ma otwarte rachunki. 

  Er steht dort.   On tam stoi. 

  Ich komme aus der Provinz.   Pochodzę z prowincji. 

  Er kommt zu Besuch.   Przyjdzie w odwiedziny. 

  Immer wieder gerne.   Zawsze chętnie. 

  Ich studiere Literatur.   Studiuję literaturę. 

  Ein Ganzes hat vier Viertel.   Całość ma cztery czwarte. 

  So leicht geht das nicht.   To nie takie proste. 

  Ich komme aus Österreich.   Pochodzę z Austrii. 

  Er verkauft alles.   On sprzedaje wszystko. 

  Ich habe Angst.   Boję się. 

  Ich verstehe nicht.   Nie rozumiem. 

  Das Hotel liegt sehr zentral.   Hotel jest położony w samym centrum. 

  Das mache ich gern.   Robię to chętnie. 

  Wie heißen Sie mit dem Vornamen?   Jakie jest twoje imię? 

  Er spielt gut.   On gra dobrze. 

  Ich gehe duschen.   Idę wziąć prysznic. 

  Er hat viele Fans.   On ma dużo fanów. 

  Wir lernen zusammen.   Uczymy się razem. 

  Ich glaube das geht nicht.   Myślę, że to nie działa. 
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  Das passt nicht.   To nie pasuje. 

  Heute spielt sein Orchester.   Dzisiaj gra jego orkiestra. 

  Es wird Sommer.   Nadchodzi lato. 

  Wo ist das Sekretariat?   Gdzie jest sekretariat? 

  Er heißt Michael.   On nazywa się Michael. 

  Wie heißt du?   Jak się nazywasz? 

  Er bleibt noch.   On jeszcze został. 

  Donnerstag kommt nach Mittwoch.   Czwartek jest po środzie. 

  Ich muss mal weg.   Muszę już iść. 

  Ich habe viele Kritiker.   Mam wielu krytyków. 

  Also kommst du?   Więc przyjdziesz? 

  Ich habe 10 Hektar Grundstück.   Mam 10 hektarów ziemi. 

  Ich wohne in Berlin Mitte.   Mieskam w centrum Berlina. 

  Ich hoffe du kommst auch.   Mam nadzieję, że też przyjdziesz. 

  Das geht alles automatisch.   Wszystko działa automatycznie. 

  Manchmal mache auch ich Fehler.   Czasami też popełniam błędy. 

  Sieben kommt nach sechs.   Siódemka jest po szóstce. 

  Er kommt aus Wien.   On pochodzi z Wiednia. 

  Das stimmt!   To pasuje! 

  Ich gehe täglich joggen.   Biegam codziennie. 

  Wie geht es? Es geht.   Jak się wiedzie? Wiedzie się. 
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  Ich fliege dieses Jahr nach Spanien.   W tym roku lecę do Hiszpanii. 

  Was trinken wir?   Co pijemy? 

  Zahlen Sie zusammen oder getrennt?   Płacicie razem czy osobno? 

  Ich esse gern Chips.   Lubię jeść chipsy. 

  Ich fahre durch Berlin.   Jadę przez Berlin. 

  Ich koche Nudeln.   Gotuję makaron. 

  Der Winter wird kalt.   Zima będzie chłodna. 

  Er braucht mehr Zeit   On potrzebuje więcej czasu. 

  Ich komme um fünf.   Przyjdę o piątej. 

  Wann kommst du wieder?   Kiedy przyjdziesz znowu? 

  Samstag kommt vor Sonntag.   Sobota jest po niedzieli. 

  Wir fahren nach Deutschland.   Jedziemy do Niemiec. 

  Und das weißt du woher?   Skąd to wiesz? 

  Warum machst du das?   Dlaczego to robisz? 

  Wenn Du kommst.   Kiedy przyjdziesz… 

  Hast du Zeit?   Masz czas? 

  Die Industrie in Deutschland boomt.   Przemysł w Niemczech wzrasta w szybkim 
tempie. 

  Wir fahren nach Deutschland.   Jedziemy do Niemiec. 

  Haben sie konkrete Daten?   Czy macie konkretne dane? 

  Wir fahren nach Deutschland.   Jedziemy do Niemiec. 

  Wieviel kostet es?   Ile to kosztuje? 
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  Wir gehen essen.   Idziemy jeść. 

  Ich habe sechs Kinder.   Mam sześć dzieci. 

  Kennst du alle Zahlen auf Deutsch?   Czy znasz wszystkie liczby w języku 
niemieckim? 

  Was plant er?   Co planujecie? 

  Ich habe heute Geburtstag.   Dziś mam urodziny. 

  Was hast du?   Co masz? 

  Das mache ich nicht.   Nie robię tego. 

  Diese Woche habe ich Urlaub.   W tym tygodniu mam urlop. 

  Ich komme um zehn.   Przyjdę o dziesiątej. 

  Nein, das glaube ich nicht.   Nie, nie wierzę w to. 
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Was hast du? Hast du Zeit? Er braucht mehr Zeit 

Wie heißen Sie mit dem 
Vornamen? 

Er steht dort. Wir gehen essen. 

Er bleibt noch. Er spielt gut. Er meint wir sind falsch. 

Ich betreibe viele 
Aktivitäten. 

Ich glaube das geht nicht. Ich verstehe nicht. 

Ich erkläre es gern noch 
einmal. 

Er verkauft alles. Wir lernen zusammen. 

Wieviel kostet es? Ich bezahle das. Er heißt Michael. 
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On potrzebuje więcej czasu. Masz czas? Co masz? 

Idziemy jeść. On tam stoi. Jakie jest twoje imię? 

On myśli, że jesteśmy w 
błędzie. 

On gra dobrze. On jeszcze został. 

Nie rozumiem. Myślę, że to nie działa. Wykonuję wiele czynności. 

Uczymy się razem. On sprzedaje wszystko. 
Chętnie wyjaśnię to jeszcze 

raz. 

On nazywa się Michael. Zapłacę za to. Ile to kosztuje? 
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Ich hoffe du kommst auch. Das passt nicht. Ich gehe duschen. 

Ich habe 10 Hektar 
Grundstück. 

Und das weißt du woher? 
Wir fahren nach 

Deutschland. 

Ich lebe in Europa. Berlin lebt vom Tourismus. Das Hotel liegt sehr zentral. 

Wo ist der Hauptbahnhof? Ich wohne in Berlin Mitte. Ich komme aus Österreich. 

Ich fliege dieses Jahr nach 
Spanien. 

Ich komme aus der Provinz. Ich gehe die Straße entlang. 

Zahlen Sie zusammen oder 
getrennt? 

Hast du Zeit? 
Diese Woche habe ich 

Urlaub. 
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Idę wziąć prysznic. To nie pasuje. 
Mam nadzieję, że też 

przyjdziesz. 

Jedziemy do Niemiec. Skąd to wiesz? Mam 10 hektarów ziemi. 

Hotel jest położony w 
samym centrum. 

Berlin żyje z turystyki. Mieszkam w Europie. 

Pochodzę z Austrii. Mieskam w centrum Berlina. Gdzie jest dworzec główny? 

Idę ulicą. Pochodzę z prowincji. 
W tym roku lecę do 

Hiszpanii. 

W tym tygodniu mam urlop. Masz czas? Płacicie razem czy osobno? 
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Donnerstag kommt nach 
Mittwoch. 

Samstag kommt vor 
Sonntag. 

Eine Stunde hat 60 Minuten. 

Ich warte seit Monaten. Ich gehe täglich joggen. Der Winter wird kalt. 

Ich komme um fünf. Ich komme um zehn. Ich habe sechs Kinder. 

Sieben kommt nach sechs. Jeder bekommt ein Drittel. 
Kennst du alle Zahlen auf 

Deutsch? 

Ein Ganzes hat vier Viertel. Was trinken wir? Ich esse gern Chips. 

Ich koche Nudeln. Ich liebe Schokolade. 
Ich verstehe nur ein 

bisschen. 
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Godzina ma sześćdziesiąt 
minut. 

Sobota jest po niedzieli. Czwartek jest po środzie. 

Zima będzie chłodna. Biegam codziennie. Czekam od miesięcy. 

Mam sześć dzieci. Przyjdę o dziesiątej. Przyjdę o piątej. 

Czy znasz wszystkie liczby 
w języku niemieckim? 

Każdy dostanie jedną trzecią. Siódemka jest po szóstce. 

Lubię jeść chipsy. Co pijemy? Całość ma cztery czwarte. 

Rozumiem tylko trochę. Kocham czekoladę. Gotuję makaron. 

 

 

 

 

 



 88 

Das stimmt! Wie geht es? Es geht. Also kommst du? 

Ich muss mal weg. Das mache ich nicht. Wie heißt du? 

Warum machst du das? Immer wieder gerne. 
Manchmal mache auch ich 

Fehler. 

Das mache ich gern. Wann kommst du wieder? Wo ist das Sekretariat? 

Die Industrie in Deutschland 
boomt. 

Die Ärzte machen Visite. Was plant er? 

Wir fahren nach 
Deutschland. 

Ich fahre durch Berlin. 
Wir fahren nach 

Deutschland. 
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Więc przyjdziesz? Jak się wiedzie? Wiedzie się. To pasuje! 

Jak się nazywasz? Nie robię tego. Muszę już iść. 

Czasami też popełniam 
błędy. 

Zawsze chętnie. Dlaczego to robisz? 

Gdzie jest sekretariat? Kiedy przyjdziesz znowu? Robię to chętnie. 

Co planujecie? Lekarze robią wizyty. 
Przemysł w Niemczech 

wzrasta w szybkim tempie. 

Jedziemy do Niemiec. Jadę przez Berlin. Jedziemy do Niemiec. 
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Es regnet immer. Das Wasser ist klar. Ich brauche Hilfe! 

Ich habe Angst. Er kommt zu Besuch. Ich habe heute Geburtstag. 

Ich habe noch Urlaub. Wir leben heute in Frieden. 
Es warten noch andere 

Personen. 

So leicht geht das nicht. Das geht alles automatisch. Ich fahre immer langsam. 

Wir arbeiten international. Ich habe viele Kritiker. 
Er hat finanzielle 
Schwierigkeiten. 

Er hat noch offene 
Rechnungen. 

Haben sie konkrete Daten? Heute spielt sein Orchester. 
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Potrzebuję pomocy! Woda jest czysta. Zawsze pada. 

Dziś mam urodziny. Przyjdzie w odwiedziny. Boję się. 

Czekają jeszcze inne osoby. Dziś żyjemy w pokoju. Mam jeszcze urlop. 

Jeżdżę zawszę powoli. 
Wszystko działa 
automatycznie. 

To nie takie proste. 

Ma problemy finansowe. Mam wielu krytyków. 
Działamy na arenie 
międzynarodowej. 

Dzisiaj gra jego orkiestra. Czy macie konkretne dane? Wciąż ma otwarte rachunki. 
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Ich habe Urlaub. Ich studiere Literatur. Er hat viele Fans. 

Ich gehe Fußball spielen. Er kommt aus Wien. Es wird Sommer. 

Wenn Du kommst. Nein, das glaube ich nicht. -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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On ma dużo fanów. Studiuję literaturę. Mam urlop. 

Nadchodzi lato. On pochodzi z Wiednia. Gram w piłkę nożną. 

-  Nie, nie wierzę w to. Kiedy przyjdziesz… 
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012.02_Lekcja 02_Odmiana czasowników regularnych_test 

  Woda jest czysta. ................................................................. 

  W tym roku lecę do Hiszpanii. ................................................................. 
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  Gotuję makaron. ................................................................. 

  Jak się wiedzie? Wiedzie się. ................................................................. 
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  Co planujecie? ................................................................. 

  Jedziemy do Niemiec. ................................................................. 
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  Przyjdę o piątej. ................................................................. 

  Robię to chętnie. ................................................................. 

  Jak się nazywasz? ................................................................. 

  Studiuję literaturę. ................................................................. 

  Nie rozumiem. ................................................................. 

  Pochodzę z Austrii. ................................................................. 
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  Czy macie konkretne dane? ................................................................. 

  Masz czas? ................................................................. 

  Berlin żyje z turystyki. ................................................................. 

  Mam wielu krytyków. ................................................................. 

  Masz czas? ................................................................. 

  Sobota jest po niedzieli. ................................................................. 

  Muszę już iść. ................................................................. 

  Przyjdzie w odwiedziny. ................................................................. 

  Mieszkam w Europie. ................................................................. 

  Nie, nie wierzę w to. ................................................................. 

  Przemysł w Niemczech wzrasta w szybkim 
tempie. 

................................................................. 

  To nie takie proste. ................................................................. 

  Każdy dostanie jedną trzecią. ................................................................. 

  Boję się. ................................................................. 

  Co masz? ................................................................. 

  Nie robię tego. ................................................................. 

  On nazywa się Michael. ................................................................. 

  Skąd to wiesz? ................................................................. 

  Siódemka jest po szóstce. ................................................................. 

  Jadę przez Berlin. ................................................................. 

  Zima będzie chłodna. ................................................................. 
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  Lekarze robią wizyty. ................................................................. 

  Hotel jest położony w samym centrum. ................................................................. 

  Uczymy się razem. ................................................................. 

  On jeszcze został. ................................................................. 

  Mam urlop. ................................................................. 

  W tym tygodniu mam urlop. ................................................................. 

  On myśli, że jesteśmy w błędzie. ................................................................. 

  Rozumiem tylko trochę. ................................................................. 

  Mam jeszcze urlop. ................................................................. 

  Idę wziąć prysznic. ................................................................. 

  Wszystko działa automatycznie. ................................................................. 

  Płacicie razem czy osobno? ................................................................. 

  Mieskam w centrum Berlina. ................................................................. 

  Jeżdżę zawszę powoli. ................................................................. 

  Jedziemy do Niemiec. ................................................................. 

  Kocham czekoladę. ................................................................. 

  Kiedy przyjdziesz… ................................................................. 

  Lubię jeść chipsy. ................................................................. 

  Chętnie wyjaśnię to jeszcze raz. ................................................................. 

  On pochodzi z Wiednia. ................................................................. 

  Gdzie jest dworzec główny? ................................................................. 
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  Godzina ma sześćdziesiąt minut. ................................................................. 

  On tam stoi. ................................................................. 

  Gdzie jest sekretariat? ................................................................. 

  Czy znasz wszystkie liczby w języku 
niemieckim? 

................................................................. 

  Ile to kosztuje? ................................................................. 

  Dzisiaj gra jego orkiestra. ................................................................. 

  Potrzebuję pomocy! ................................................................. 

  Zawsze pada. ................................................................. 

  Przyjdę o dziesiątej. ................................................................. 

  Idę ulicą. ................................................................. 

  Biegam codziennie. ................................................................. 

  Czwartek jest po środzie. ................................................................. 

  Wciąż ma otwarte rachunki. ................................................................. 

  Wykonuję wiele czynności. ................................................................. 

  Zawsze chętnie. ................................................................. 

  Idziemy jeść. ................................................................. 

  Dziś mam urodziny. ................................................................. 

  Całość ma cztery czwarte. ................................................................. 

  On potrzebuje więcej czasu. ................................................................. 

  To pasuje! ................................................................. 

  Mam nadzieję, że też przyjdziesz. ................................................................. 
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  Co pijemy? ................................................................. 

  Jedziemy do Niemiec. ................................................................. 

  On ma dużo fanów. ................................................................. 

  Mam sześć dzieci. ................................................................. 

  On sprzedaje wszystko. ................................................................. 

  Nadchodzi lato. ................................................................. 
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012.03_Lekcja 02_Odmiana czasowników regularnych_klucz 

  Woda jest czysta.   Das Wasser ist klar. 

  W tym roku lecę do Hiszpanii.   Ich fliege dieses Jahr nach Spanien. 

  Działamy na arenie międzynarodowej.   Wir arbeiten international. 

  Ma problemy finansowe.   Er hat finanzielle Schwierigkeiten. 

  Gram w piłkę nożną.   Ich gehe Fußball spielen. 

  Gotuję makaron.   Ich koche Nudeln. 

  Jak się wiedzie? Wiedzie się.   Wie geht es? Es geht. 

  Myślę, że to nie działa.   Ich glaube das geht nicht. 

  Kiedy przyjdziesz znowu?   Wann kommst du wieder? 

  On gra dobrze.   Er spielt gut. 

  Czekam od miesięcy.   Ich warte seit Monaten. 

  Pochodzę z prowincji.   Ich komme aus der Provinz. 

  Co planujecie?   Was plant er? 

  Jedziemy do Niemiec.   Wir fahren nach Deutschland. 

  Dziś żyjemy w pokoju.   Wir leben heute in Frieden. 

  Przyjdę o piątej.   Ich komme um fünf. 

  Robię to chętnie.   Das mache ich gern. 

  Jak się nazywasz?   Wie heißt du? 

  Studiuję literaturę.   Ich studiere Literatur. 

  Nie rozumiem.   Ich verstehe nicht. 

  Pochodzę z Austrii.   Ich komme aus Österreich. 
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  Czy macie konkretne dane?   Haben sie konkrete Daten? 

  Masz czas?   Hast du Zeit? 

  Berlin żyje z turystyki.   Berlin lebt vom Tourismus. 

  Mam wielu krytyków.   Ich habe viele Kritiker. 

  Masz czas?   Hast du Zeit? 

  Sobota jest po niedzieli.   Samstag kommt vor Sonntag. 

  Muszę już iść.   Ich muss mal weg. 

  Przyjdzie w odwiedziny.   Er kommt zu Besuch. 

  Mieszkam w Europie.   Ich lebe in Europa. 

  Nie, nie wierzę w to.   Nein, das glaube ich nicht. 

  Przemysł w Niemczech wzrasta w szybkim 
tempie. 

  Die Industrie in Deutschland boomt. 

  To nie takie proste.   So leicht geht das nicht. 

  Każdy dostanie jedną trzecią.   Jeder bekommt ein Drittel. 

  Boję się.   Ich habe Angst. 

  Co masz?   Was hast du? 

  Nie robię tego.   Das mache ich nicht. 

  On nazywa się Michael.   Er heißt Michael. 

  Skąd to wiesz?   Und das weißt du woher? 

  Siódemka jest po szóstce.   Sieben kommt nach sechs. 

  Jadę przez Berlin.   Ich fahre durch Berlin. 

  Zima będzie chłodna.   Der Winter wird kalt. 
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  Lekarze robią wizyty.   Die Ärzte machen Visite. 

  Hotel jest położony w samym centrum.   Das Hotel liegt sehr zentral. 

  Uczymy się razem.   Wir lernen zusammen. 

  On jeszcze został.   Er bleibt noch. 

  Mam urlop.   Ich habe Urlaub. 

  W tym tygodniu mam urlop.   Diese Woche habe ich Urlaub. 

  On myśli, że jesteśmy w błędzie.   Er meint wir sind falsch. 

  Rozumiem tylko trochę.   Ich verstehe nur ein bisschen. 

  Mam jeszcze urlop.   Ich habe noch Urlaub. 

  Idę wziąć prysznic.   Ich gehe duschen. 

  Wszystko działa automatycznie.   Das geht alles automatisch. 

  Płacicie razem czy osobno?   Zahlen Sie zusammen oder getrennt? 

  Mieskam w centrum Berlina.   Ich wohne in Berlin Mitte. 

  Jeżdżę zawszę powoli.   Ich fahre immer langsam. 

  Jedziemy do Niemiec.   Wir fahren nach Deutschland. 

  Kocham czekoladę.   Ich liebe Schokolade. 

  Kiedy przyjdziesz…   Wenn Du kommst. 

  Lubię jeść chipsy.   Ich esse gern Chips. 

  Chętnie wyjaśnię to jeszcze raz.   Ich erkläre es gern noch einmal. 

  On pochodzi z Wiednia.   Er kommt aus Wien. 

  Gdzie jest dworzec główny?   Wo ist der Hauptbahnhof? 
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  Godzina ma sześćdziesiąt minut.   Eine Stunde hat 60 Minuten. 

  On tam stoi.   Er steht dort. 

  Gdzie jest sekretariat?   Wo ist das Sekretariat? 

  Czy znasz wszystkie liczby w języku 
niemieckim? 

  Kennst du alle Zahlen auf Deutsch? 

  Ile to kosztuje?   Wieviel kostet es? 

  Dzisiaj gra jego orkiestra.   Heute spielt sein Orchester. 

  Potrzebuję pomocy!   Ich brauche Hilfe! 

  Zawsze pada.   Es regnet immer. 

  Przyjdę o dziesiątej.   Ich komme um zehn. 

  Idę ulicą.   Ich gehe die Straße entlang. 

  Biegam codziennie.   Ich gehe täglich joggen. 

  Czwartek jest po środzie.   Donnerstag kommt nach Mittwoch. 

  Wciąż ma otwarte rachunki.   Er hat noch offene Rechnungen. 

  Wykonuję wiele czynności.   Ich betreibe viele Aktivitäten. 

  Zawsze chętnie.   Immer wieder gerne. 

  Idziemy jeść.   Wir gehen essen. 

  Dziś mam urodziny.   Ich habe heute Geburtstag. 

  Całość ma cztery czwarte.   Ein Ganzes hat vier Viertel. 

  On potrzebuje więcej czasu.   Er braucht mehr Zeit 

  To pasuje!   Das stimmt! 

  Mam nadzieję, że też przyjdziesz.   Ich hoffe du kommst auch. 
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  Co pijemy?   Was trinken wir? 

  Jedziemy do Niemiec.   Wir fahren nach Deutschland. 

  On ma dużo fanów.   Er hat viele Fans. 

  Mam sześć dzieci.   Ich habe sechs Kinder. 

  On sprzedaje wszystko.   Er verkauft alles. 

  Nadchodzi lato.   Es wird Sommer. 
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013_Lekcja 03_Rodzajnik określony oraz nieokreślony, przeczenie KEIN _ Słownictwo - 
słuchaj! 

  Republik, die   republika 

  Münze, die   moneta 

  Informationen, die   informacje 

  Arzt, der   lekarz 

  Frauen, die   kobiety 

  Luft, die   powietrze 

  Hotel, das, Hotels   hotel 

  Fremdsprache, die   język obcy 

  Vorstellung, die, Vorstellungen   przedstawienie 

  Lehrer, der   nauczyciel 

  tief   głęboki 

  Gruppe, die, Gruppen   zespół 

  Wunder, das   cud 

  Katastrophe, die   katastrofa 

  Reise, die   droga 

  Bar, die, s   bar 

  Nacht, die   noc 

  Abend, der   wieczór 

  Rathaus, das   ratusz 

  Haltestelle, die   przystanek 
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  Film, der, Filme   film 

  Wohnung, die, Wohnungen   mieszkanie 

  Mineralwasser, das   woda mineralna 

  Löwe, der   lew 

  die   przyimek określony, ta 

  T-Shirt, das   koszulka 

  Verbindung, die   połączenie 

  Bad, das   łazienka 

  Regisseur, der   reżyser 

  Test, der   test 

  eine   rodzajnik nieokreślony 

  Spezialist, der   specjalista/specjalistka 

  Institut, das   instytut 

  Mann, der, Männer   mężczyzna 

  Die   ta 

  Telefon, das   telefon 

  Information, die   informacje 

  Auskunft, die   informacje 

  Supermarket, der   supermarket 

  Bluse, die   bluzka 

  Diagnose, die   diagnoza 
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  Dorf, das   wioska 

  Wahrheit, die   prawda 

  Import, der   import 

  Planung, die   planowanie 

  diese   te 

  Erde, die   ziemia 

  Spezialität, die   specjalność 

  Autor, der, Autoren   autor 

  Motor, der   silnik 

  blau   niebieski 

  Himmel, der   niebo 

  Aufgabe, die   zadanie 

  Rechnung, die   rachunek 

  Club, der   klub 

  Kandidaten, die   kandydaci 

  Schweiz, die   Szwajcaria 

  Konkurrenten   konkurenci 

  Herbst, der   jesień 

  Risiko, das, Risiken   ryzyko 

  besetzt   zajęte 

  Busbahnhof, der   dworzec autobusowy 
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  Tabelle, die   tabelka 

  der   przedimek określony, ten 

  Strategie, die   strategia 

  Kooperation, die   współpraca 

  Land, das   państwo, kraj 

  der   przyimek określony, ten 

  Kind, das, Kinder   dziecko 

  Quiz, das   quiz 

  Zug, der   pociąg 

  Kontrolle, die   kontrola 

  Problem, das, Probleme   problem 

  Konzept, das   koncepcja 

  Stadion, das   stadion 

  Waffen, die   bro 

  Papier, das   papier 

  Fernseher, der   telewizor 

  Weg, der   droga 

  Buch, das, Bücher   książka 

  Licht, das   światło 

  Post, die   poczta 

  Krankenhaus, das   szpital 
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  Manager, der   menadżer 

  Handy, das   komórka 

  System, das   system 

  Partie, die   partia 

  Natur, die   przyroda 

  automatisch   automatyczny 

  Idee, die, Ideen   pomysł 

  Nachbarn, die   sąsiedzi 

  Kinder, die   dzieci 

  Eltern, die   rodzice 

  gelb   żółty 

  bewegen - Ich bewege, du bewegst, er 
bewegt, wir bewegen, ihr bewegt, sie bewegen 

  poruszać się- ja poruszam się, ty poruszasz 
się, on ona ono porusza się, my poruszamy się, 
wy poruszacie się, oni one poruszają się 

  gelten - ich gelte, du giltst, er gilt, wir gelten, 
ihr geltet, sie gelten 

  liczyć 

  Mädchen, das   dziewczyna 

  ideal   idealny 

  orange   pomarańczowy 

  Foto, das   fotografia 

  Funktion, die, Funktionen   funkcja 

  Qualität, die   jakość 

  Hersteller, der   producenci 
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  Brief, der   list 

  Kriterien, die   kryteria 

  Spezialist, der, Spezialisten   specjalista/specjalistka 

  kein, keine, kein   żaden, żadna, żadne, żadni 

 

014_Lekcja 03_Rodzajnik określony oraz nieokreślony, przeczenie KEIN_ Słownictwo - 
przetłumacz! 

  Szwajcaria   Schweiz, die 

  rodzice   Eltern, die 

  informacje   Informationen, die 

  poczta   Post, die 

  mężczyzna   Mann, der, Männer 

  powietrze   Luft, die 

  konkurenci   Konkurrenten 

  przedimek określony, ten   der 

  hotel   Hotel, das, Hotels 

  dzieci   Kinder, die 

  komórka   Handy, das 

  kandydaci   Kandidaten, die 

  specjalista/specjalistka   Spezialist, der, Spezialisten 

  szpital   Krankenhaus, das 

  kryteria   Kriterien, die 
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  liczyć   gelten - ich gelte, du giltst, er gilt, wir gelten, 
ihr geltet, sie gelten 

  bluzka   Bluse, die 

  telewizor   Fernseher, der 

  koncepcja   Konzept, das 

  ratusz   Rathaus, das 

  autor   Autor, der, Autoren 

  niebo   Himmel, der 

  światło   Licht, das 

  cud   Wunder, das 

  współpraca   Kooperation, die 

  dziecko   Kind, das, Kinder 

  woda mineralna   Mineralwasser, das 

  wieczór   Abend, der 

  import   Import, der 

  pomysł   Idee, die, Ideen 

  rachunek   Rechnung, die 

  poruszać się- ja poruszam się, ty poruszasz 
się, on ona ono porusza się, my poruszamy się, 
wy poruszacie się, oni one poruszają się 

  bewegen - Ich bewege, du bewegst, er 
bewegt, wir bewegen, ihr bewegt, sie bewegen 

  idealny   ideal 

  ziemia   Erde, die 

  bar   Bar, die, s 
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  quiz   Quiz, das 

  reżyser   Regisseur, der 

  system   System, das 

  droga   Reise, die 

  stadion   Stadion, das 

  język obcy   Fremdsprache, die 

  problem   Problem, das, Probleme 

  republika   Republik, die 

  państwo, kraj   Land, das 

  telefon   Telefon, das 

  żółty   gelb 

  planowanie   Planung, die 

  przystanek   Haltestelle, die 

  instytut   Institut, das 

  partia   Partie, die 

  list   Brief, der 

  test   Test, der 

  informacje   Information, die 

  supermarket   Supermarket, der 

  dziewczyna   Mädchen, das 

  producenci   Hersteller, der 
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  sąsiedzi   Nachbarn, die 

  jakość   Qualität, die 

  niebieski   blau 

  te   diese 

  zadanie   Aufgabe, die 

  przyimek określony, ta   die 

  przyroda   Natur, die 

  fotografia   Foto, das 

  menadżer   Manager, der 

  koszulka   T-Shirt, das 

  ta   Die 

  klub   Club, der 

  pomarańczowy   orange 

  katastrofa   Katastrophe, die 

  kontrola   Kontrolle, die 

  głęboki   tief 

  jesień   Herbst, der 

  łazienka   Bad, das 

  pociąg   Zug, der 

  ryzyko   Risiko, das, Risiken 

  przedstawienie   Vorstellung, die, Vorstellungen 
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  przyimek określony, ten   der 

  papier   Papier, das 

  kobiety   Frauen, die 

  wioska   Dorf, das 

  silnik   Motor, der 

  film   Film, der, Filme 

  zespół   Gruppe, die, Gruppen 

  mieszkanie   Wohnung, die, Wohnungen 

  moneta   Münze, die 

  książka   Buch, das, Bücher 

  tabelka   Tabelle, die 

  automatyczny   automatisch 

  lew   Löwe, der 

  noc   Nacht, die 

  dworzec autobusowy   Busbahnhof, der 

  nauczyciel   Lehrer, der 

  informacje   Auskunft, die 

  specjalista/specjalistka   Spezialist, der 

  rodzajnik nieokreślony   eine 

  strategia   Strategie, die 

  bro   Waffen, die 
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  diagnoza   Diagnose, die 

  droga   Weg, der 

  lekarz   Arzt, der 

  połączenie   Verbindung, die 

  specjalność   Spezialität, die 

  zajęte   besetzt 

  funkcja   Funktion, die, Funktionen 

  prawda   Wahrheit, die 

  żaden, żadna, żadne, żadni   kein, keine, kein 
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015_Lekcja 03_Rodzajnik określony oraz nieokreślony, przeczenie KEIN _wyjaśnienie 
 

 Rodzajnik określony der-die-das – oznacza osoby oraz rzeczy, o których wspomnieliśmy już 
we wcześniejszym zdaniu lub które są dla nas znane lub wyjątkowe. 

 

    der Mannten mężczyzna    

    die Frauta kobieta     

    das Hausten dom     

 

 Ten mężczyzna pracuje.   Der Mann arbeitet.   

 

 Ta kobieta jest tutaj.   Die Frau ist hier.    

 

 Ten dom jest nowy.   Das Haus ist neu.    

 

W liczbie mnogiej mają wszystkie rzeczowniki, bez względu na rodzaj, rodzajnik die.  

    ci mężczyźni  die Männer 

    te kobiety die Frauen 

    te dzieci die Kinder   

 

 Kim są ci mężczyźni?   Wer sind die Männer?        

 Kim są te kobiety?                                   Wer sind die Frauen? 

 

 

 

RODZAJNIK NIEOKREŚLONY 

 

 Rodzajnik nieokreślony oznacza osoby i rzeczy, o których mówimy po raz pierwszy lub które 
są dla nas nieznane. Przetłumaczyć go możemy jako jakiś, jakaś, jakieś lub jeden, jedna, jedno.  

 

   ein    Mann jakiś mężczyzna   

   eine Frau jakaś kobieta          

   ein    Haus jakiś dom                        
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 Tutaj jest jakiś mężczyzna. Hier ist ein Mann.     

 

 Tutaj jest jakaś kobieta.  Hier ist eine Frau.      

 

 Tam stoi jakiś dom.  Da steht ein Haus.     

 

 Proszę porównać: 

  

 Dort wartet ein Mann.                   Tam czeka jakiś/jeden mężczyzna 

 Der Mann ist dein Vater. Ten mężczyzna jest twoim ojcem 

 

   

 

Rodzaj rzeczownika w języku niemieckim nie zawsze odpowiada rodzajnikowi w języku polskim: 

    das Haus  ten dom  

    das Mädchen  ta dziewczyna  

    die Wohnung   to mieszkanie   itd. 

 

 W liczbie mnogiej nie występuje rodzajnik nieokreślony EIN, dlatego zamiast niego przed 
rzeczownikiem jest puste miejsce.  

 

   ein Buch jakaś książka      Bücher jakieś książki     

 

Niektóre rzeczowniki mogą występować w zdaniu bez rodzajnika.: 

 

1. imiona własne Ich heiße Martin  Mam na imię Martin. 

2. nazwy miast lub niektórych państw Er kommt aus Berlin.              Pochodzi z Berlina. 

3. nazwy zawodów  Sie arbeitet als Buchhalterin. Pracuje jako księgowa. 

 

4. nazwy żywności i napojów Wir essen Brot.                Jemy chleb. 

 

5. niektóre pojęcia abstrakcyjne           Haben Sie Hunger?  Czy jest Pan głodny? 
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PRZECZENIE "KEIN" 

 

  Przeczenie KEIN znajduje się przed rzeczownikami i występuje w znaczeniu żaden. Kein w 
zdaniu odmieniamy tak samo jak rodzajnik nieokreślony ein, eine, ein. 

  

 kein   Mann  żaden mężczyzna  

 keine Frau  żadna kobieta                 

 kein   Kind  żadne dziecko               

 

W liczbie mnogiej używamy formy keine:  

   

 keine Bücher  żadne książki   

016_Lekcja 03_Rodzajnik określony oraz nieokreślony, przeczenie KEIN_ Ćwiczenia 
sprawdzające - słuchaj! 

  Der Mann ist klug.   Ten mężczyzna jest mądry. 

  Die Frauen arbeiten.   Te kobiety pracują. 

  Der Arzt kommt sofort!   Lekarz już idzie. 

  Der Film ist spannend.   Film jest interesujący. 

  Das Mädchen kenne ich.   Znam tę dziewczynę. 

  Ich bezahle die Rechnung.   Płacę za rachunek. 

  Der Himmel ist blau.   Niebo jest niebieskie. 

  Ich habe eine Idee.   Mam pomysł. 

  Der Zug kommt.   Nadjeżdża pociąg. 

  Der Kongo ist eine Republik.   Kongo jest republiką. 

  Ich mache eine Tabelle.   Robię tabelkę. 

  Ich brauche ein Blatt Papier.   Potrzebuję kartkę papieru. 

  Ich danke dir für die Information.   Dziękuję ci za informację. 
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  Hast du eine Münze?   Masz monetę? 

  Die Qualität ist sehr gut.   Jakość jest bardzo dobra. 

  Das Konzept ist gut.   Ta koncepcja jest dobra. 

  Er ist ein Spezialist.   On jest specjalistą. 

  Die internationale Zusammenarbeit klappt 
sehr gut. 

  Współpraca międzynarodowa działa bardzo 
dobrze. 

  Ich kenne das Risiko.   Znam ryzyko. 

  Ich habe ein Problem.   Mam problem. 

  Ich habe ein Kind.   Mam dziecko. 

  Ich habe ein System.   Mam system. 

  Ich kenne die Wahrheit.   Znam prawdę. 

  Wie lautet die Aufgabe?   Jak brzmi to zadanie? 

  Meine Nachbarn sind freundlich.   Moi sąsiedzi są sympatyczni. 

  Das Wetter ist ideal.   Pogoda jest idealna. 

  Ich liebe die Natur.   Kocham przyrodę. 

  Ist das ein Quiz?   Czy to jest quiz? 

  Wie heißt das Dorf?   Jak nazywa się wioska? 

  Wann beginnt die Vorstellung?   Kiedy zaczyna się przedstawienie? 

  Das Shirt ist orange.   Podkoszulek jest pomarańczowy. 

  Ich nehme ein Mineralwasser.   Poproszę wodę mineralną. 

  Ich erwarte eine Auskunft.   Oczekuję informacji. 

  Spielen wir eine Partie?   Może rozegramy partyjkę? 



 119 

  Der Hersteller kommt aus Deutschland.   Producenci pochodzą z Niemiec. 

  Der Parkplatz ist besetzt.   Parking jest zajęty. 

  Wohin geht deine Reise?   Jaki jest cel twojej podróży? 

  Die Kooperation funktioniert sehr gut.   Współpraca działa bardzo dobrze. 

  Das Loch ist sehr tief.   Ta dziura jest bardzo głęboka. 

  Die Planung braucht noch Zeit.   Planowanie nadal wymaga czasu. 

  Hast du kein Handy?   Nie masz komórki? 

  Das ist das Rathaus.   To jest ratusz. 

  Der Brief kommt per Post.   List przyjdzie pocztą. 

  Die Erde ist rund.   Ziemia jest okrągła. 

  Die Kinder spielen   Dzieci się bawią. 

  Ich mache eine Kontrolle.   Zrobię kontrolę. 

  Die Verbindung ist schlecht.   Połączenie jest złe. 

  Ist das ein Test?   Czy to jest jakiś test? 

  Wie lautet die Diagnose?   Jak brzmi diagnoza? 

  Wo ist ein Supermarkt?   Gdzie jest jakiś supermarket? 

  Dort ist eine Bar.   Tam jest jakiś bar. 

  Wo ist eine Haltestelle?   Gdzie jest przystanek? 

  Das ist eine Spezialität hier.   To jest tutaj specjalnością. 

  Wir sind eine Gruppe Sportler.   Jesteśmy zespołem sportowców. 

  Hast du einen Fernseher?   Masz telewizor? 
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  Das Telefon klingelt.   Dzwoni telefon. 

  Der Mann spricht Deutsch.   Ten mężczyzna mówi po niemiecku. 

  Wo ist das Krankenhaus?   Gdzie jest szpital? 

  Das ist mein Foto.   To jest moja fotografia. 

  Die Frau ist hier.   Ta kobieta jest tutaj. 

  Das ist eine Katastrophe!   To jest katastrofa. 

  Er hat eine Wohnung.   On ma mieszkanie. 

  Der Weg ist das Ziel.   Droga jest celem. 

  Das Auto ist ein Import.   Ten samochód jest z importu. 

  Der Mann ist hier.   Ten mężczyzna jest tutaj. 

  Die Bluse ist neu.   Ta bluzka jest nowa. 

  Haben sie Informationen?   Czy macie informacje? 

  Das Hotel ist sehr gut.   Ten hotel jest bardzo dobry. 

  Wo ist das Stadion?   Gdzie jest stadion? 

  Die Post ist da.   Poczta jest tutaj. 

  Ich liebe das Land.   Kocham ten kraj. 

  Der Autor ist Tscheche.   Autor jest Czechem. 

  Diese Frauen arbeiten.   Te kobiety pracują. 

  Keine Bewegung!   Nie ruszać się! 

  Ich suche eine Wohnung.   Szukam mieszkania. 

  Der Abend ist noch lang.   Wieczór jest jeszcze długi. 
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  Der Motor ist kaputt.   Silnik jest zepsuty. 

  Wo ist der Busbahnhof?   Gdzie jest dworzec autobusowy? 

  Das ist ein Club nur für Mitglieder.   To jest klub tylko dla członków. 

  Es ist ein Wunder!   To jest cud! 

  Was ist deine Strategie?   Co jest twoją strategią? 

  Das Goethe Institut ist in Berlin.   Instytut Goethego jest w Berlinie. 

  Der Herbst ist nass und kalt.   Jesień jest mokra i zimna. 

  Ich spreche keine Fremdsprache.   Nie mówię w języku obcym. 

  Die Luft ist gut.   Powietrze jest dobre. 

  Das Licht ist an.   Światło jest włączone. 

  Das gilt nicht!   To się nie liczy! 

  Ist das Auto gelb?   Czy to auto jest żółte? 

  Die Schweiz ist neutral.   Szwajcaria jest niezależna. 

  Wo ist der Manager, bitte?   Przepraszam, gdzie jest menadżer? 

  Mein Lehrer ist sehr freundlich.   Mój nauczyciel jest bardzo sympatyczny. 

  Wo ist das Bad?   Gdzie jest łazienka? 

  Das sind meine Eltern.   To są moi rodzice. 

  Ich lese ein Buch.   Czytam książkę. 

  Die Kandidaten sind bereit.   Kandydaci są przygotowani. 

  Die Konkurrenten haben auch gute Produkte.   Konkurenci również mają dobre produkty. 

  Das T-Shirt ist alt.   Ta koszulka jest stara. 
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  Die Frau arbeitet.   Ta kobieta pracuje. 

  Die Nacht ist noch lang.   Noc jest jeszcze długa. 

  Was sind die Kriterien?   Jakie są kryteria? 

  Wer ist der Regisseur?   Kim jest ten reżyser? 

  Die Uhr hat viele Funktionen.   Zegar ma wiele funkcji. 

  Ich habe keine Waffen.   Nie mam broni. 

  Der Himmel ist blau.   Niebo jest niebieskie. 

  Das ist ein Löwe.   To jest lew. 

  Das ist kein Problem.   To żaden problem. 

 

017_Lekcja 03_Rodzajnik określony oraz nieokreślony, przeczenie KEIN_ Ćwiczenia 
sprawdzające - przetłumacz! 

  Przepraszam, gdzie jest menadżer?   Wo ist der Manager, bitte? 

  To jest lew.   Das ist ein Löwe. 

  Podkoszulek jest pomarańczowy.   Das Shirt ist orange. 

  Silnik jest zepsuty.   Der Motor ist kaputt. 

  Niebo jest niebieskie.   Der Himmel ist blau. 

  Czy macie informacje?   Haben sie Informationen? 

  Jak brzmi diagnoza?   Wie lautet die Diagnose? 

  To są moi rodzice.   Das sind meine Eltern. 

  Jakość jest bardzo dobra.   Die Qualität ist sehr gut. 

  Gdzie jest stadion?   Wo ist das Stadion? 

  Jaki jest cel twojej podróży?   Wohin geht deine Reise? 
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  Kiedy zaczyna się przedstawienie?   Wann beginnt die Vorstellung? 

  Producenci pochodzą z Niemiec.   Der Hersteller kommt aus Deutschland. 

  Szukam mieszkania.   Ich suche eine Wohnung. 

  To jest katastrofa.   Das ist eine Katastrophe! 

  Tam jest jakiś bar.   Dort ist eine Bar. 

  Ten samochód jest z importu.   Das Auto ist ein Import. 

  Czy to jest jakiś test?   Ist das ein Test? 

  Gdzie jest łazienka?   Wo ist das Bad? 

  Powietrze jest dobre.   Die Luft ist gut. 

  Zrobię kontrolę.   Ich mache eine Kontrolle. 

  Znam ryzyko.   Ich kenne das Risiko. 

  Ziemia jest okrągła.   Die Erde ist rund. 

  Droga jest celem.   Der Weg ist das Ziel. 

  Połączenie jest złe.   Die Verbindung ist schlecht. 

  Dzieci się bawią.   Die Kinder spielen 

  Znam tę dziewczynę.   Das Mädchen kenne ich. 

  Moi sąsiedzi są sympatyczni.   Meine Nachbarn sind freundlich. 

  Wieczór jest jeszcze długi.   Der Abend ist noch lang. 

  Jak nazywa się wioska?   Wie heißt das Dorf? 

  Ta koncepcja jest dobra.   Das Konzept ist gut. 

  Ten mężczyzna mówi po niemiecku.   Der Mann spricht Deutsch. 
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  Znam prawdę.   Ich kenne die Wahrheit. 

  Poczta jest tutaj.   Die Post ist da. 

  Czy to jest quiz?   Ist das ein Quiz? 

  Konkurenci również mają dobre produkty.   Die Konkurrenten haben auch gute Produkte. 

  Jakie są kryteria?   Was sind die Kriterien? 

  Pogoda jest idealna.   Das Wetter ist ideal. 

  To się nie liczy!   Das gilt nicht! 

  Te kobiety pracują.   Die Frauen arbeiten. 

  Ta kobieta pracuje.   Die Frau arbeitet. 

  To jest tutaj specjalnością.   Das ist eine Spezialität hier. 

  Dzwoni telefon.   Das Telefon klingelt. 

  Film jest interesujący.   Der Film ist spannend. 

  Parking jest zajęty.   Der Parkplatz ist besetzt. 

  Noc jest jeszcze długa.   Die Nacht ist noch lang. 

  Mój nauczyciel jest bardzo sympatyczny.   Mein Lehrer ist sehr freundlich. 

  Masz telewizor?   Hast du einen Fernseher? 

  Jak brzmi to zadanie?   Wie lautet die Aufgabe? 

  On jest specjalistą.   Er ist ein Spezialist. 

  Autor jest Czechem.   Der Autor ist Tscheche. 

  Ten mężczyzna jest tutaj.   Der Mann ist hier. 

  List przyjdzie pocztą.   Der Brief kommt per Post. 
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  Ten hotel jest bardzo dobry.   Das Hotel ist sehr gut. 

  Zegar ma wiele funkcji.   Die Uhr hat viele Funktionen. 

  Ta kobieta jest tutaj.   Die Frau ist hier. 

  On ma mieszkanie.   Er hat eine Wohnung. 

  Instytut Goethego jest w Berlinie.   Das Goethe Institut ist in Berlin. 

  To jest cud!   Es ist ein Wunder! 

  To jest ratusz.   Das ist das Rathaus. 

  Mam problem.   Ich habe ein Problem. 

  Oczekuję informacji.   Ich erwarte eine Auskunft. 

  Szwajcaria jest niezależna.   Die Schweiz ist neutral. 

  Mam pomysł.   Ich habe eine Idee. 

  Nie ruszać się!   Keine Bewegung! 

  Ta bluzka jest nowa.   Die Bluse ist neu. 

  Płacę za rachunek.   Ich bezahle die Rechnung. 

  Poproszę wodę mineralną.   Ich nehme ein Mineralwasser. 

  Nie masz komórki?   Hast du kein Handy? 

  Gdzie jest przystanek?   Wo ist eine Haltestelle? 

  Kongo jest republiką.   Der Kongo ist eine Republik. 

  Kocham przyrodę.   Ich liebe die Natur. 

  Czytam książkę.   Ich lese ein Buch. 

  Lekarz już idzie.   Der Arzt kommt sofort! 
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  Ten mężczyzna jest mądry.   Der Mann ist klug. 

  Gdzie jest jakiś supermarket?   Wo ist ein Supermarkt? 

  Ta koszulka jest stara.   Das T-Shirt ist alt. 

  Kandydaci są przygotowani.   Die Kandidaten sind bereit. 

  To jest moja fotografia.   Das ist mein Foto. 

  Ta dziura jest bardzo głęboka.   Das Loch ist sehr tief. 

  Potrzebuję kartkę papieru.   Ich brauche ein Blatt Papier. 

  Współpraca międzynarodowa działa bardzo 
dobrze. 

  Die internationale Zusammenarbeit klappt 
sehr gut. 

  Światło jest włączone.   Das Licht ist an. 

  Nadjeżdża pociąg.   Der Zug kommt. 

  Jesteśmy zespołem sportowców.   Wir sind eine Gruppe Sportler. 

  Nie mówię w języku obcym.   Ich spreche keine Fremdsprache. 

  Mam dziecko.   Ich habe ein Kind. 

  Co jest twoją strategią?   Was ist deine Strategie? 

  Te kobiety pracują.   Diese Frauen arbeiten. 

  Czy to auto jest żółte?   Ist das Auto gelb? 

  Współpraca działa bardzo dobrze.   Die Kooperation funktioniert sehr gut. 

  To jest klub tylko dla członków.   Das ist ein Club nur für Mitglieder. 

  Dziękuję ci za informację.   Ich danke dir für die Information. 

  Nie mam broni.   Ich habe keine Waffen. 

  Masz monetę?   Hast du eine Münze? 
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  Kocham ten kraj.   Ich liebe das Land. 

  Gdzie jest dworzec autobusowy?   Wo ist der Busbahnhof? 

  Może rozegramy partyjkę?   Spielen wir eine Partie? 

  Niebo jest niebieskie.   Der Himmel ist blau. 

  Gdzie jest szpital?   Wo ist das Krankenhaus? 

  Planowanie nadal wymaga czasu.   Die Planung braucht noch Zeit. 

  Robię tabelkę.   Ich mache eine Tabelle. 

  Kim jest ten reżyser?   Wer ist der Regisseur? 

  Mam system.   Ich habe ein System. 

  Jesień jest mokra i zimna.   Der Herbst ist nass und kalt. 

  To żaden problem.   Das ist kein Problem. 

 

018.00_Lekcja 03_Rodzajnik określony oraz nieokreślony, przeczenie KEIN_wysłuchaj 
po niemiecku! 

  Keine Bewegung!   Nie ruszać się! 

  Das gilt nicht!   To się nie liczy! 

  Wo ist das Bad?   Gdzie jest łazienka? 

  Ich suche eine Wohnung.   Szukam mieszkania. 

  Wo ist das Krankenhaus?   Gdzie jest szpital? 

  Meine Nachbarn sind freundlich.   Moi sąsiedzi są sympatyczni. 

  Der Motor ist kaputt.   Silnik jest zepsuty. 

  Ich danke dir für die Information.   Dziękuję ci za informację. 

  Der Weg ist das Ziel.   Droga jest celem. 
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  Haben sie Informationen?   Czy macie informacje? 

  Wo ist der Busbahnhof?   Gdzie jest dworzec autobusowy? 

  Wo ist eine Haltestelle?   Gdzie jest przystanek? 

  Die Schweiz ist neutral.   Szwajcaria jest niezależna. 

  Wohin geht deine Reise?   Jaki jest cel twojej podróży? 

  Das ist das Rathaus.   To jest ratusz. 

  Das Hotel ist sehr gut.   Ten hotel jest bardzo dobry. 

  Ich erwarte eine Auskunft.   Oczekuję informacji. 

  Wie heißt das Dorf?   Jak nazywa się wioska? 

  Der Zug kommt.   Nadjeżdża pociąg. 

  Der Parkplatz ist besetzt.   Parking jest zajęty. 

  Wie lautet die Diagnose?   Jak brzmi diagnoza? 

  Die Bluse ist neu.   Ta bluzka jest nowa. 

  Das T-Shirt ist alt.   Ta koszulka jest stara. 

  Ich nehme ein Mineralwasser.   Poproszę wodę mineralną. 

  Wo ist ein Supermarkt?   Gdzie jest jakiś supermarket? 

  Dort ist eine Bar.   Tam jest jakiś bar. 

  Das ist eine Spezialität hier.   To jest tutaj specjalnością. 

  Ich bezahle die Rechnung.   Płacę za rachunek. 

  Hast du kein Handy?   Nie masz komórki? 

  Das Telefon klingelt.   Dzwoni telefon. 
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  Der Brief kommt per Post.   List przyjdzie pocztą. 

  Die Post ist da.   Poczta jest tutaj. 

  Ich habe eine Idee.   Mam pomysł. 

  Die Uhr hat viele Funktionen.   Zegar ma wiele funkcji. 

  Ich brauche ein Blatt Papier.   Potrzebuję kartkę papieru. 

  Das Auto ist ein Import.   Ten samochód jest z importu. 

  Hast du eine Münze?   Masz monetę? 

  Er ist ein Spezialist.   On jest specjalistą. 

  Ich habe ein System.   Mam system. 

  Wir sind eine Gruppe Sportler.   Jesteśmy zespołem sportowców. 

  Ich habe ein Problem.   Mam problem. 

  Wie lautet die Aufgabe?   Jak brzmi to zadanie? 

  Wo ist der Manager, bitte?   Przepraszam, gdzie jest menadżer? 

  Die Verbindung ist schlecht.   Połączenie jest złe. 

  Ich mache eine Kontrolle.   Zrobię kontrolę. 

  Mein Lehrer ist sehr freundlich.   Mój nauczyciel jest bardzo sympatyczny. 

  Die Qualität ist sehr gut.   Jakość jest bardzo dobra. 

  Die Planung braucht noch Zeit.   Planowanie nadal wymaga czasu. 

  Der Hersteller kommt aus Deutschland.   Producenci pochodzą z Niemiec. 

  Ich kenne das Risiko.   Znam ryzyko. 

  Ich mache eine Tabelle.   Robię tabelkę. 
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  Der Arzt kommt sofort!   Lekarz już idzie. 

  Wer ist der Regisseur?   Kim jest ten reżyser? 

  Die Kooperation funktioniert sehr gut.   Współpraca działa bardzo dobrze. 

  Was ist deine Strategie?   Co jest twoją strategią? 

  Die Konkurrenten haben auch gute Produkte.   Konkurenci również mają dobre produkty. 

  Was sind die Kriterien?   Jakie są kryteria? 

  Das ist ein Löwe.   To jest lew. 

  Die Nacht ist noch lang.   Noc jest jeszcze długa. 

  Der Abend ist noch lang.   Wieczór jest jeszcze długi. 

  Die Luft ist gut.   Powietrze jest dobre. 

  Der Herbst ist nass und kalt.   Jesień jest mokra i zimna. 

  Die Erde ist rund.   Ziemia jest okrągła. 

  Ich liebe die Natur.   Kocham przyrodę. 

  Das Licht ist an.   Światło jest włączone. 

  Es ist ein Wunder!   To jest cud! 

  Der Himmel ist blau.   Niebo jest niebieskie. 

  Das ist eine Katastrophe!   To jest katastrofa. 

  Der Mann ist klug.   Ten mężczyzna jest mądry. 

  Die Frauen arbeiten.   Te kobiety pracują. 

  Die Kinder spielen   Dzieci się bawią. 

  Das sind meine Eltern.   To są moi rodzice. 
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  Das Mädchen kenne ich.   Znam tę dziewczynę. 

  Ich habe ein Kind.   Mam dziecko. 

  Ich kenne die Wahrheit.   Znam prawdę. 

  Ich liebe das Land.   Kocham ten kraj. 

  Das ist ein Club nur für Mitglieder.   To jest klub tylko dla członków. 

  Das Goethe Institut ist in Berlin.   Instytut Goethego jest w Berlinie. 

  Der Kongo ist eine Republik.   Kongo jest republiką. 

  Die Kandidaten sind bereit.   Kandydaci są przygotowani. 

  Ich habe keine Waffen.   Nie mam broni. 

  Die internationale Zusammenarbeit klappt 
sehr gut. 

  Współpraca międzynarodowa działa bardzo 
dobrze. 

  Der Himmel ist blau.   Niebo jest niebieskie. 

  Ist das Auto gelb?   Czy to auto jest żółte? 

  Das Wetter ist ideal.   Pogoda jest idealna. 

  Das Shirt ist orange.   Podkoszulek jest pomarańczowy. 

  Das Loch ist sehr tief.   Ta dziura jest bardzo głęboka. 

  Das ist mein Foto.   To jest moja fotografia. 

  Ist das ein Quiz?   Czy to jest quiz? 

  Hast du einen Fernseher?   Masz telewizor? 

  Der Film ist spannend.   Film jest interesujący. 

  Ich lese ein Buch.   Czytam książkę. 

  Wo ist das Stadion?   Gdzie jest stadion? 
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  Das Konzept ist gut.   Ta koncepcja jest dobra. 

  Der Autor ist Tscheche.   Autor jest Czechem. 

  Wann beginnt die Vorstellung?   Kiedy zaczyna się przedstawienie? 

  Spielen wir eine Partie?   Może rozegramy partyjkę? 

  Ist das ein Test?   Czy to jest jakiś test? 

  Ich spreche keine Fremdsprache.   Nie mówię w języku obcym. 

  Der Mann ist hier.   Ten mężczyzna jest tutaj. 

  Die Frau ist hier.   Ta kobieta jest tutaj. 

  Die Frau arbeitet.   Ta kobieta pracuje. 

  Er hat eine Wohnung.   On ma mieszkanie. 

  Der Mann spricht Deutsch.   Ten mężczyzna mówi po niemiecku. 

  Diese Frauen arbeiten.   Te kobiety pracują. 

  Das ist kein Problem.   To żaden problem. 
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018.01_Lekcja 03_Rodzajnik określony oraz nieokreślony, przeczenie KEIN_karty 

Keine Bewegung! Das gilt nicht! Wo ist das Bad? 

Ich suche eine Wohnung. Wo ist das Krankenhaus? 
Meine Nachbarn sind 

freundlich. 

Der Motor ist kaputt. 
Ich danke dir für die 

Information. 
Der Weg ist das Ziel. 

Haben sie Informationen? Wo ist der Busbahnhof? Wo ist eine Haltestelle? 

Die Schweiz ist neutral. Wohin geht deine Reise? Das ist das Rathaus. 

Das Hotel ist sehr gut. Ich erwarte eine Auskunft. Wie heißt das Dorf? 
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Gdzie jest łazienka? To się nie liczy! Nie ruszać się! 

Moi sąsiedzi są sympatyczni. Gdzie jest szpital? Szukam mieszkania. 

Droga jest celem. Dziękuję ci za informację. Silnik jest zepsuty. 

Gdzie jest przystanek? 
Gdzie jest dworzec 

autobusowy? 
Czy macie informacje? 

To jest ratusz. Jaki jest cel twojej podróży? Szwajcaria jest niezależna. 

Jak nazywa się wioska? Oczekuję informacji. Ten hotel jest bardzo dobry. 
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Der Zug kommt. Der Parkplatz ist besetzt. Wie lautet die Diagnose? 

Die Bluse ist neu. Das T-Shirt ist alt. 
Ich nehme ein 
Mineralwasser. 

Wo ist ein Supermarkt? Dort ist eine Bar. Das ist eine Spezialität hier. 

Ich bezahle die Rechnung. Hast du kein Handy? Das Telefon klingelt. 

Der Brief kommt per Post. Die Post ist da. Ich habe eine Idee. 

Die Uhr hat viele 
Funktionen. 

Ich brauche ein Blatt Papier. Das Auto ist ein Import. 
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Jak brzmi diagnoza? Parking jest zajęty. Nadjeżdża pociąg. 

Poproszę wodę mineralną. Ta koszulka jest stara. Ta bluzka jest nowa. 

To jest tutaj specjalnością. Tam jest jakiś bar. 
Gdzie jest jakiś 
supermarket? 

Dzwoni telefon. Nie masz komórki? Płacę za rachunek. 

Mam pomysł. Poczta jest tutaj. List przyjdzie pocztą. 

Ten samochód jest z 
importu. 

Potrzebuję kartkę papieru. Zegar ma wiele funkcji. 
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Hast du eine Münze? Er ist ein Spezialist. Ich habe ein System. 

Wir sind eine Gruppe 
Sportler. 

Ich habe ein Problem. Wie lautet die Aufgabe? 

Wo ist der Manager, bitte? Die Verbindung ist schlecht. Ich mache eine Kontrolle. 

Mein Lehrer ist sehr 
freundlich. 

Die Qualität ist sehr gut. 
Die Planung braucht noch 

Zeit. 

Der Hersteller kommt aus 
Deutschland. 

Ich kenne das Risiko. Ich mache eine Tabelle. 

Der Arzt kommt sofort! Wer ist der Regisseur? 
Die Kooperation funktioniert 

sehr gut. 
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Mam system. On jest specjalistą. Masz monetę? 

Jak brzmi to zadanie? Mam problem. 
Jesteśmy zespołem 

sportowców. 

Zrobię kontrolę. Połączenie jest złe. 
Przepraszam, gdzie jest 

menadżer? 

Planowanie nadal wymaga 
czasu. 

Jakość jest bardzo dobra. 
Mój nauczyciel jest bardzo 

sympatyczny. 

Robię tabelkę. Znam ryzyko. 
Producenci pochodzą z 

Niemiec. 

Współpraca działa bardzo 
dobrze. 

Kim jest ten reżyser? Lekarz już idzie. 
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Was ist deine Strategie? 
Die Konkurrenten haben 

auch gute Produkte. 
Was sind die Kriterien? 

Das ist ein Löwe. Die Nacht ist noch lang. Der Abend ist noch lang. 

Die Luft ist gut. Der Herbst ist nass und kalt. Die Erde ist rund. 

Ich liebe die Natur. Das Licht ist an. Es ist ein Wunder! 

Der Himmel ist blau. Das ist eine Katastrophe! Der Mann ist klug. 

Die Frauen arbeiten. Die Kinder spielen Das sind meine Eltern. 
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Jakie są kryteria? 
Konkurenci również mają 

dobre produkty. 
Co jest twoją strategią? 

Wieczór jest jeszcze długi. Noc jest jeszcze długa. To jest lew. 

Ziemia jest okrągła. Jesień jest mokra i zimna. Powietrze jest dobre. 

To jest cud! Światło jest włączone. Kocham przyrodę. 

Ten mężczyzna jest mądry. To jest katastrofa. Niebo jest niebieskie. 

To są moi rodzice. Dzieci się bawią. Te kobiety pracują. 
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Das Mädchen kenne ich. Ich habe ein Kind. Ich kenne die Wahrheit. 

Ich liebe das Land. 
Das ist ein Club nur für 

Mitglieder. 
Das Goethe Institut ist in 

Berlin. 

Der Kongo ist eine Republik. Die Kandidaten sind bereit. Ich habe keine Waffen. 

Die internationale 
Zusammenarbeit klappt sehr 

gut. 
Der Himmel ist blau. Ist das Auto gelb? 

Das Wetter ist ideal. Das Shirt ist orange. Das Loch ist sehr tief. 

Das ist mein Foto. Ist das ein Quiz? Hast du einen Fernseher? 
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Znam prawdę. Mam dziecko. Znam tę dziewczynę. 

Instytut Goethego jest w 
Berlinie. 

To jest klub tylko dla 
członków. 

Kocham ten kraj. 

Nie mam broni. Kandydaci są przygotowani. Kongo jest republiką. 

Czy to auto jest żółte? Niebo jest niebieskie. 
Współpraca 

międzynarodowa działa 
bardzo dobrze. 

Ta dziura jest bardzo 
głęboka. 

Podkoszulek jest 
pomarańczowy. 

Pogoda jest idealna. 

Masz telewizor? Czy to jest quiz? To jest moja fotografia. 
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Der Film ist spannend. Ich lese ein Buch. Wo ist das Stadion? 

Das Konzept ist gut. Der Autor ist Tscheche. 
Wann beginnt die 

Vorstellung? 

Spielen wir eine Partie? Ist das ein Test? 
Ich spreche keine 

Fremdsprache. 

Der Mann ist hier. Die Frau ist hier. Die Frau arbeitet. 

Er hat eine Wohnung. Der Mann spricht Deutsch. Diese Frauen arbeiten. 

Das ist kein Problem. -  -  
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Gdzie jest stadion? Czytam książkę. Film jest interesujący. 

Kiedy zaczyna się 
przedstawienie? 

Autor jest Czechem. Ta koncepcja jest dobra. 

Nie mówię w języku obcym. Czy to jest jakiś test? Może rozegramy partyjkę? 

Ta kobieta pracuje. Ta kobieta jest tutaj. Ten mężczyzna jest tutaj. 

Te kobiety pracują. 
Ten mężczyzna mówi po 

niemiecku. 
On ma mieszkanie. 

-  -  To żaden problem. 
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018.02_Lekcja 03_Rodzajnik określony oraz nieokreślony, przeczenie KEIN_test 

  Film jest interesujący. ................................................................. 

  Autor jest Czechem. ................................................................. 

  Niebo jest niebieskie. ................................................................. 

  Ta kobieta jest tutaj. ................................................................. 

  Parking jest zajęty. ................................................................. 

  Ta dziura jest bardzo głęboka. ................................................................. 

  Czytam książkę. ................................................................. 

  Jesteśmy zespołem sportowców. ................................................................. 

  Lekarz już idzie. ................................................................. 

  Znam tę dziewczynę. ................................................................. 

  Zrobię kontrolę. ................................................................. 

  On jest specjalistą. ................................................................. 

  Dzieci się bawią. ................................................................. 

  Światło jest włączone. ................................................................. 

  Jakość jest bardzo dobra. ................................................................. 

  Mam system. ................................................................. 

  Silnik jest zepsuty. ................................................................. 

  Nie ruszać się! ................................................................. 

  Szwajcaria jest niezależna. ................................................................. 

  Gdzie jest stadion? ................................................................. 

  Przepraszam, gdzie jest menadżer? ................................................................. 

  To jest klub tylko dla członków. ................................................................. 
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  On ma mieszkanie. ................................................................. 

  Producenci pochodzą z Niemiec. ................................................................. 

  Ziemia jest okrągła. ................................................................. 

  Jesień jest mokra i zimna. ................................................................. 

  Co jest twoją strategią? ................................................................. 

  Mój nauczyciel jest bardzo sympatyczny. ................................................................. 

  Ta koszulka jest stara. ................................................................. 

  Kandydaci są przygotowani. ................................................................. 

  Kocham ten kraj. ................................................................. 

  Te kobiety pracują. ................................................................. 

  Dziękuję ci za informację. ................................................................. 

  Ten mężczyzna jest tutaj. ................................................................. 

  Współpraca międzynarodowa działa bardzo 
dobrze. 

................................................................. 

  Ta kobieta pracuje. ................................................................. 

  Czy to jest quiz? ................................................................. 

  Nie masz komórki? ................................................................. 

  To żaden problem. ................................................................. 

  Jak brzmi diagnoza? ................................................................. 

  Podkoszulek jest pomarańczowy. ................................................................. 

  Płacę za rachunek. ................................................................. 

  Moi sąsiedzi są sympatyczni. ................................................................. 

  Nie mówię w języku obcym. ................................................................. 
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  Może rozegramy partyjkę? ................................................................. 

  Instytut Goethego jest w Berlinie. ................................................................. 

  Te kobiety pracują. ................................................................. 

  Gdzie jest jakiś supermarket? ................................................................. 

  Droga jest celem. ................................................................. 

  Robię tabelkę. ................................................................. 

  Ta bluzka jest nowa. ................................................................. 

  Poproszę wodę mineralną. ................................................................. 

  Masz telewizor? ................................................................. 

  Nadjeżdża pociąg. ................................................................. 

  Dzwoni telefon. ................................................................. 

  Gdzie jest przystanek? ................................................................. 

  Ta koncepcja jest dobra. ................................................................. 

  Zegar ma wiele funkcji. ................................................................. 

  Mam pomysł. ................................................................. 

  To jest lew. ................................................................. 

  Poczta jest tutaj. ................................................................. 

  Jak brzmi to zadanie? ................................................................. 

  Jaki jest cel twojej podróży? ................................................................. 

  Ten mężczyzna jest mądry. ................................................................. 

  Ten mężczyzna mówi po niemiecku. ................................................................. 

  To jest katastrofa. ................................................................. 
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  List przyjdzie pocztą. ................................................................. 

  To są moi rodzice. ................................................................. 

  Nie mam broni. ................................................................. 

  Kim jest ten reżyser? ................................................................. 

  Współpraca działa bardzo dobrze. ................................................................. 

  Niebo jest niebieskie. ................................................................. 

  To się nie liczy! ................................................................. 

  Pogoda jest idealna. ................................................................. 

  Gdzie jest łazienka? ................................................................. 

  Czy macie informacje? ................................................................. 

  Wieczór jest jeszcze długi. ................................................................. 

  Szukam mieszkania. ................................................................. 

  Znam ryzyko. ................................................................. 

  Znam prawdę. ................................................................. 

  Noc jest jeszcze długa. ................................................................. 

  Jak nazywa się wioska? ................................................................. 

  Masz monetę? ................................................................. 

  To jest cud! ................................................................. 

  Planowanie nadal wymaga czasu. ................................................................. 

  Połączenie jest złe. ................................................................. 

  Kongo jest republiką. ................................................................. 

  Czy to auto jest żółte? ................................................................. 
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  Jakie są kryteria? ................................................................. 

  Powietrze jest dobre. ................................................................. 
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018.03_Lekcja 03_Rodzajnik określony oraz nieokreślony, przeczenie KEIN_klucz 

  Film jest interesujący.   Der Film ist spannend. 

  Autor jest Czechem.   Der Autor ist Tscheche. 

  Niebo jest niebieskie.   Der Himmel ist blau. 

  Ta kobieta jest tutaj.   Die Frau ist hier. 

  Parking jest zajęty.   Der Parkplatz ist besetzt. 

  Ta dziura jest bardzo głęboka.   Das Loch ist sehr tief. 

  Czytam książkę.   Ich lese ein Buch. 

  Jesteśmy zespołem sportowców.   Wir sind eine Gruppe Sportler. 

  Lekarz już idzie.   Der Arzt kommt sofort! 

  Znam tę dziewczynę.   Das Mädchen kenne ich. 

  Zrobię kontrolę.   Ich mache eine Kontrolle. 

  On jest specjalistą.   Er ist ein Spezialist. 

  Dzieci się bawią.   Die Kinder spielen 

  Światło jest włączone.   Das Licht ist an. 

  Jakość jest bardzo dobra.   Die Qualität ist sehr gut. 

  Mam system.   Ich habe ein System. 

  Silnik jest zepsuty.   Der Motor ist kaputt. 

  Nie ruszać się!   Keine Bewegung! 

  Szwajcaria jest niezależna.   Die Schweiz ist neutral. 

  Gdzie jest stadion?   Wo ist das Stadion? 

  Przepraszam, gdzie jest menadżer?   Wo ist der Manager, bitte? 
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  To jest klub tylko dla członków.   Das ist ein Club nur für Mitglieder. 

  On ma mieszkanie.   Er hat eine Wohnung. 

  Producenci pochodzą z Niemiec.   Der Hersteller kommt aus Deutschland. 

  Ziemia jest okrągła.   Die Erde ist rund. 

  Jesień jest mokra i zimna.   Der Herbst ist nass und kalt. 

  Co jest twoją strategią?   Was ist deine Strategie? 

  Mój nauczyciel jest bardzo sympatyczny.   Mein Lehrer ist sehr freundlich. 

  Ta koszulka jest stara.   Das T-Shirt ist alt. 

  Kandydaci są przygotowani.   Die Kandidaten sind bereit. 

  Kocham ten kraj.   Ich liebe das Land. 

  Te kobiety pracują.   Die Frauen arbeiten. 

  Dziękuję ci za informację.   Ich danke dir für die Information. 

  Ten mężczyzna jest tutaj.   Der Mann ist hier. 

  Współpraca międzynarodowa działa bardzo 
dobrze. 

  Die internationale Zusammenarbeit klappt 
sehr gut. 

  Ta kobieta pracuje.   Die Frau arbeitet. 

  Czy to jest quiz?   Ist das ein Quiz? 

  Nie masz komórki?   Hast du kein Handy? 

  To żaden problem.   Das ist kein Problem. 

  Jak brzmi diagnoza?   Wie lautet die Diagnose? 

  Podkoszulek jest pomarańczowy.   Das Shirt ist orange. 

  Płacę za rachunek.   Ich bezahle die Rechnung. 

  Moi sąsiedzi są sympatyczni.   Meine Nachbarn sind freundlich. 
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  Nie mówię w języku obcym.   Ich spreche keine Fremdsprache. 

  Może rozegramy partyjkę?   Spielen wir eine Partie? 

  Instytut Goethego jest w Berlinie.   Das Goethe Institut ist in Berlin. 

  Te kobiety pracują.   Diese Frauen arbeiten. 

  Gdzie jest jakiś supermarket?   Wo ist ein Supermarkt? 

  Droga jest celem.   Der Weg ist das Ziel. 

  Robię tabelkę.   Ich mache eine Tabelle. 

  Ta bluzka jest nowa.   Die Bluse ist neu. 

  Poproszę wodę mineralną.   Ich nehme ein Mineralwasser. 

  Masz telewizor?   Hast du einen Fernseher? 

  Nadjeżdża pociąg.   Der Zug kommt. 

  Dzwoni telefon.   Das Telefon klingelt. 

  Gdzie jest przystanek?   Wo ist eine Haltestelle? 

  Ta koncepcja jest dobra.   Das Konzept ist gut. 

  Zegar ma wiele funkcji.   Die Uhr hat viele Funktionen. 

  Mam pomysł.   Ich habe eine Idee. 

  To jest lew.   Das ist ein Löwe. 

  Poczta jest tutaj.   Die Post ist da. 

  Jak brzmi to zadanie?   Wie lautet die Aufgabe? 

  Jaki jest cel twojej podróży?   Wohin geht deine Reise? 

  Ten mężczyzna jest mądry.   Der Mann ist klug. 

  Ten mężczyzna mówi po niemiecku.   Der Mann spricht Deutsch. 
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  To jest katastrofa.   Das ist eine Katastrophe! 

  List przyjdzie pocztą.   Der Brief kommt per Post. 

  To są moi rodzice.   Das sind meine Eltern. 

  Nie mam broni.   Ich habe keine Waffen. 

  Kim jest ten reżyser?   Wer ist der Regisseur? 

  Współpraca działa bardzo dobrze.   Die Kooperation funktioniert sehr gut. 

  Niebo jest niebieskie.   Der Himmel ist blau. 

  To się nie liczy!   Das gilt nicht! 

  Pogoda jest idealna.   Das Wetter ist ideal. 

  Gdzie jest łazienka?   Wo ist das Bad? 

  Czy macie informacje?   Haben sie Informationen? 

  Wieczór jest jeszcze długi.   Der Abend ist noch lang. 

  Szukam mieszkania.   Ich suche eine Wohnung. 

  Znam ryzyko.   Ich kenne das Risiko. 

  Znam prawdę.   Ich kenne die Wahrheit. 

  Noc jest jeszcze długa.   Die Nacht ist noch lang. 

  Jak nazywa się wioska?   Wie heißt das Dorf? 

  Masz monetę?   Hast du eine Münze? 

  To jest cud!   Es ist ein Wunder! 

  Planowanie nadal wymaga czasu.   Die Planung braucht noch Zeit. 

  Połączenie jest złe.   Die Verbindung ist schlecht. 

  Kongo jest republiką.   Der Kongo ist eine Republik. 
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  Czy to auto jest żółte?   Ist das Auto gelb? 

  Jakie są kryteria?   Was sind die Kriterien? 

  Powietrze jest dobre.   Die Luft ist gut. 
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019_Lekcja 04_Odmiana rzeczowników _ Słownictwo - słuchaj! 

  Pizza, die,   pizza 

  Stadtteil, der   część miasta 

  Apotheker, der   farmaceuta, farmaceutka 

  Kantine, die   stołówka 

  Standort, der   siedziba 

  suchen - ich suche, du suchst, er sucht, wir 
suchen, ihr sucht, sie suchen 

  szukać- ja szukam, ty szukasz, on ona ono 
szuka, my szukamy, wy szukacie, oni one szukają 

  Wunsch, der   życzenie 

  diesen   tego 

  einen   jakiś 

  Direktor, der   dyrektor 

  Pfund, das   funt 

  Kraft, die, Kräfte   siła 

  Protokoll, das   protokół 

  Schlüssel, der   klucz 

  essen - ich esse, du isst, er isst, wir essen, ihr 
esst, sie essen 

  jeść- ja jem, ty jesz, on ona ono je, my jemy, 
wy jecie, oni one jedzą 

  ein   rodzajnik nieokreślony 

  Meer, das   morze 

  Hamburger, der   hamburger 

  einem   jakiemuś 

  Hund, der   pies 
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  Picknick, das   piknik 

  Handel, der   sklep 

  des   tego 

  des Mannes   mężczyzny, człowieka 

  Hausaufgabe, die   zadanie domowe 

  Eistee, der   ice tea 

  Haushalt, der   gospodarstwo domowe, dom 

  Frage, die   pytanie 

  Start, der   początek 

  Zentrum, das   centrum 

  Den   ten 

  Version, die   wersja 

  Glas, das   szklanka 

  suchen   szukać 

  Kalender, der   kalendarz 

  Struktur, die, Strukturen   struktura 

  Augenblick, der   chwila 

  Apotheker, der, Aphotekerin   farmaceuta, farmaceutka 

  Organisation, die, Organisationen   organizacja 

  Termin, der   termin, spotkanie 

  Er hat   on ma 
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  Haushalt, der   gospodarstwo domowe 

  Fabrik, die   fabryka, zakład, przedsiębiorstwo 

  Patienten, die   pacjenci 

  eines   jednego 

  Espresso, der   espresso 

  benutzen - ich benutze, du benutzt, er 
benutzt, wir benutzen, ihr benutzt, sie benutzen 

  korzystać 

  Kapitel, das   rozdział 

  Herr, der   pan, władca 

  Balkon, der   balkon 

  Blatt, das   kartka 

  Präsident, der   prezydent 

  eines   jakiegoś 

 

020_Lekcja 04_Odmiana rzeczowników_ Słownictwo - przetłumacz! 

  jednego   eines 

  struktura   Struktur, die, Strukturen 

  pies   Hund, der 

  farmaceuta, farmaceutka   Apotheker, der, Aphotekerin 

  balkon   Balkon, der 

  rozdział   Kapitel, das 

  szukać- ja szukam, ty szukasz, on ona ono 
szuka, my szukamy, wy szukacie, oni one szukają 

  suchen - ich suche, du suchst, er sucht, wir 
suchen, ihr sucht, sie suchen 
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  ten   Den 

  początek   Start, der 

  chwila   Augenblick, der 

  tego   diesen 

  wersja   Version, die 

  termin, spotkanie   Termin, der 

  jakiemuś   einem 

  pacjenci   Patienten, die 

  jakiś   einen 

  ice tea   Eistee, der 

  życzenie   Wunsch, der 

  szukać   suchen 

  dyrektor   Direktor, der 

  stołówka   Kantine, die 

  kartka   Blatt, das 

  siła   Kraft, die, Kräfte 

  część miasta   Stadtteil, der 

  funt   Pfund, das 

  protokół   Protokoll, das 

  espresso   Espresso, der 

  organizacja   Organisation, die, Organisationen 
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  siedziba   Standort, der 

  farmaceuta, farmaceutka   Apotheker, der 

  morze   Meer, das 

  sklep   Handel, der 

  gospodarstwo domowe   Haushalt, der 

  fabryka, zakład, przedsiębiorstwo   Fabrik, die 

  kalendarz   Kalender, der 

  mężczyzny, człowieka   des Mannes 

  gospodarstwo domowe, dom   Haushalt, der 

  piknik   Picknick, das 

  zadanie domowe   Hausaufgabe, die 

  klucz   Schlüssel, der 

  pizza   Pizza, die, 

  pytanie   Frage, die 

  korzystać   benutzen - ich benutze, du benutzt, er 
benutzt, wir benutzen, ihr benutzt, sie benutzen 

  on ma   Er hat 

  tego   des 

  centrum   Zentrum, das 

  pan, władca   Herr, der 

  szklanka   Glas, das 

  hamburger   Hamburger, der 
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  rodzajnik nieokreślony   ein 

  jeść- ja jem, ty jesz, on ona ono je, my jemy, 
wy jecie, oni one jedzą 

  essen - ich esse, du isst, er isst, wir essen, ihr 
esst, sie essen 

  prezydent   Präsident, der 

  jakiegoś   eines 
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021_Lekcja 04_Odmiana rzeczowników_wyjaśnienie 

 

Odmiana rodzajnika określonego przed rzeczownikami.  

 W tej lekcji nauczymy się odmieniać rzeczowniki, tzn. stosować je w zdaniu w innym 
przypadku niż w Mianowniku. Język niemiecki ma tylko cztery przypadki, pytania przypadkowe są takie 
same jak w języku polskim.  

Odmiana rodzajnika określonego przed rzeczownikiem rodzaju męskiego:  

DER, DES, DEM, DEN 

Mianownik – kto, co   der Vater ojciec Das ist der Vater     To jest ten ojciec. 

Dopełniacz – kogo, czego, czyja des Vaters ojca Das ist das Buch des Vaters  To jest 
książka ojca. 

Celownik – komu czemu dem Vater ojcu Ich gebe es dem Vater.    Daję to ojcu. 

Biernik – kogo, co  den Vater  ojca Ich sehe den Vater.   Widzę ojca. 

 

Odmiana rodzajnika określonego przed rzeczownikiem rodzaju żeńskiego:  

 

DIE, DER, DER, DIE 

Mianownik – kto, co   die Mutter matka Das ist die Mutter     To jest ta matka. 

Dopełniacz – kogo, czego, czyja  der Mutter matki Das ist das Buch der Mutter To jest książka 
matki.   

Celownik – komu czemu der Mutter matce Ich gebe es der Mutter.  Daję to matce. 

Biernik – kogo, co  die Mutter matkę Ich sehe die Mutter. Widzę matkę. 

 

Odmiana rodzajnika określonego przed rzeczownikiem rodzaju nijakiego:  

DAS, DES, DEM, DAS  

Mianownik  - kto co   das Kind dziecko  Das ist das Kind  To jest to dziecko. 

Dopełniacz – kogo, czego, czyje des Kindes dziecka Das ist das Buch des Kindes  To jest 
książka tego dziecka.  

Celownik – komu czemu dem Kind dziecku   Ich gebe es dem Kind.  Daję to temu 
dziecku. 

Biernik – kogo, co  das Kind dziecko    Ich sehe das Kind.  Widzę to dziecko. 
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Odmiana rodzajnika nieokreślonego przed rzeczownikami.  

  

Odmiana rodzajnika nieokreślonego przed rzeczownikiem rodzaju męskiego: 

EIN, EINES, EINEM, EINEN 

Mianownik  - kto, co   ein Mann mężczyzna Das ist ein Mann. To jest jakiś 
mężczyzna 

Dopełniacz – kogo, czego, czyj eines Mannes mężczyzny  Das ist das Buch eines Mannes. To jest 
książka jakiegoś mężczyzny.  

Celownik – komu czemu einem Mann mężczyźnie Ich gebe es einem Mann. Daję to 
jakiemuś mężczyźnie.   

Biernik – kogo, co  einen Mann  mężczyznę Ich sehe einen Mann. Widzę 
jakiegoś mężczyznę.   

Odmiana rodzajnika nieokreślonego przed rzeczownikiem rodzaju żeńskiego:  

EINE, EINER, EINER, EINE 

Mianownik – kto, co   eine Fraur kobieta Das ist eine Frau. To jest jakaś kobieta. 

Dopełniacz – kogo, czego, czyja einer Frau kobiety Das ist das Buch einer Frau To jest 
książka jakiejś kobiety. 

Celownik – komu czemu einer Frau kobiecie Ich gebe es einer Frau. Daję to jakiejś 
kobiecie.  

Biernik – kogo, co  eine Frau kobietę  Ich sehe eine Frau.   Widzę jakąś kobietę. 

 

Odmiana rodzajnika nieokreślonego przed rzeczownikiem rodzaju nijakiego: 

 

EIN, EINES, EINEM, EINEN  

Mianownik – kto co   ein Kind     dziecko  Das ist ein Kind.  To jest jakieś dziecko.  

Dopełniacz – koho, czego, czyje eines Kindes dziecka  Das ist das Buch eines Kindes. To jest 
książka jakiegoś dziecka. 

Celownik – komu czemu einem Kind dziecku  Ich gebe es einem Kind.         Daję to jakiemuś 
dziecku.  

Biernik – kogo, co  ein Kind  dziecko  Ich sehe ein Kind. Widzę jakieś dziecko. 

 

W liczbie mnogie Dopełniacz rodzaju męskiego i nijakiego przybiera końcówkę –es lub –s.  

Des Mannes, des Kindes 

     

Das ist das Auto des Mannes.   To jest samochód tego mężczyzny. 

 

Ich habe eine Freundin.   Mam przyjaciółkę.  
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Sagst du es der Frau?    Czy mówisz to tej kobiecie? 

 

Sie haben eine Wohnung.   Macie mieszkanie. 

 

ODMIANA W LICZBIE MNOGIEJ  

DIE, DER, DEN, DIE 

Mianownik – kto, co   die Frauen kobiety Das sind die Frauen. To są te kobiety. 

Dopełniacz – kogo, czego, czyje  der Frauen kobiet Das ist das Buch der Frauen.  To jest 
książka tych kobiet. 

Celownik – komu czemu der Frauen kobietom  Ich gebe es der Frauen.  Daję to tym 
kobietom.  

Biernik -  kogo, co  die Frauen kobiety       Ich sehe die Frauen. Widzę te 
kobiety. 

 

Rzeczowniki w Celowniku mają końcówkę n. 

 

Sie kennt die Männer.    Zna tych mężczyzn. (ona) 

Kaufst du Blumen?    Czy kupisz kwiaty? 

Das sind die Bücher der Kinder.  To są te książki tych dzieci. 

 

 Niektóre rzeczowniki rodzaju męskiego, zwłaszcza te, które oznaczają istoty żywe, należą do 
tzw. odmiany słabej. To znaczy, że w Dopełniaczu, Celowniku i Bierniku mają końcówkę en. Są to na 
przykład der Student, der Kollege, der Ökonom lub der Präsident. W liczbie mnogiej mają końcówkę 
–en. 

 

  liczba pojedyncza                        liczba mnoga 

 

 Mianownik l.p. der Student   Mianownik l.mn. die Studenten 

 

 Dopełniacz l.p. des Studenten   Dopełnniacz l.m. der Studenten 

 

 Celownik l.p. dem Studenten   Celownik l.m.  den Studenten 

 

 Biernik l.p. den Studenten   Biernik l.m.  die Studenten 
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022_Lekcja 04_Odmiana rzeczowników_ Ćwiczenia sprawdzające - słuchaj! 

  Ich nehme einen Espresso.   Poproszę espresso. 

  Ich kenne diesen Mann.   Znam tego mężczyznę. 

  Das ist der neue Standort der Firma.   To jest nowa siedziba firmy. 

  Der Präsident der USA ist Mr. Trump.   Prezydentem USA jest pan Trump. 

  Verstehst Du die Hausaufgabe?   Czy rozumiesz to zadanie domowe? 

  Hast du noch ein Glas Wein?   Czy masz jeszcze lampkę wina? 

  Er hat eine Wohnung.   On ma mieszkanie. 

  Einen Hamburger, bitte.   Poproszę hamburgera. 

  Dem Patienten geht es gut.   Pacjent ma się dobrze. 

  Die Psyche des Mannes ist unergründbar.   Psychika człowieka jest niezgłębiona. 

  Das ist das Auto des Mannes.   To jest samochód tego mężczyzny. 

  Die Wohnung hat einen Balkon.   To mieszkanie ma balkon. 

  Wir machen ein Picknick.   Zrobimy piknik. 

  Die Struktur der Firma ist komplex.   Struktura firmy jest kompleksowa. 

  Wedding ist ein Stadtteil von Berlin.   Wedding jest dzielnicą Berlina. 

  Meine Frau macht den Haushalt.   Moja żona zajmuje się domem. 

  Ich habe einen Hund.   Mam psa. 

  Was kostet ein Pfund?   Ile kosztuje funt? 

  Er benutzt einen Laptop.   On korzysta z laptopa. 

  Das ist ein Kind.   To jest dziecko. 

  Ich brauche ein Blatt Papier.   Potrzebuję kartkę papieru. 
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  Ich lese jeden Tag ein Kapitel des Buches.   Codziennie czytam rozdział książki. 

  Ich esse ein Brötchen.   Jem bułkę. 

  Hast du einen Kalender?   Masz kalendarz? 

  Hast du einen Wunsch?   Masz jakieś życzenie? 

  Ich bin Mitglied dieser Organisation.   Jestem członkiem tej organizacji. 

  Hast du den Schlüssel?   Masz klucz? 

  Ich arbeite in einer Fabrik.   Pracuję w fabryce. 

  Hier ist das Zentrum unserer Stadt.   Tu jest centrum naszego miasta. 

  Schreibst du ein Protokoll?   Piszesz protokół? 

  Ich bestelle eine Pizza.   Zamówię pizzę. 

  Hast du einen Balkon?   Masz balkon? 

  Mir fehlt die Kraft.   Brak mi siły. 

  Ich liebe das Meer.   Kocham morze. 

  Einen Augenblick, bitte.   Proszę, chwileczkę. 

  Wo ist der Start des Rennens?   Gdzie jest początek wyścigu? 

  Ich nehme einen Eistee.   Poproszę ice tea. 

  Habt ihr eine Kantine?   Czy jest tu stołówka? 

  Sag mir eines.   Powiedz mi jedno. 

  Ich gebe es einem Mann.   Daję to mężczyźnie. 

  Das ist eine Version der Geschichte.   To jest wersja tej historii. 

  Ich kenne einen Apotheker.   Znam farmaceutę. 



 166 

  Der Handel profitiert von Kursverlust des 
Dollars. 

  Spadek kursu dolara powoduje zyski w 
interesie. 

  Ich mache den Haushalt allein.   Sam sprzątam dom. 

  Das ist der Direktor der Bank.   To jest dyrektor banku. 

  Den Laptop habe ich auch.   Mam też laptopa. 

  Er sucht eine Wohnung.   On szuka mieszkania. 

  Ich habe einen Termin.   Mam spotkanie. 

  Die Antwort auf die Frage ist einfach.   Odpowiedź na to pytanie jest bardzo łatwa. 

  Das ist das Auto eines Mannes.   Ten samochód jest tego mężczyzny. 

 

023_Lekcja 04_Odmiana rzeczowników_ Ćwiczenia sprawdzające - przetłumacz! 

  Brak mi siły.   Mir fehlt die Kraft. 

  Znam tego mężczyznę.   Ich kenne diesen Mann. 

  Czy masz jeszcze lampkę wina?   Hast du noch ein Glas Wein? 

  Odpowiedź na to pytanie jest bardzo łatwa.   Die Antwort auf die Frage ist einfach. 

  Masz balkon?   Hast du einen Balkon? 

  To jest dyrektor banku.   Das ist der Direktor der Bank. 

  Piszesz protokół?   Schreibst du ein Protokoll? 

  Pracuję w fabryce.   Ich arbeite in einer Fabrik. 

  Masz jakieś życzenie?   Hast du einen Wunsch? 

  To jest samochód tego mężczyzny.   Das ist das Auto des Mannes. 

  Zrobimy piknik.   Wir machen ein Picknick. 

  Tu jest centrum naszego miasta.   Hier ist das Zentrum unserer Stadt. 
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  Poproszę hamburgera.   Einen Hamburger, bitte. 

  Pacjent ma się dobrze.   Dem Patienten geht es gut. 

  Sam sprzątam dom.   Ich mache den Haushalt allein. 

  To mieszkanie ma balkon.   Die Wohnung hat einen Balkon. 

  Codziennie czytam rozdział książki.   Ich lese jeden Tag ein Kapitel des Buches. 

  Zamówię pizzę.   Ich bestelle eine Pizza. 

  Wedding jest dzielnicą Berlina.   Wedding ist ein Stadtteil von Berlin. 

  Gdzie jest początek wyścigu?   Wo ist der Start des Rennens? 

  Poproszę ice tea.   Ich nehme einen Eistee. 

  Masz kalendarz?   Hast du einen Kalender? 

  Psychika człowieka jest niezgłębiona.   Die Psyche des Mannes ist unergründbar. 

  To jest nowa siedziba firmy.   Das ist der neue Standort der Firma. 

  To jest wersja tej historii.   Das ist eine Version der Geschichte. 

  Mam też laptopa.   Den Laptop habe ich auch. 

  On korzysta z laptopa.   Er benutzt einen Laptop. 

  Czy jest tu stołówka?   Habt ihr eine Kantine? 

  Masz klucz?   Hast du den Schlüssel? 

  Spadek kursu dolara powoduje zyski w 
interesie. 

  Der Handel profitiert von Kursverlust des 
Dollars. 

  Potrzebuję kartkę papieru.   Ich brauche ein Blatt Papier. 

  Znam farmaceutę.   Ich kenne einen Apotheker. 

  Poproszę espresso.   Ich nehme einen Espresso. 
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  Proszę, chwileczkę.   Einen Augenblick, bitte. 

  To jest dziecko.   Das ist ein Kind. 

  Struktura firmy jest kompleksowa.   Die Struktur der Firma ist komplex. 

  On szuka mieszkania.   Er sucht eine Wohnung. 

  Jem bułkę.   Ich esse ein Brötchen. 

  Ile kosztuje funt?   Was kostet ein Pfund? 

  Jestem członkiem tej organizacji.   Ich bin Mitglied dieser Organisation. 

  Moja żona zajmuje się domem.   Meine Frau macht den Haushalt. 

  Czy rozumiesz to zadanie domowe?   Verstehst Du die Hausaufgabe? 

  On ma mieszkanie.   Er hat eine Wohnung. 

  Powiedz mi jedno.   Sag mir eines. 

  Daję to mężczyźnie.   Ich gebe es einem Mann. 

  Mam spotkanie.   Ich habe einen Termin. 

  Prezydentem USA jest pan Trump.   Der Präsident der USA ist Mr. Trump. 

  Mam psa.   Ich habe einen Hund. 

  Kocham morze.   Ich liebe das Meer. 

  Ten samochód jest tego mężczyzny.   Das ist das Auto eines Mannes. 

 

024.00_Lekcja 04_Odmiana rzeczowników_wysłuchaj po niemiecku! 

  Das ist ein Kind.   To jest dziecko. 

  Der Präsident der USA ist Mr. Trump.   Prezydentem USA jest pan Trump. 

  Das ist der neue Standort der Firma.   To jest nowa siedziba firmy. 
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  Ich kenne einen Apotheker.   Znam farmaceutę. 

  Ich habe einen Termin.   Mam spotkanie. 

  Hier ist das Zentrum unserer Stadt.   Tu jest centrum naszego miasta. 

  Wir machen ein Picknick.   Zrobimy piknik. 

  Ich esse ein Brötchen.   Jem bułkę. 

  Ich gebe es einem Mann.   Daję to mężczyźnie. 

  Die Antwort auf die Frage ist einfach.   Odpowiedź na to pytanie jest bardzo łatwa. 

  Meine Frau macht den Haushalt.   Moja żona zajmuje się domem. 

  Das ist eine Version der Geschichte.   To jest wersja tej historii. 

  Sag mir eines.   Powiedz mi jedno. 

  Habt ihr eine Kantine?   Czy jest tu stołówka? 

  Verstehst Du die Hausaufgabe?   Czy rozumiesz to zadanie domowe? 

  Er sucht eine Wohnung.   On szuka mieszkania. 

  Die Struktur der Firma ist komplex.   Struktura firmy jest kompleksowa. 

  Er hat eine Wohnung.   On ma mieszkanie. 

  Das ist der Direktor der Bank.   To jest dyrektor banku. 

  Schreibst du ein Protokoll?   Piszesz protokół? 

  Ich habe einen Hund.   Mam psa. 

  Hast du einen Kalender?   Masz kalendarz? 

  Hast du einen Balkon?   Masz balkon? 

  Die Wohnung hat einen Balkon.   To mieszkanie ma balkon. 
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  Einen Hamburger, bitte.   Poproszę hamburgera. 

  Dem Patienten geht es gut.   Pacjent ma się dobrze. 

  Das ist das Auto des Mannes.   To jest samochód tego mężczyzny. 

  Ich bin Mitglied dieser Organisation.   Jestem członkiem tej organizacji. 

  Die Psyche des Mannes ist unergründbar.   Psychika człowieka jest niezgłębiona. 

  Der Handel profitiert von Kursverlust des 
Dollars. 

  Spadek kursu dolara powoduje zyski w 
interesie. 

  Den Laptop habe ich auch.   Mam też laptopa. 

  Wedding ist ein Stadtteil von Berlin.   Wedding jest dzielnicą Berlina. 

  Hast du noch ein Glas Wein?   Czy masz jeszcze lampkę wina? 

  Er benutzt einen Laptop.   On korzysta z laptopa. 

  Hast du den Schlüssel?   Masz klucz? 

  Ich liebe das Meer.   Kocham morze. 

  Ich bestelle eine Pizza.   Zamówię pizzę. 

  Wo ist der Start des Rennens?   Gdzie jest początek wyścigu? 

  Ich lese jeden Tag ein Kapitel des Buches.   Codziennie czytam rozdział książki. 

  Ich brauche ein Blatt Papier.   Potrzebuję kartkę papieru. 

  Ich nehme einen Espresso.   Poproszę espresso. 

  Einen Augenblick, bitte.   Proszę, chwileczkę. 

  Mir fehlt die Kraft.   Brak mi siły. 

  Ich kenne diesen Mann.   Znam tego mężczyznę. 

  Was kostet ein Pfund?   Ile kosztuje funt? 
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  Ich arbeite in einer Fabrik.   Pracuję w fabryce. 

  Hast du einen Wunsch?   Masz jakieś życzenie? 

  Ich mache den Haushalt allein.   Sam sprzątam dom. 

  Ich nehme einen Eistee.   Poproszę ice tea. 

  Das ist das Auto eines Mannes.   Ten samochód jest tego mężczyzny. 
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024.01_Lekcja 04_Odmiana rzeczowników_karty 

Er hat eine Wohnung. Er sucht eine Wohnung. Er benutzt einen Laptop. 

Hast du einen Balkon? 
Ich mache den Haushalt 

allein. 
Meine Frau macht den 

Haushalt. 

Hast du den Schlüssel? 
Hier ist das Zentrum unserer 

Stadt. 
Was kostet ein Pfund? 

Wedding ist ein Stadtteil von 
Berlin. 

Hast du einen Kalender? Ich nehme einen Eistee. 

Ich nehme einen Espresso. Habt ihr eine Kantine? Wir machen ein Picknick. 

Hast du noch ein Glas Wein? Einen Hamburger, bitte. Ich bestelle eine Pizza. 
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On korzysta z laptopa. On szuka mieszkania. On ma mieszkanie. 

Moja żona zajmuje się 
domem. 

Sam sprzątam dom. Masz balkon? 

Ile kosztuje funt? 
Tu jest centrum naszego 

miasta. 
Masz klucz? 

Poproszę ice tea. Masz kalendarz? 
Wedding jest dzielnicą 

Berlina. 

Zrobimy piknik. Czy jest tu stołówka? Poproszę espresso. 

Zamówię pizzę. Poproszę hamburgera. 
Czy masz jeszcze lampkę 

wina? 
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Ich esse ein Brötchen. Einen Augenblick, bitte. Ich kenne diesen Mann. 

Den Laptop habe ich auch. Dem Patienten geht es gut. Ich brauche ein Blatt Papier. 

Sag mir eines. Ich kenne einen Apotheker. 
Der Handel profitiert von 
Kursverlust des Dollars. 

Ich arbeite in einer Fabrik. Schreibst du ein Protokoll? 
Die Struktur der Firma ist 

komplex. 

Das ist der Direktor der 
Bank. 

Das ist der neue Standort der 
Firma. 

Ich habe einen Termin. 

Ich habe einen Hund. Ich liebe das Meer. Hast du einen Wunsch? 
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Znam tego mężczyznę. Proszę, chwileczkę. Jem bułkę. 

Potrzebuję kartkę papieru. Pacjent ma się dobrze. Mam też laptopa. 

Spadek kursu dolara 
powoduje zyski w interesie. 

Znam farmaceutę. Powiedz mi jedno. 

Struktura firmy jest 
kompleksowa. 

Piszesz protokół? Pracuję w fabryce. 

Mam spotkanie. To jest nowa siedziba firmy. To jest dyrektor banku. 

Masz jakieś życzenie? Kocham morze. Mam psa. 
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Die Antwort auf die Frage ist 
einfach. 

Der Präsident der USA ist 
Mr. Trump. 

Ich bin Mitglied dieser 
Organisation. 

Mir fehlt die Kraft. 
Die Psyche des Mannes ist 

unergründbar. 
Wo ist der Start des 

Rennens? 

Das ist eine Version der 
Geschichte. 

Ich lese jeden Tag ein 
Kapitel des Buches. 

Verstehst Du die 
Hausaufgabe? 

Das ist das Auto des 
Mannes. 

Das ist ein Kind. Ich gebe es einem Mann. 

Die Wohnung hat einen 
Balkon. 

Das ist das Auto eines 
Mannes. 

-  

-  -  -  
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Jestem członkiem tej 
organizacji. 

Prezydentem USA jest pan 
Trump. 

Odpowiedź na to pytanie jest 
bardzo łatwa. 

Gdzie jest początek 
wyścigu? 

Psychika człowieka jest 
niezgłębiona. 

Brak mi siły. 

Czy rozumiesz to zadanie 
domowe? 

Codziennie czytam rozdział 
książki. 

To jest wersja tej historii. 

Daję to mężczyźnie. To jest dziecko. 
To jest samochód tego 

mężczyzny. 

-  
Ten samochód jest tego 

mężczyzny. 
To mieszkanie ma balkon. 
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024.02_Lekcja 04_Odmiana rzeczowników_test 
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  Spadek kursu dolara powoduje zyski w 
interesie. 

................................................................. 

  Czy jest tu stołówka? ................................................................. 
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  Czy rozumiesz to zadanie domowe? ................................................................. 

  Tu jest centrum naszego miasta. ................................................................. 

  Ten samochód jest tego mężczyzny. ................................................................. 

  Ile kosztuje funt? ................................................................. 

  Mam psa. ................................................................. 

  Znam tego mężczyznę. ................................................................. 
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  Jem bułkę. ................................................................. 

  Czy masz jeszcze lampkę wina? ................................................................. 

  Mam też laptopa. ................................................................. 

  Codziennie czytam rozdział książki. ................................................................. 

  Masz jakieś życzenie? ................................................................. 

  Poproszę espresso. ................................................................. 

  Gdzie jest początek wyścigu? ................................................................. 

  To jest dyrektor banku. ................................................................. 

  Daję to mężczyźnie. ................................................................. 

  To mieszkanie ma balkon. ................................................................. 

  Proszę, chwileczkę. ................................................................. 

  On korzysta z laptopa. ................................................................. 

  Poproszę hamburgera. ................................................................. 

  Masz klucz? ................................................................. 
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  Masz kalendarz? ................................................................. 

  Powiedz mi jedno. ................................................................. 

  To jest wersja tej historii. ................................................................. 

  Struktura firmy jest kompleksowa. ................................................................. 

  To jest dziecko. ................................................................. 

  Poproszę ice tea. ................................................................. 

  Znam farmaceutę. ................................................................. 

  Piszesz protokół? ................................................................. 

  Zamówię pizzę. ................................................................. 

  To jest samochód tego mężczyzny. ................................................................. 

 

024.03_Lekcja 04_Odmiana rzeczowników_klucz 

  Psychika człowieka jest niezgłębiona.   Die Psyche des Mannes ist unergründbar. 

  Sam sprzątam dom.   Ich mache den Haushalt allein. 

  Wedding jest dzielnicą Berlina.   Wedding ist ein Stadtteil von Berlin. 

  Potrzebuję kartkę papieru.   Ich brauche ein Blatt Papier. 

  To jest nowa siedziba firmy.   Das ist der neue Standort der Firma. 

  Spadek kursu dolara powoduje zyski w 
interesie. 

  Der Handel profitiert von Kursverlust des 
Dollars. 

  Czy jest tu stołówka?   Habt ihr eine Kantine? 

  On ma mieszkanie.   Er hat eine Wohnung. 

  Pacjent ma się dobrze.   Dem Patienten geht es gut. 

  Prezydentem USA jest pan Trump.   Der Präsident der USA ist Mr. Trump. 
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  Masz balkon?   Hast du einen Balkon? 

  Mam spotkanie.   Ich habe einen Termin. 

  On szuka mieszkania.   Er sucht eine Wohnung. 

  Brak mi siły.   Mir fehlt die Kraft. 

  Odpowiedź na to pytanie jest bardzo łatwa.   Die Antwort auf die Frage ist einfach. 

  Zrobimy piknik.   Wir machen ein Picknick. 

  Moja żona zajmuje się domem.   Meine Frau macht den Haushalt. 

  Kocham morze.   Ich liebe das Meer. 

  Pracuję w fabryce.   Ich arbeite in einer Fabrik. 

  Czy rozumiesz to zadanie domowe?   Verstehst Du die Hausaufgabe? 

  Tu jest centrum naszego miasta.   Hier ist das Zentrum unserer Stadt. 

  Ten samochód jest tego mężczyzny.   Das ist das Auto eines Mannes. 

  Ile kosztuje funt?   Was kostet ein Pfund? 

  Mam psa.   Ich habe einen Hund. 

  Znam tego mężczyznę.   Ich kenne diesen Mann. 

  Jestem członkiem tej organizacji.   Ich bin Mitglied dieser Organisation. 

  Jem bułkę.   Ich esse ein Brötchen. 

  Czy masz jeszcze lampkę wina?   Hast du noch ein Glas Wein? 

  Mam też laptopa.   Den Laptop habe ich auch. 

  Codziennie czytam rozdział książki.   Ich lese jeden Tag ein Kapitel des Buches. 

  Masz jakieś życzenie?   Hast du einen Wunsch? 
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  Poproszę espresso.   Ich nehme einen Espresso. 

  Gdzie jest początek wyścigu?   Wo ist der Start des Rennens? 

  To jest dyrektor banku.   Das ist der Direktor der Bank. 

  Daję to mężczyźnie.   Ich gebe es einem Mann. 

  To mieszkanie ma balkon.   Die Wohnung hat einen Balkon. 

  Proszę, chwileczkę.   Einen Augenblick, bitte. 

  On korzysta z laptopa.   Er benutzt einen Laptop. 

  Poproszę hamburgera.   Einen Hamburger, bitte. 

  Masz klucz?   Hast du den Schlüssel? 

  Masz kalendarz?   Hast du einen Kalender? 

  Powiedz mi jedno.   Sag mir eines. 

  To jest wersja tej historii.   Das ist eine Version der Geschichte. 

  Struktura firmy jest kompleksowa.   Die Struktur der Firma ist komplex. 

  To jest dziecko.   Das ist ein Kind. 

  Poproszę ice tea.   Ich nehme einen Eistee. 

  Znam farmaceutę.   Ich kenne einen Apotheker. 

  Piszesz protokół?   Schreibst du ein Protokoll? 

  Zamówię pizzę.   Ich bestelle eine Pizza. 

  To jest samochód tego mężczyzny.   Das ist das Auto des Mannes. 
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025_Lekcja 05_Zaimki – dzierżawcze i osobowe oraz ich odmiana _ Słownictwo - 
słuchaj! 

  bitte   proszę 

  Grüß dich!   Witaj! 

  definieren - ich definiere, du definierst, er 
definiert, wir definieren, ihr definiert, sie 
definieren 

  definiować 

  Sohn, der   syn 

  Ihren   Pański/Pani 

  Kontakte, die   kontakty 

  bitten- ich bitte, du bittest, er bittet, wir 
bitten, ihr bittet, sie bitten 

  prosić - ja proszę, ty prosisz, on ona ono prosi, 
my prosimy, wy prosicie, oni one proszą 

  Antwort, die   odpowiedź 

  Büro, das   biuro 

  Familie, die, Familien   rodzina 

  Marke, die   marka 

  Nachbar, der   sąsiad 

  ihren   wasz, jej 

  Hauptstadt, die   stolica 

  lieben   kochać 

  Haus, das, Häuser   dom 

  unser   nasz 

  Auto, das, Autos   samochód 

  mein, meine, mein   mój 
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  sagen - ich sage, du sagst, er sagt, wir sagen, 
ihr sagt ,sie sagen 

  powiedzieć- ja powiem, ty powiesz, on ona 
ono powie, my powiemy, wy powiecie, oni one 
powiedzą 

  Mantel, der, ä   płaszcz 

  mit ihr   z nią 

  Nummer, die   numer 

  Familienname, der   nazwisko 

  Tante, die   ciocia 

  klein   mały 

  Bus, der   autobus 

  Zentrale, die   centrala 

  japanische   japoński 

  unsere   nasz 

  Hof, der   podwórze 

  schlecht   zły 

  Meister, der   mistrz 

  morgen   jutro 

  ihr   jej, Pani 

  senden - ich sende, du sendest, er sendet, wir 
senden, ihr sendet, sie senden 

  wysłać- ja wyślę, ty wyślesz, on ona ono 
wyśle, my wyślemy, wy wyślecie, oni one wyślą 

  meinem   mój 

  klar   jasny 

  Partner, der   partner 
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  Ihnen   Panu/Pani/Państwu 

  Hauptstadt, die   stolica 

  Frau, die   żona 

  Arbeitszimmer, das   gabinet 

  Name, der, Namen   imię, nazwisko, imiona 

  Favorit, der   faworyt 

  Tochter, die   córka 

  können - Ich kann, du kannst, er kann, wir 
können, ihr könnt, sie können 

  móc- ja mogę, ty możesz, on ona ono może, 
my możemy, wy możecie, oni one mogą 

  Telefonnummer, die   numer telefonu 

  Italien   Włochy 

  keinen   żaden 

  Mutter, die, Mütter   matka 

  danke   dziękuję 

  Bruder, der   brat 

  Chef, der   szef 

  Motto, das   hasło 

  unserem   naszemu 

  Gast, der, Gäste   gość 

  Kultur, die   kultura 

  kennen - ich kenne, du kennst, er kennt, wir 
kennen, ihr kennt, sie kennen 

  znać- ja znam, ty znasz, on ona ono zna, my 
znamy, wy znacie, oni one znają 
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  Spiegel, der   lustro 

  mir, dir, ihm, ihr, ihm, uns, euch, ihnen   mnie, tobie, jemu, jej, nam, wam, im 

 

026_Lekcja 05_Zaimki – dzierżawcze i osobowe oraz ich odmiana_ Słownictwo - 
przetłumacz! 

  numer telefonu   Telefonnummer, die 

  prosić - ja proszę, ty prosisz, on ona ono prosi, 
my prosimy, wy prosicie, oni one proszą 

  bitten- ich bitte, du bittest, er bittet, wir 
bitten, ihr bittet, sie bitten 

  marka   Marke, die 

  sąsiad   Nachbar, der 

  mały   klein 

  lustro   Spiegel, der 

  podwórze   Hof, der 

  wysłać- ja wyślę, ty wyślesz, on ona ono 
wyśle, my wyślemy, wy wyślecie, oni one wyślą 

  senden - ich sende, du sendest, er sendet, wir 
senden, ihr sendet, sie senden 

  rodzina   Familie, die, Familien 

  nasz   unsere 

  z nią   mit ihr 

  żaden   keinen 

  Pański/Pani   Ihren 

  kontakty   Kontakte, die 

  definiować   definieren - ich definiere, du definierst, er 
definiert, wir definieren, ihr definiert, sie 
definieren 

  autobus   Bus, der 
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  hasło   Motto, das 

  jasny   klar 

  syn   Sohn, der 

  centrala   Zentrale, die 

  żona   Frau, die 

  Włochy   Italien 

  jej, Pani   ihr 

  proszę   bitte 

  brat   Bruder, der 

  partner   Partner, der 

  gość   Gast, der, Gäste 

  nazwisko   Familienname, der 

  faworyt   Favorit, der 

  szef   Chef, der 

  mój   meinem 

  stolica   Hauptstadt, die 

  biuro   Büro, das 

  odpowiedź   Antwort, die 

  nasz   unser 

  płaszcz   Mantel, der, ä 

  japoński   japanische 
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  dziękuję   danke 

  mój   mein, meine, mein 

  Witaj!   Grüß dich! 

  powiedzieć- ja powiem, ty powiesz, on ona 
ono powie, my powiemy, wy powiecie, oni one 
powiedzą 

  sagen - ich sage, du sagst, er sagt, wir sagen, 
ihr sagt ,sie sagen 

  mistrz   Meister, der 

  imię, nazwisko, imiona   Name, der, Namen 

  jutro   morgen 

  kochać   lieben 

  naszemu   unserem 

  wasz, jej   ihren 

  numer   Nummer, die 

  dom   Haus, das, Häuser 

  gabinet   Arbeitszimmer, das 

  matka   Mutter, die, Mütter 

  ciocia   Tante, die 

  Panu/Pani/Państwu   Ihnen 

  samochód   Auto, das, Autos 

  znać- ja znam, ty znasz, on ona ono zna, my 
znamy, wy znacie, oni one znają 

  kennen - ich kenne, du kennst, er kennt, wir 
kennen, ihr kennt, sie kennen 

  móc- ja mogę, ty możesz, on ona ono może, 
my możemy, wy możecie, oni one mogą 

  können - Ich kann, du kannst, er kann, wir 
können, ihr könnt, sie können 

  córka   Tochter, die 
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  stolica   Hauptstadt, die 

  zły   schlecht 

  kultura   Kultur, die 

  mnie, tobie, jemu, jej, nam, wam, im   mir, dir, ihm, ihr, ihm, uns, euch, ihnen 
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027_Lekcja 05_Zaimki – dzierżawcze i osobowe oraz ich odmianai_wyjaśnienie 
 

W języku niemieckim występują następujące zaimki dzierżawcze: 

 

  mój mein   nasz unser 

  twój dein   wasz euer 

  jego sein   ich ihr 

  jej ihr 

  jego sein   Pana, Pani, Państwa Ihr 

 

W liczbie mnogiej odmieniają się tak jak rodzajnik nieokreślony: 

 

Rodzaj męski: 

Mianownik mein       Vater  mój ojciec  

Dopełniacz meines   Vaters  mojego ojca 

Celownik meinem Vater  mojemu ojcu 

Biernik    meinen    Vater  mojego ojca 

 

Rodzaj żeński 

Mianownik seine Mutter   jego matka 

Dopełniacz seiner  Mutter  jego matki 

Celownik seiner  Mutter  jego matce 

Biernik   seine    Mutter  jego matkę 

 

Rodzaj nijaki 

Mianownik unser Buch   nasza książka 

Dopełniacz uneseres Buches  naszej książki 

Celownik unserem Buch  naszej książce 

Biernik  unser Buch      naszą książkę 

 

Das Auto meines Vaters ist alt. Samochód mojego ojca jest stary. 

Ich gebe es deinem Vater.  Daję to twojemu ojcu. 

Ich sehe ihren Vater   Widzę jej ojca. Widzę Pańskiego ojca.  

Ich gebe es seiner Mutter.  Daję to jego matce. 
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Taka sama odmiana występuje również u KEIN. 

Ich gebe es keinem Mann. Celownik  Nie daję tego żadnemu mężczyźnie.  

Ich sehe kein Kind.  Biernik   Nie widzę żadnego dziecka. 

 

Zaimki dzierżawcze (a także zaimek negujący kein) w liczbie mnogiej odmieniamy tak samo, jak 
zaimek określony:  

 Mianownik  ihre    Häuser   jej domy 

 Dopełniacz  ihrer  Häuser   jej domów 

 Celownik ihren  Häusern   jej domom 

 Biernik   ihre    Häuser   jej domy 

 

Ihre Bücher sind gut.    Jej książki są dobre. 

Die Seiten Ihrer Bücher sind schön.  Strony Pańskich książek są piękne.  

Ihren Büchern wünsche ich alles beste. Życzę Waszym książkom wszystkiego najlepszego. 

Du findest ihre Bücher hier.   Jej książki można znaleźć tutaj. 

 

Odmiana zaimków osobowych 

Zaimki w Mianowniku znamy już dobrze.  

ich du er  sie es wir ihr sie Sie 

Zaimki osobowe odmieniamy w Celowniku i Bierniku. 

 

Celownik komu, czemu 

mir dir ihm ihr ihm uns euch ihnen Ihnen 

Mir geht es gut   Czuję się dobrze. 

Dir geht es gut   Czujesz się dobrze. 

Ihm geht es gut  On czuje się dobrze.  

Ihr geht es gut   Ona czuje się dobrze. 

Uns geht es gut  My czujemy się dobrze.  

Euch geht es gut.  Wy czujecie się dobrze.  

Ihnen geht es gut.  Oni czują się dobrze.  

Ihnen geht es gut   Pan czuje się dobrze (forma grzecznościowa). 
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Biernik: 

 

mich dich ihn sie es uns euch sie Sie 

 

Ich sehe mich  Widzę siebie. 

Ich sehe dich.  Widzę ciebie.  

Ich sehe ihn  Widzę go. 

Ich sehe sie  Widzę ją. 

Ich sehe es  Widzę go.  

Ich sehe uns  Widzę nas. 

Ich sehe euch  Widzę was.  

Ich sehe sie  Widzę ich. 

Ich sehe Sie.  Widzę Pana. 

 

O przypadku decyduje kontekst zaimka w zdaniu lub przyimka – więcej o tym w następnej lekcji.  

Jeżeli w zdaniu występują dwa zaimki (dopełnienia) w różnych przypadkach, pierwszy za 
czasownikiem będzie zaimek w Bierniku a za nim zaimek w Celowniku.  

Ich gebe es ihr morgen.  Dam jej to jutro. 

W języku niemieckim niektóre czasowniki łączą się z innym przypadkiem niż w języku polskim. Na 
przykład:  

 Sie versteht mich nicht. (4. p.)  Ona mnie nie rozumie. (B.) 

 Ruf mich an.  (4 p.)  Zadzwoń do mnie! (D.) 
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028_Lekcja 05_Zaimki – dzierżawcze i osobowe oraz ich odmiana_ Ćwiczenia 
sprawdzające - słuchaj! 

  Sie fährt zu ihren Eltern.   Ona jedzie do swych rodziców. 

  Wo ist Ihr Auto?   Gdzie jest Pani auto? 

  Das ist mein Sohn.   To jest mój syn. 

  Willkommen in unserem Haus.   Witamy w naszym domu. 

  Das ist meine Mutter.   To jest moja matka. 

  Ich mache meinen Urlaub in Italien.   Urlop spędzę we Włoszech. 

  Er kennt mich nicht.   On mnie nie zna. 

  Das ist mein Auto.   To jest mój samochód. 

  Er ist mein Gast.   On jest moim gościem. 

  Das ist unser Hof.   To jest nasze podwórze. 

  Ich sehe mich im Spiegel.   Widzę siebie w lustrze. 

  Das ist meine Marke.   To jest moja marka. 

  Das ist mein Büro.   To jest moje biuro. 

  Das ist meine Stadt.   To jest moje miasto. 

  Es geht ihm schlecht.   Źle mu się wiedzie. 

  Ich sehe dich morgen.   Zobaczę cię jutro. 

  Das ist unser Motto.   To jest nasze hasło. 

  Das ist mein Haus.   To jest mój dom. 

  Das ist unsere Zentrale.   To jest nasza centrala. 

  Ich bitte Sie!   Proszę Pana! 
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  Berlin ist unsere Hauptstadt.   Berlin jest naszą stolicą. 

  Können Sie es mir nächste Woche senden?   Może Pan wysłać to do mnie w następnym 
tygodniu? 

  Das ist mein Partner.   To jest mój partner. 

  Das ist mein Bruder.   To jest mój brat. 

  Das ist meine Tochter.   To jest moja córka. 

  Das ist mein Favorit.   To jest mój faworyt. 

  Kann ich Ihnen helfen?   Czy mogę Panu? 

  Wie ist Deine Telefonnummer?   Jaki jest twój numer telefonu? 

  Er ist mit ihr.   On jest z nią. 

  Ich danke Ihnen.   Dziękuję Państwu. 

  Das ist unsere Kultur.   To jest nasza kultura. 

  Wie lautet deine Antwort?   Jak brzmi twoja odpowiedź? 

  Wie ist deine Nummer?   Jaki jest twój numer? 

  Wie ist dein Name?   Jak masz na imię? 

  Das ist meine Tante.   To jest moja ciocia. 

  Wie lautet dein Familienname?   Jak brzmi twoje nazwisko? 

  Meine Kontakte sind gut.   Moje kontakty są dobre. 

  Kann ich Ihnen helfen?   W czym mogę Panu pomóc? 

  Das ist mein Arbeitszimmer.   To jest mój gabinet. 

  Das ist unsere Stadt.   To jest nasze miasto 

  Ich liebe dich, du bist so schön.   Kocham Cię. Jesteś tak piękna. 
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  Darf ich Ihren Mantel nehmen?   Mogę wziąć Pański/Pani płaszcz? 

  Ich bin in meinem Element.   Jestem w moim żywiole. 

  Ich habe keinen Computer.   Nie mam komputera. 

  Meine Wohnung ist klein.   Moje mieszkanie jest małe. 

  Das ist meine Familie.   To jest moja rodzina. 

  Das ist meine Frau.   To jest moja żona. 

  Das ist mein Nachbar.   To jest mój sąsiad. 

  Die japanische Kultur interessiert mich.   Interesuje mnie kultura japońska. 

  Grüß Dich!   Witaj! 

  Wie du das definierst ist deine Sache.   Jak to definiujesz, to twoja sprawa. 

  Das ist unser Haus.   To jest nasz dom. 

  Das ist mein Mantel.   To jest mój płaszcz. 

  Das ist mir klar.   Zdaję sobie z tego sprawę. 

  Ich bitte dich!   Proszę Cię! 

  Er ist mein Meister.   On jest mistrzem. 

  Ich muss dir etwas sagen.   Muszę ci coś powiedzieć. 

  Das ist unser Bus.   To jest nasz autobus. 

  Das ist mein Chef.   To jest mój szef. 

  Ich helfe ihr.   Pomagam jej. 
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029_Lekcja 05_Zaimki – dzierżawcze i osobowe oraz ich odmiana_ Ćwiczenia 
sprawdzające - przetłumacz! 

  To jest nasza kultura.   Das ist unsere Kultur. 

  Proszę Cię!   Ich bitte dich! 

  To jest moja córka.   Das ist meine Tochter. 

  Kocham Cię. Jesteś tak piękna.   Ich liebe dich, du bist so schön. 

  Dziękuję Państwu.   Ich danke Ihnen. 

  Moje kontakty są dobre.   Meine Kontakte sind gut. 

  To jest mój partner.   Das ist mein Partner. 

  To jest mój płaszcz.   Das ist mein Mantel. 

  Jak brzmi twoje nazwisko?   Wie lautet dein Familienname? 

  To jest nasz dom.   Das ist unser Haus. 

  To jest nasze miasto   Das ist unsere Stadt. 

  Jak masz na imię?   Wie ist dein Name? 

  Muszę ci coś powiedzieć.   Ich muss dir etwas sagen. 

  To jest mój gabinet.   Das ist mein Arbeitszimmer. 

  To jest mój syn.   Das ist mein Sohn. 

  To jest mój faworyt.   Das ist mein Favorit. 

  To jest moja marka.   Das ist meine Marke. 

  Widzę siebie w lustrze.   Ich sehe mich im Spiegel. 

  To jest nasze podwórze.   Das ist unser Hof. 

  To jest mój dom.   Das ist mein Haus. 
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  Jaki jest twój numer telefonu?   Wie ist Deine Telefonnummer? 

  Ona jedzie do swych rodziców.   Sie fährt zu ihren Eltern. 

  To jest nasza centrala.   Das ist unsere Zentrale. 

  To jest mój szef.   Das ist mein Chef. 

  Zdaję sobie z tego sprawę.   Das ist mir klar. 

  Berlin jest naszą stolicą.   Berlin ist unsere Hauptstadt. 

  To jest nasze hasło.   Das ist unser Motto. 

  Proszę Pana!   Ich bitte Sie! 

  Urlop spędzę we Włoszech.   Ich mache meinen Urlaub in Italien. 

  To jest moje miasto.   Das ist meine Stadt. 

  On jest z nią.   Er ist mit ihr. 

  On jest moim gościem.   Er ist mein Gast. 

  To jest moja matka.   Das ist meine Mutter. 

  Źle mu się wiedzie.   Es geht ihm schlecht. 

  Jaki jest twój numer?   Wie ist deine Nummer? 

  To jest moja ciocia.   Das ist meine Tante. 

  Nie mam komputera.   Ich habe keinen Computer. 

  Witaj!   Grüß Dich! 

  Zobaczę cię jutro.   Ich sehe dich morgen. 

  Może Pan wysłać to do mnie w następnym 
tygodniu? 

  Können Sie es mir nächste Woche senden? 

  To jest moja rodzina.   Das ist meine Familie. 
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  On jest mistrzem.   Er ist mein Meister. 

  Mogę wziąć Pański/Pani płaszcz?   Darf ich Ihren Mantel nehmen? 

  Czy mogę Panu?   Kann ich Ihnen helfen? 

  Gdzie jest Pani auto?   Wo ist Ihr Auto? 

  Jak brzmi twoja odpowiedź?   Wie lautet deine Antwort? 

  Witamy w naszym domu.   Willkommen in unserem Haus. 

  Interesuje mnie kultura japońska.   Die japanische Kultur interessiert mich. 

  To jest moja żona.   Das ist meine Frau. 

  W czym mogę Panu pomóc?   Kann ich Ihnen helfen? 

  To jest mój brat.   Das ist mein Bruder. 

  To jest mój sąsiad.   Das ist mein Nachbar. 

  Jestem w moim żywiole.   Ich bin in meinem Element. 

  Jak to definiujesz, to twoja sprawa.   Wie du das definierst ist deine Sache. 

  To jest mój samochód.   Das ist mein Auto. 

  Moje mieszkanie jest małe.   Meine Wohnung ist klein. 

  To jest nasz autobus.   Das ist unser Bus. 

  On mnie nie zna.   Er kennt mich nicht. 

  To jest moje biuro.   Das ist mein Büro. 

  Pomagam jej.   Ich helfe ihr. 
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030.00_Lekcja 05_Zaimki – dzierżawcze i osobowe oraz ich odmiana_wysłuchaj po 
niemiecku! 

  Ich danke Ihnen.   Dziękuję Państwu. 

  Er ist mein Meister.   On jest mistrzem. 

  Das ist meine Marke.   To jest moja marka. 

  Die japanische Kultur interessiert mich.   Interesuje mnie kultura japońska. 

  Ich mache meinen Urlaub in Italien.   Urlop spędzę we Włoszech. 

  Kann ich Ihnen helfen?   W czym mogę Panu pomóc? 

  Meine Wohnung ist klein.   Moje mieszkanie jest małe. 

  Ich bin in meinem Element.   Jestem w moim żywiole. 

  Das ist mein Sohn.   To jest mój syn. 

  Es geht ihm schlecht.   Źle mu się wiedzie. 

  Meine Kontakte sind gut.   Moje kontakty są dobre. 

  Ich habe keinen Computer.   Nie mam komputera. 

  Kann ich Ihnen helfen?   Czy mogę Panu? 

  Das ist meine Tante.   To jest moja ciocia. 

  Berlin ist unsere Hauptstadt.   Berlin jest naszą stolicą. 

  Das ist unsere Zentrale.   To jest nasza centrala. 

  Das ist mein Büro.   To jest moje biuro. 

  Wie lautet deine Antwort?   Jak brzmi twoja odpowiedź? 

  Das ist unser Bus.   To jest nasz autobus. 

  Ich bitte dich!   Proszę Cię! 
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  Das ist mein Arbeitszimmer.   To jest mój gabinet. 

  Ich bitte Sie!   Proszę Pana! 

  Er ist mein Gast.   On jest moim gościem. 

  Sie fährt zu ihren Eltern.   Ona jedzie do swych rodziców. 

  Wie ist deine Nummer?   Jaki jest twój numer? 

  Das ist mein Favorit.   To jest mój faworyt. 

  Können Sie es mir nächste Woche senden?   Może Pan wysłać to do mnie w następnym 
tygodniu? 

  Ich liebe dich, du bist so schön.   Kocham Cię. Jesteś tak piękna. 

  Das ist mein Mantel.   To jest mój płaszcz. 

  Das ist meine Frau.   To jest moja żona. 

  Ich sehe mich im Spiegel.   Widzę siebie w lustrze. 

  Er kennt mich nicht.   On mnie nie zna. 

  Wie du das definierst ist deine Sache.   Jak to definiujesz, to twoja sprawa. 

  Er ist mit ihr.   On jest z nią. 

  Ich muss dir etwas sagen.   Muszę ci coś powiedzieć. 

  Das ist unsere Stadt.   To jest nasze miasto 

  Willkommen in unserem Haus.   Witamy w naszym domu. 

  Das ist mein Auto.   To jest mój samochód. 

  Das ist mein Haus.   To jest mój dom. 

  Das ist mein Bruder.   To jest mój brat. 

  Das ist mein Nachbar.   To jest mój sąsiad. 
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  Das ist meine Tochter.   To jest moja córka. 

  Ich sehe dich morgen.   Zobaczę cię jutro. 

  Das ist mein Chef.   To jest mój szef. 

  Das ist unsere Kultur.   To jest nasza kultura. 

  Das ist mir klar.   Zdaję sobie z tego sprawę. 

  Das ist mein Partner.   To jest mój partner. 

  Wie lautet dein Familienname?   Jak brzmi twoje nazwisko? 

  Das ist meine Mutter.   To jest moja matka. 

  Das ist meine Stadt.   To jest moje miasto. 

  Das ist unser Haus.   To jest nasz dom. 

  Wo ist Ihr Auto?   Gdzie jest Pani auto? 

  Darf ich Ihren Mantel nehmen?   Mogę wziąć Pański/Pani płaszcz? 

  Grüß Dich!   Witaj! 

  Das ist unser Motto.   To jest nasze hasło. 

  Das ist meine Familie.   To jest moja rodzina. 

  Wie ist Deine Telefonnummer?   Jaki jest twój numer telefonu? 

  Wie ist dein Name?   Jak masz na imię? 

  Das ist unser Hof.   To jest nasze podwórze. 

  Ich helfe ihr.   Pomagam jej. 
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030.01_Lekcja 05_Zaimki – dzierżawcze i osobowe oraz ich odmiana_karty 

Kann ich Ihnen helfen? Ich bitte dich! 
Können Sie es mir nächste 

Woche senden? 

Ich muss dir etwas sagen. Er kennt mich nicht. 
Wie du das definierst ist 

deine Sache. 

Das ist mein Nachbar. Das ist mein Arbeitszimmer. Das ist mein Haus. 

Das ist unser Hof. Ich sehe mich im Spiegel. Berlin ist unsere Hauptstadt. 

Das ist mein Auto. 
Ich mache meinen Urlaub in 

Italien. 
Die japanische Kultur 

interessiert mich. 

Das ist unser Bus. Wie ist deine Nummer? 
Ich liebe dich, du bist so 

schön. 
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Może Pan wysłać to do mnie 
w następnym tygodniu? 

Proszę Cię! Czy mogę Panu? 

Jak to definiujesz, to twoja 
sprawa. 

On mnie nie zna. Muszę ci coś powiedzieć. 

To jest mój dom. To jest mój gabinet. To jest mój sąsiad. 

Berlin jest naszą stolicą. Widzę siebie w lustrze. To jest nasze podwórze. 

Interesuje mnie kultura 
japońska. 

Urlop spędzę we Włoszech. To jest mój samochód. 

Kocham Cię. Jesteś tak 
piękna. 

Jaki jest twój numer? To jest nasz autobus. 
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Wie lautet dein 
Familienname? 

Das ist mein Mantel. Er ist mein Gast. 

Wie ist Deine 
Telefonnummer? 

Ich bitte Sie! Ich habe keinen Computer. 

Das ist unsere Stadt. Kann ich Ihnen helfen? Das ist unser Haus. 

Das ist meine Stadt. 
Willkommen in unserem 

Haus. 
Ich bin in meinem Element. 

Darf ich Ihren Mantel 
nehmen? 

Das ist meine Marke. Das ist mein Chef. 

Das ist mein Partner. Das ist unser Motto. Das ist mein Büro. 
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On jest moim gościem. To jest mój płaszcz. Jak brzmi twoje nazwisko? 

Nie mam komputera. Proszę Pana! 
Jaki jest twój numer 

telefonu? 

To jest nasz dom. W czym mogę Panu pomóc? To jest nasze miasto 

Jestem w moim żywiole. Witamy w naszym domu. To jest moje miasto. 

To jest mój szef. To jest moja marka. 
Mogę wziąć Pański/Pani 

płaszcz? 

To jest moje biuro. To jest nasze hasło. To jest mój partner. 
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Meine Kontakte sind gut. Das ist unsere Zentrale. Er ist mit ihr. 

Ich sehe dich morgen. Wo ist Ihr Auto? Das ist meine Tante. 

Das ist meine Frau. Das ist meine Familie. Das ist meine Mutter. 

Das ist mein Sohn. Das ist meine Tochter. Wie ist dein Name? 

Das ist mein Bruder. Das ist mir klar. Meine Wohnung ist klein. 

Es geht ihm schlecht. Das ist mein Favorit. Das ist unsere Kultur. 
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On jest z nią. To jest nasza centrala. Moje kontakty są dobre. 

To jest moja ciocia. Gdzie jest Pani auto? Zobaczę cię jutro. 

To jest moja matka. To jest moja rodzina. To jest moja żona. 

Jak masz na imię? To jest moja córka. To jest mój syn. 

Moje mieszkanie jest małe. Zdaję sobie z tego sprawę. To jest mój brat. 

To jest nasza kultura. To jest mój faworyt. Źle mu się wiedzie. 
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Er ist mein Meister. Ich danke Ihnen. Grüß Dich! 

Sie fährt zu ihren Eltern. Wie lautet deine Antwort? Ich helfe ihr. 

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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Witaj! Dziękuję Państwu. On jest mistrzem. 

Pomagam jej. Jak brzmi twoja odpowiedź? 
Ona jedzie do swych 

rodziców. 
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030.02_Lekcja 05_Zaimki – dzierżawcze i osobowe oraz ich odmiana_test 

  Witaj! ................................................................. 

  Jak to definiujesz, to twoja sprawa. ................................................................. 

  To jest moja marka. ................................................................. 

  Źle mu się wiedzie. ................................................................. 

  Zdaję sobie z tego sprawę. ................................................................. 

  To jest mój płaszcz. ................................................................. 

  Nie mam komputera. ................................................................. 

  Dziękuję Państwu. ................................................................. 

  To jest nasze hasło. ................................................................. 

  Berlin jest naszą stolicą. ................................................................. 

  Pomagam jej. ................................................................. 

  To jest mój sąsiad. ................................................................. 

  To jest moje biuro. ................................................................. 

  On jest mistrzem. ................................................................. 

  To jest nasza kultura. ................................................................. 

  Zobaczę cię jutro. ................................................................. 

  To jest mój brat. ................................................................. 

  To jest moje miasto. ................................................................. 

  To jest moja córka. ................................................................. 

  Kocham Cię. Jesteś tak piękna. ................................................................. 

  To jest mój dom. ................................................................. 
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  W czym mogę Panu pomóc? ................................................................. 

  To jest mój gabinet. ................................................................. 

  To jest nasz dom. ................................................................. 

  On jest moim gościem. ................................................................. 

  To jest moja matka. ................................................................. 

  On jest z nią. ................................................................. 

  To jest nasza centrala. ................................................................. 

  Gdzie jest Pani auto? ................................................................. 

  Jak masz na imię? ................................................................. 

  Proszę Cię! ................................................................. 

  Ona jedzie do swych rodziców. ................................................................. 

  To jest moja rodzina. ................................................................. 

  Jak brzmi twoja odpowiedź? ................................................................. 

  Czy mogę Panu? ................................................................. 

  Interesuje mnie kultura japońska. ................................................................. 

  Widzę siebie w lustrze. ................................................................. 

  To jest mój syn. ................................................................. 

  Mogę wziąć Pański/Pani płaszcz? ................................................................. 

  Jaki jest twój numer? ................................................................. 

  Muszę ci coś powiedzieć. ................................................................. 

  Proszę Pana! ................................................................. 
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  To jest nasze podwórze. ................................................................. 

  To jest mój faworyt. ................................................................. 

  To jest moja ciocia. ................................................................. 

  Moje mieszkanie jest małe. ................................................................. 

  Urlop spędzę we Włoszech. ................................................................. 

  To jest nasze miasto ................................................................. 

  Witamy w naszym domu. ................................................................. 

  To jest moja żona. ................................................................. 

 

030.03_Lekcja 05_Zaimki – dzierżawcze i osobowe oraz ich odmiana_klucz 

  Witaj!   Grüß Dich! 

  Jak to definiujesz, to twoja sprawa.   Wie du das definierst ist deine Sache. 

  To jest moja marka.   Das ist meine Marke. 

  Źle mu się wiedzie.   Es geht ihm schlecht. 

  Zdaję sobie z tego sprawę.   Das ist mir klar. 

  To jest mój płaszcz.   Das ist mein Mantel. 

  Nie mam komputera.   Ich habe keinen Computer. 

  Dziękuję Państwu.   Ich danke Ihnen. 

  To jest nasze hasło.   Das ist unser Motto. 

  Berlin jest naszą stolicą.   Berlin ist unsere Hauptstadt. 

  Pomagam jej.   Ich helfe ihr. 

  To jest mój sąsiad.   Das ist mein Nachbar. 
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  To jest moje biuro.   Das ist mein Büro. 

  On jest mistrzem.   Er ist mein Meister. 

  To jest nasza kultura.   Das ist unsere Kultur. 

  Zobaczę cię jutro.   Ich sehe dich morgen. 

  To jest mój brat.   Das ist mein Bruder. 

  To jest moje miasto.   Das ist meine Stadt. 

  To jest moja córka.   Das ist meine Tochter. 

  Kocham Cię. Jesteś tak piękna.   Ich liebe dich, du bist so schön. 

  To jest mój dom.   Das ist mein Haus. 

  W czym mogę Panu pomóc?   Kann ich Ihnen helfen? 

  To jest mój gabinet.   Das ist mein Arbeitszimmer. 

  To jest nasz dom.   Das ist unser Haus. 

  On jest moim gościem.   Er ist mein Gast. 

  To jest moja matka.   Das ist meine Mutter. 

  On jest z nią.   Er ist mit ihr. 

  To jest nasza centrala.   Das ist unsere Zentrale. 

  Gdzie jest Pani auto?   Wo ist Ihr Auto? 

  Jak masz na imię?   Wie ist dein Name? 

  Proszę Cię!   Ich bitte dich! 

  Ona jedzie do swych rodziców.   Sie fährt zu ihren Eltern. 

  To jest moja rodzina.   Das ist meine Familie. 
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  Jak brzmi twoja odpowiedź?   Wie lautet deine Antwort? 

  Czy mogę Panu?   Kann ich Ihnen helfen? 

  Interesuje mnie kultura japońska.   Die japanische Kultur interessiert mich. 

  Widzę siebie w lustrze.   Ich sehe mich im Spiegel. 

  To jest mój syn.   Das ist mein Sohn. 

  Mogę wziąć Pański/Pani płaszcz?   Darf ich Ihren Mantel nehmen? 

  Jaki jest twój numer?   Wie ist deine Nummer? 

  Muszę ci coś powiedzieć.   Ich muss dir etwas sagen. 

  Proszę Pana!   Ich bitte Sie! 

  To jest nasze podwórze.   Das ist unser Hof. 

  To jest mój faworyt.   Das ist mein Favorit. 

  To jest moja ciocia.   Das ist meine Tante. 

  Moje mieszkanie jest małe.   Meine Wohnung ist klein. 

  Urlop spędzę we Włoszech.   Ich mache meinen Urlaub in Italien. 

  To jest nasze miasto   Das ist unsere Stadt. 

  Witamy w naszym domu.   Willkommen in unserem Haus. 

  To jest moja żona.   Das ist meine Frau. 
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031_Lekcja 06_Czasowniki z wymianą głoskową, czasowniki rozdzielnie złożone, 
czasowniki zwrotne _ Słownictwo - słuchaj! 

  vorschlagen   proponować 

  Szene, die   scena 

  kaufen - ich kaufe, du kaufst, er kauft, wir 
kaufen, ihr kauft, sie kaufen 

  kupować 

  diesmal   tym razem 

  orientieren   orientować się 

  darstellen   przedstawiać 

  persönlich   osobiście 

  vergessen - ich vergesse, du vergisst, er 
vergisst, wir vergessen, ihr vergesst, sie 
vergessen 

  zapomnieć- ja zapominam, ty zapominasz, on 
ona ono zapomina, my zapominamy, wy 
zapominacie, oni one zapominają 

  lesen   czytać 

  Realität, die   rzeczywistość 

  sprechen- ich spreche, du sprichst, er spricht, 
wir sprechen, ihr sprecht, sie sprechen 

  mówić- ja mówię, ty mówisz, on ona ono 
mówi, my mówimy, wy mówicie, oni one mówią 

  treffen - ich treffe, du triffst, er trifft, wir 
treffen, ihr trefft, sie treffen 

  spotykać- ja spotykam, ty spotykasz, on ona 
ono spotyka, my spotykamy, wy spotykacie, oni 
one spotykają 

  Aktivitäten, die   zajęcia 

  schwere   ciężki 

  falsch   błędny 

  anbieten - Ich biete an, du bietest an, er 
bietet an, wir bieten an, ihr bietet an, sie bieten 
an 

  oferować 

  aufmachen   otworzyć 
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  einkaufen   zrobić zakupy 

  vorstellen - ich stelle vor, du stellst vor, er 
stellt vor, wir stellen vor, ihr stellt vor, sie stellen 
vor 

  wyobrażać 

  entlang   wzdłuż 

  Farbe, die, Farben   kolor 

  Konkurrenz, die   konkurencja 

  ihnen   wam 

  schlafen - ich schlafe, du schläfst, er schläft, 
wir schlafen, ihr schlaft, sie schlafen 

  spać- ja śpię, ty śpisz, on ona ono śpi, my 
śpimy, wy śpicie, oni one śpią 

  gefallen   podobać się 

  sich   się 

  lesen - ich lese, du liest, er liest, wir lesen, ihr 
lest, sie lesen 

  czytać- ja czytam, ty czytasz, on ona ono 
czyta, my czytamy, wy czytacie, oni one czytają 

  Tasche, die   torba 

  anbieten   oferować 

  Geschäft, das, Geschäfte   biznes 

  Wand, die   ściana 

  Konferenz, die   konferencja 

  schon   już 

  empfehlen - ich empfehle, du empfiehlst, er 
empfiehlt, wir empfehlen, ihr empfehlt, sie 
empfehlen 

  polecać - ja polecam, ty polecasz, on ona ono 
poleca, my polecamy, wy polecacie, oni one 
polecają 

  Fastfood, das   fastfood 

  uns   nas 
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  Tschechisch, das   język czeski 

  Taxi, das, Taxen   taksówka 

  und   i 

 
032_Lekcja 06_Czasowniki z wymianą głoskową, czasowniki rozdzielnie złożone, 
czasowniki zwrotne _ Słownictwo - przetłumacz! 

  czytać   lesen 

  wzdłuż   entlang 

  taksówka   Taxi, das, Taxen 

  konferencja   Konferenz, die 

  fastfood   Fastfood, das 

  ściana   Wand, die 

  proponować   vorschlagen 

  biznes   Geschäft, das, Geschäfte 

  polecać - ja polecam, ty polecasz, on ona ono 
poleca, my polecamy, wy polecacie, oni one 
polecają 

  empfehlen - ich empfehle, du empfiehlst, er 
empfiehlt, wir empfehlen, ihr empfehlt, sie 
empfehlen 

  kolor   Farbe, die, Farben 

  czytać- ja czytam, ty czytasz, on ona ono 
czyta, my czytamy, wy czytacie, oni one czytają 

  lesen - ich lese, du liest, er liest, wir lesen, ihr 
lest, sie lesen 

  rzeczywistość   Realität, die 

  spać- ja śpię, ty śpisz, on ona ono śpi, my 
śpimy, wy śpicie, oni one śpią 

  schlafen - ich schlafe, du schläfst, er schläft, 
wir schlafen, ihr schlaft, sie schlafen 

  zapomnieć- ja zapominam, ty zapominasz, on 
ona ono zapomina, my zapominamy, wy 
zapominacie, oni one zapominają 

  vergessen - ich vergesse, du vergisst, er 
vergisst, wir vergessen, ihr vergesst, sie 
vergessen 
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  ciężki   schwere 

  kupować   kaufen - ich kaufe, du kaufst, er kauft, wir 
kaufen, ihr kauft, sie kaufen 

  oferować   anbieten 

  torba   Tasche, die 

  osobiście   persönlich 

  konkurencja   Konkurrenz, die 

  błędny   falsch 

  oferować   anbieten - Ich biete an, du bietest an, er 
bietet an, wir bieten an, ihr bietet an, sie bieten 
an 

  wyobrażać   vorstellen - ich stelle vor, du stellst vor, er 
stellt vor, wir stellen vor, ihr stellt vor, sie stellen 
vor 

  zrobić zakupy   einkaufen 

  się   sich 

  język czeski   Tschechisch, das 

  podobać się   gefallen 

  przedstawiać   darstellen 

  scena   Szene, die 

  tym razem   diesmal 

  już   schon 

  nas   uns 

  wam   ihnen 
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  orientować się   orientieren 

  zajęcia   Aktivitäten, die 

  mówić- ja mówię, ty mówisz, on ona ono 
mówi, my mówimy, wy mówicie, oni one mówią 

  sprechen- ich spreche, du sprichst, er spricht, 
wir sprechen, ihr sprecht, sie sprechen 

  otworzyć   aufmachen 

  spotykać- ja spotykam, ty spotykasz, on ona 
ono spotyka, my spotykamy, wy spotykacie, oni 
one spotykają 

  treffen - ich treffe, du triffst, er trifft, wir 
treffen, ihr trefft, sie treffen 

  i   und 
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033_Lekcja 06_Czasowniki z wymianą głoskową, czasowniki rozdzielnie złożone, 
czasowniki zwrotne _wyjaśnienie 
 

Do tej pory zapoznaliśmy się z czasownikami, które odmieniają się regularnie. Jednak oprócz tego 
istnieją również takie czasowniki, w których w 2. i 3. osobie liczby pojedynczej dochodzi do wymiany 
głoskowej. Według tego dzielimy czasowniki do trzech grup:  

 

1) czasowniki z wymianą a - ä  (np. fahren) 

 

 

Wymiana głoskowa a  -  ä  

 

  fahren = jechać 

 

  ich    fahre   wir    fahren    

  du     fährst   ihr     fahrt    

  er          sie     fahren 

  sie     fährt 

  es    Sie    fahren 

 

Według czasownika fahren będziemy odmieniać czasowniki takie jak: schlafen, gefallen, laufen, 
tragen. 

 

 

  Sie trägt keinen Rock.                Nie nosi spódnicy.  

 

  Fahrt ihr schon nach Hause?   Czy jedziecie już do domu? 

 

             Schläft er noch nicht?                          On jeszcze nie śpi? 

 

Wymiana głoskowa e - i  

 

  Sprechen = mówić 

 

  ich    spreche   wir   sprechen 

  du     sprichst   ihr    sprecht 
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  er    sie   sprechen 

  sie     spricht 

  es     

 

 Według czasownika   będziemy odmieniać czasowniki takie jak: essen, treffen, sprechen, 
helfen, vergessen. 

  

 

  Gib mir es.     Daj mi to. 

 

  Was isst sie gern?   Co ona lubi jeść? 

 

  

Wymiana głoskowa e  -  ie   

 

  lesen = czytać 

 

  ich   lese   wir   lesen 

  du    liest   ihr    lest 

  er    sie    lesen 

  sie   liest 

  es     

 

Według czasownika lesen będziemy odmieniać czasowniki takie jak: sehen, empfehlen. 

 

  Siehst du es?    Czy widzisz to? 

  Ich empfehle ihr den Film.  Polecam jej ten film. 

             Lesen Sie gern?                                  Czy lubi Pan czytać? 

 

             Was empfiehlst du mir? Co mi polecasz? 
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Czasowniki rozdzielnie złożone  

 

 Podczas odmiany czasowniki te rozdzielamy na dwie części. Podstawa czasownika pozostaje 
w tym samym miejscu w zdaniu, które przypada na czasownik. Część czasownika zostanie oddzielona 
i postawiona na samym końcu zdania.   

 

abbiegen skręcać              Wo biegst du ab? Dokąd skręcasz?  

aufstehen wstać   Wann stehst du auf? Kiedy wstajesz? 

anbieten oferować  Ich biete es Ihnen an. Oferuję to Panu.  

aussteigen występować  Wann steigen Sie aus?  Kiedy występujecie? 

einkaufen kupować  Was kaufst du ein? Co kupujesz? 

einladen zapraszać  Ich lade Sie ein. Zapraszam Pana. 

 

Przedrostek odrzucamy również podczas tworzenia trybu rozkazującego: 

aufgeben poddać   Gib nicht auf!  Nie poddawaj się! 

mitkommen iść z   Komm mit!  Chodź z nami! 

aufpassen uważać               Pass auf!  Uważaj!  

anrufen  zadzwonić  Ruf mich an!  Zadzwoń do mnie! 

 

Jeżeli w zdaniu użyjemy czasownika modalnego, drugi czasownik będzie na końcu zdania w formie 
bezokolicznika. W tym przypadku przedrostka nie odrywamy.  

 

Ich muß ihn einladen.    Muszę go zaprosić. 

Er soll sie anrufen.    Powinien zadzwonić do niej. 

 

Czasowniki zwrotne 

Czasowniki zwrotne to takie czasowniki, które mają obok zaimek zwrotny się (cieszyć się). W języku 
niemieckim odpowiednikiem tego zaimka zwrotnego jest zaimek sich, który występuje w 
bezokoliczniku.  

1) czasowniki zwrotne z zaimkiem w Bierniku  

 

ich freue mich  ja cieszę się wir freuen uns  my cieszymy się 

du freust dich  ty cieszysz się ihr freut euch  wy cieszycie się 

er freut sich  on cieszy się sie freuen sich  oni cieszą się 

 

Ich freue mich schon auf den Sommer. Cieszę się już na lato. 
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Freust du dich auch? Czy ty też się cieszysz? 

Wo treffen wir uns am Freitag? Gdzie się spotkamy w piątek? 

Ich bereite mich vor.              Przygotowuję się. 
              
Czasownik zwrotny może być również z zaimkiem w Celowniku  

 

ich kaufe mir ja kupię sobie   wir kaufen uns  my kupimy sobie  

du kaufst dir ty kupisz sobie  ihr kauft euch  wy kupicie sobie  

er kauft sich on kupi sobie  sie kaufen sich  oni kupią sobie 

 

Uwaga – czasami przypadek danego czasownika może zmienić sens zdania.  

 
przedstawić się   sich vorstellen  

Stell dich vor!   Przedstaw się!  Biernik 

  

 wyobrazić sobie   sich vorstellen 

 Stell dir vor!   Wyobraź sobie!  Celownik 
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034_Lekcja 06_Czasowniki z wymianą głoskową, czasowniki rozdzielnie złożone, 
czasowniki zwrotne_ Ćwiczenia sprawdzające - słuchaj! 

  Warum machst du das Fenster auf?   Dlaczego otwierasz okno? 

  Die Konferenz findet in Berlin statt.   Konferencja odbywa się w Berlinie. 

  Das Bild stellt Van Gogh dar.   Obraz przedstawia Van Gogha. 

  Wie bieten viele Aktivitäten an.   Oferujemy wiele zajęć. 

  Die Farbe gefällt mir.   Podoba mi się ten kolor. 

  Warum schläfst du nicht?   Dlaczego nie śpisz? 

  Siehst du uns?   Widzisz nas? 

  Wo kaufst du ein?   Gdzie robisz zakupy? 

  Ich esse Fastfood nur ungern.   Nie chętnie jadam fastfoody. 

  Das Bild hängt an der Wand.   Obraz wisi na ścianie. 

  Diesmal komme ich mit.   Tym razem przyjdę z wami. 

  Ich trage eine schwere Last.   Niosę ciężki ładunek. 

  Um wieviel Uhr treffen wir uns?   O której godzinie się spotykamy? 

  Es gefällt mir nicht.   To mi się nie podoba. 

  Was kannst du mir anbieten?   Co możesz mi zaoferować? 

  Ich spreche auch Tschechisch.   Mówię również po czesku. 

  Er empfiehlt es uns.   On nam to poleca. 

  Was bietest du ihr an?   Co jej oferujesz? 

  Freust du dich schon?   Czy już się cieszysz? 

  Er schlägt es mir vor.   On mi to proponuje. 
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  Nimmst du ein Taxi?   Czy bierzesz taksówkę? 

  Er läuft den Fluss entlang.   Biega wzdłuż rzeki. 

  Was liest du?   Co czytasz? 

  Siehst du die Szene?   Widzisz tę scenę? 

  Ich hole es persönlich ab.   Odbiorę to osobiście. 

  Das Geschäft läuft gut.   Biznes dobrze działa. 

  Er vergisst nie!   On nigdy nie zapomina! 

  Er stellt sich das einfach vor.   On sobie to dobrze wyobraża. 

  Was liest du?   Co czytasz? 

  Du sprichst sehr gut deutsch.   Bardzo dobrze mówisz po niemiecku. 

  Da liegst du falsch.   Mylisz się. 

  Die Realität sieht anders aus.   Rzeczywistość wygląda inaczej. 

  Ich kaufe mir ein neues Auto.   Kupuję sobie nowy samochód. 

  Ich komme Ihnen entgegen.   Wyjdę Panu naprzeciw. 

  Ich muss mich erstmal orientieren.   Najpierw muszę się zorientować. 

  Die Konkurrenz schläft nicht.   Konkurencja nie śpi. 

  Ich nehme die Tasche.   Wezmę tę torbę. 

  Es lohnt sich.   To się opłaca. 

  Ich lese und mein Sohn sieht Fern.   Czytam a mój syn ogląda telewizję. 
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035_Lekcja 06_Czasowniki z wymianą głoskową, czasowniki rozdzielnie złożone, 
czasowniki zwrotne_ Ćwiczenia sprawdzające - przetłumacz! 

  Mylisz się.   Da liegst du falsch. 

  Konferencja odbywa się w Berlinie.   Die Konferenz findet in Berlin statt. 

  Biznes dobrze działa.   Das Geschäft läuft gut. 

  Dlaczego nie śpisz?   Warum schläfst du nicht? 

  Czy już się cieszysz?   Freust du dich schon? 

  Widzisz nas?   Siehst du uns? 

  Wyjdę Panu naprzeciw.   Ich komme Ihnen entgegen. 

  On mi to proponuje.   Er schlägt es mir vor. 

  Mówię również po czesku.   Ich spreche auch Tschechisch. 

  To mi się nie podoba.   Es gefällt mir nicht. 

  To się opłaca.   Es lohnt sich. 

  Kupuję sobie nowy samochód.   Ich kaufe mir ein neues Auto. 

  On nam to poleca.   Er empfiehlt es uns. 

  Podoba mi się ten kolor.   Die Farbe gefällt mir. 

  Co czytasz?   Was liest du? 

  Oferujemy wiele zajęć.   Wie bieten viele Aktivitäten an. 

  Odbiorę to osobiście.   Ich hole es persönlich ab. 

  Najpierw muszę się zorientować.   Ich muss mich erstmal orientieren. 

  Biega wzdłuż rzeki.   Er läuft den Fluss entlang. 
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  Obraz przedstawia Van Gogha.   Das Bild stellt Van Gogh dar. 

  Gdzie robisz zakupy?   Wo kaufst du ein? 

  Co czytasz?   Was liest du? 

  Niosę ciężki ładunek.   Ich trage eine schwere Last. 

  Konkurencja nie śpi.   Die Konkurrenz schläft nicht. 

  Rzeczywistość wygląda inaczej.   Die Realität sieht anders aus. 

  O której godzinie się spotykamy?   Um wieviel Uhr treffen wir uns? 

  Co jej oferujesz?   Was bietest du ihr an? 

  Widzisz tę scenę?   Siehst du die Szene? 

  Co możesz mi zaoferować?   Was kannst du mir anbieten? 

  Dlaczego otwierasz okno?   Warum machst du das Fenster auf? 

  Czy bierzesz taksówkę?   Nimmst du ein Taxi? 

  Bardzo dobrze mówisz po niemiecku.   Du sprichst sehr gut deutsch. 

  Nie chętnie jadam fastfoody.   Ich esse Fastfood nur ungern. 

  Tym razem przyjdę z wami.   Diesmal komme ich mit. 

  Obraz wisi na ścianie.   Das Bild hängt an der Wand. 

  On sobie to dobrze wyobraża.   Er stellt sich das einfach vor. 

  On nigdy nie zapomina!   Er vergisst nie! 

  Wezmę tę torbę.   Ich nehme die Tasche. 

  Czytam a mój syn ogląda telewizję.   Ich lese und mein Sohn sieht Fern. 
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  Diesmal komme ich mit.   Tym razem przyjdę z wami. 

  Die Konkurrenz schläft nicht.   Konkurencja nie śpi. 

  Wo kaufst du ein?   Gdzie robisz zakupy? 

  Was kannst du mir anbieten?   Co możesz mi zaoferować? 

  Du sprichst sehr gut deutsch.   Bardzo dobrze mówisz po niemiecku. 

  Ich nehme die Tasche.   Wezmę tę torbę. 

  Ich muss mich erstmal orientieren.   Najpierw muszę się zorientować. 

  Um wieviel Uhr treffen wir uns?   O której godzinie się spotykamy? 

  Was bietest du ihr an?   Co jej oferujesz? 

  Ich esse Fastfood nur ungern.   Nie chętnie jadam fastfoody. 

  Was liest du?   Co czytasz? 

  Er schlägt es mir vor.   On mi to proponuje. 

  Ich komme Ihnen entgegen.   Wyjdę Panu naprzeciw. 

  Das Bild stellt Van Gogh dar.   Obraz przedstawia Van Gogha. 

  Was liest du?   Co czytasz? 

  Nimmst du ein Taxi?   Czy bierzesz taksówkę? 

  Es gefällt mir nicht.   To mi się nie podoba. 

  Die Realität sieht anders aus.   Rzeczywistość wygląda inaczej. 

  Siehst du uns?   Widzisz nas? 

  Das Bild hängt an der Wand.   Obraz wisi na ścianie. 
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  Da liegst du falsch.   Mylisz się. 

  Ich kaufe mir ein neues Auto.   Kupuję sobie nowy samochód. 

  Die Konferenz findet in Berlin statt.   Konferencja odbywa się w Berlinie. 

  Warum schläfst du nicht?   Dlaczego nie śpisz? 

  Er vergisst nie!   On nigdy nie zapomina! 

  Es lohnt sich.   To się opłaca. 

  Die Farbe gefällt mir.   Podoba mi się ten kolor. 

  Das Geschäft läuft gut.   Biznes dobrze działa. 

  Er stellt sich das einfach vor.   On sobie to dobrze wyobraża. 

  Wie bieten viele Aktivitäten an.   Oferujemy wiele zajęć. 

  Siehst du die Szene?   Widzisz tę scenę? 

  Ich hole es persönlich ab.   Odbiorę to osobiście. 

  Warum machst du das Fenster auf?   Dlaczego otwierasz okno? 

  Ich spreche auch Tschechisch.   Mówię również po czesku. 

  Er läuft den Fluss entlang.   Biega wzdłuż rzeki. 

  Er empfiehlt es uns.   On nam to poleca. 

  Freust du dich schon?   Czy już się cieszysz? 

  Ich trage eine schwere Last.   Niosę ciężki ładunek. 

  Ich lese und mein Sohn sieht Fern.   Czytam a mój syn ogląda telewizję. 
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036.01_Lekcja 06_Czasowniki z wymianą głoskową, rozdzielnie złożone, zwrotne_karty 

Er empfiehlt es uns. Warum schläfst du nicht? 
Um wieviel Uhr treffen wir 

uns? 

Du sprichst sehr gut deutsch. Es gefällt mir nicht. Was liest du? 

Ich kaufe mir ein neues 
Auto. 

Er stellt sich das einfach vor. Was kannst du mir anbieten? 

Warum machst du das 
Fenster auf? 

Was bietest du ihr an? Was liest du? 

Das Bild hängt an der Wand. Nimmst du ein Taxi? 
Ich muss mich erstmal 

orientieren. 

Die Konferenz findet in 
Berlin statt. 

Freust du dich schon? Er vergisst nie! 
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O której godzinie się 
spotykamy? 

Dlaczego nie śpisz? On nam to poleca. 

Co czytasz? To mi się nie podoba. 
Bardzo dobrze mówisz po 

niemiecku. 

Co możesz mi zaoferować? 
On sobie to dobrze 

wyobraża. 
Kupuję sobie nowy 

samochód. 

Co czytasz? Co jej oferujesz? Dlaczego otwierasz okno? 

Najpierw muszę się 
zorientować. 

Czy bierzesz taksówkę? Obraz wisi na ścianie. 

On nigdy nie zapomina! Czy już się cieszysz? 
Konferencja odbywa się w 

Berlinie. 
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Ich nehme die Tasche. 
Ich esse Fastfood nur 

ungern. 
Wo kaufst du ein? 

Er schlägt es mir vor. Siehst du uns? Ich komme Ihnen entgegen. 

Diesmal komme ich mit. Ich trage eine schwere Last. Die Realität sieht anders aus. 

Die Farbe gefällt mir. Das Geschäft läuft gut. 
Die Konkurrenz schläft 

nicht. 

Er läuft den Fluss entlang. Siehst du die Szene? Da liegst du falsch. 

Ich hole es persönlich ab. 
Das Bild stellt Van Gogh 

dar. 
Wie bieten viele Aktivitäten 

an. 
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Gdzie robisz zakupy? Nie chętnie jadam fastfoody. Wezmę tę torbę. 

Wyjdę Panu naprzeciw. Widzisz nas? On mi to proponuje. 

Rzeczywistość wygląda 
inaczej. 

Niosę ciężki ładunek. Tym razem przyjdę z wami. 

Konkurencja nie śpi. Biznes dobrze działa. Podoba mi się ten kolor. 

Mylisz się. Widzisz tę scenę? Biega wzdłuż rzeki. 

Oferujemy wiele zajęć. 
Obraz przedstawia Van 

Gogha. 
Odbiorę to osobiście. 
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Ich spreche auch 
Tschechisch. 

Es lohnt sich. 
Ich lese und mein Sohn sieht 

Fern. 

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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Czytam a mój syn ogląda 
telewizję. 

To się opłaca. Mówię również po czesku. 
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  Tym razem przyjdę z wami. ................................................................. 

  Podoba mi się ten kolor. ................................................................. 

  Konkurencja nie śpi. ................................................................. 

  On nigdy nie zapomina! ................................................................. 

  Rzeczywistość wygląda inaczej. ................................................................. 

  Wyjdę Panu naprzeciw. ................................................................. 

  Konferencja odbywa się w Berlinie. ................................................................. 

  To mi się nie podoba. ................................................................. 

  Czy bierzesz taksówkę? ................................................................. 

  On sobie to dobrze wyobraża. ................................................................. 

  Czytam a mój syn ogląda telewizję. ................................................................. 

  Niosę ciężki ładunek. ................................................................. 

  Kupuję sobie nowy samochód. ................................................................. 

  Czy już się cieszysz? ................................................................. 

  Biega wzdłuż rzeki. ................................................................. 

  Co jej oferujesz? ................................................................. 

  Obraz przedstawia Van Gogha. ................................................................. 

  Najpierw muszę się zorientować. ................................................................. 

  Widzisz tę scenę? ................................................................. 

  To się opłaca. ................................................................. 
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  Mylisz się. ................................................................. 

  Biznes dobrze działa. ................................................................. 

  Oferujemy wiele zajęć. ................................................................. 

  Nie chętnie jadam fastfoody. ................................................................. 

  Odbiorę to osobiście. ................................................................. 

  Co możesz mi zaoferować? ................................................................. 

  On nam to poleca. ................................................................. 

  Widzisz nas? ................................................................. 

  On mi to proponuje. ................................................................. 

  Gdzie robisz zakupy? ................................................................. 

  O której godzinie się spotykamy? ................................................................. 

  Dlaczego otwierasz okno? ................................................................. 

  Mówię również po czesku. ................................................................. 

  Co czytasz? ................................................................. 

  Co czytasz? ................................................................. 

  Wezmę tę torbę. ................................................................. 

  Dlaczego nie śpisz? ................................................................. 

  Bardzo dobrze mówisz po niemiecku. ................................................................. 

  Obraz wisi na ścianie. ................................................................. 
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  Tym razem przyjdę z wami.   Diesmal komme ich mit. 

  Podoba mi się ten kolor.   Die Farbe gefällt mir. 

  Konkurencja nie śpi.   Die Konkurrenz schläft nicht. 

  On nigdy nie zapomina!   Er vergisst nie! 

  Rzeczywistość wygląda inaczej.   Die Realität sieht anders aus. 

  Wyjdę Panu naprzeciw.   Ich komme Ihnen entgegen. 

  Konferencja odbywa się w Berlinie.   Die Konferenz findet in Berlin statt. 

  To mi się nie podoba.   Es gefällt mir nicht. 

  Czy bierzesz taksówkę?   Nimmst du ein Taxi? 

  On sobie to dobrze wyobraża.   Er stellt sich das einfach vor. 

  Czytam a mój syn ogląda telewizję.   Ich lese und mein Sohn sieht Fern. 

  Niosę ciężki ładunek.   Ich trage eine schwere Last. 

  Kupuję sobie nowy samochód.   Ich kaufe mir ein neues Auto. 

  Czy już się cieszysz?   Freust du dich schon? 

  Biega wzdłuż rzeki.   Er läuft den Fluss entlang. 

  Co jej oferujesz?   Was bietest du ihr an? 

  Obraz przedstawia Van Gogha.   Das Bild stellt Van Gogh dar. 

  Najpierw muszę się zorientować.   Ich muss mich erstmal orientieren. 

  Widzisz tę scenę?   Siehst du die Szene? 

  To się opłaca.   Es lohnt sich. 
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  Mylisz się.   Da liegst du falsch. 

  Biznes dobrze działa.   Das Geschäft läuft gut. 

  Oferujemy wiele zajęć.   Wie bieten viele Aktivitäten an. 

  Nie chętnie jadam fastfoody.   Ich esse Fastfood nur ungern. 

  Odbiorę to osobiście.   Ich hole es persönlich ab. 

  Co możesz mi zaoferować?   Was kannst du mir anbieten? 

  On nam to poleca.   Er empfiehlt es uns. 

  Widzisz nas?   Siehst du uns? 

  On mi to proponuje.   Er schlägt es mir vor. 

  Gdzie robisz zakupy?   Wo kaufst du ein? 

  O której godzinie się spotykamy?   Um wieviel Uhr treffen wir uns? 

  Dlaczego otwierasz okno?   Warum machst du das Fenster auf? 

  Mówię również po czesku.   Ich spreche auch Tschechisch. 

  Co czytasz?   Was liest du? 

  Co czytasz?   Was liest du? 

  Wezmę tę torbę.   Ich nehme die Tasche. 

  Dlaczego nie śpisz?   Warum schläfst du nicht? 

  Bardzo dobrze mówisz po niemiecku.   Du sprichst sehr gut deutsch. 

  Obraz wisi na ścianie.   Das Bild hängt an der Wand. 
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037_Lekcja 07_tryb rozkazujący _ Słownictwo - słuchaj! 

  weiter   dalej 

  E-Mail, die   e-mail 

  mit   z, ze 

  fort   dalej 

  Satz, der   zdanie 

  schneller   szybciej 

  kritisieren   krytykować 

  Tür, die   drzwi 

  dringend   pilny 

  Pause, die   przerwa 

  Butter, die   masło 

  Radio, das   radio 

  Anfrage, die   zapytanie, wniosek 

  mit   z 

  Hand, die, Hände   ręka 

  rechts   w prawo 

  Käse, der   ser 

  informieren   informować 

  recht   prawy 

  spät   późno 

  noch einmal   jeszcze raz 



 241 

038_Lekcja 07_tryb rozkazujący_ Słownictwo - przetłumacz! 

  ser   Käse, der 

  z, ze   mit 

  dalej   weiter 

  dalej   fort 

  w prawo   rechts 

  późno   spät 

  e-mail   E-Mail, die 

  masło   Butter, die 

  z   mit 

  zapytanie, wniosek   Anfrage, die 

  radio   Radio, das 

  krytykować   kritisieren 

  zdanie   Satz, der 

  przerwa   Pause, die 

  ręka   Hand, die, Hände 

  prawy   recht 

  pilny   dringend 

  informować   informieren 

  szybciej   schneller 

  drzwi   Tür, die 

  jeszcze raz   noch einmal 
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039_Lekcja 07_tryb rozkazujący_wyjaśnienie 

 

TRYB ROZKAZUJĄCY CZASOWNIKA BYĆ-SEIN 

SEI! –  Bądź!      

SEIEN WIR! –  Bądźmy! 

SEID! -    Bądźcie (dzieci) 

SEIEN SIE –  Bądźcie! (Panie i Panowie) 

 

   

 Sei um 8 Uhr zu Hause!  Bądź w domu o 8:00! 

 Seien wir vernünftig!   Bądźmy rozsądni! 

Kinder, seid ruhig!   Dzieci, bądźcie po cichu! 

Seien Sie so nett!   Czy może być Pan tak miły! 

 

Tryb rozkazujący w liczbie pojedynczej tworzymy odrzucając końcówkę bezokolicznika –en (besuchen 
– besuch!) 

Besuch uns morgen!  Odwiedź nas jutro! 

Komm morgen!  Przyjdź jutro! 

 

W liczbie mnogiej trybu rozkazującego stosujemy te same formy czasownika jak w odmianie przez 
osoby czasownika w trybie oznajmującym. 

 

Besuchen wir ihn!  Odwiedźmy go! 

Kinder, kommt bald!  Dzieci, przyjdźcie wkrótce! 

Kommen Sie um acht!  Niech Pan przyjdzie o ósmej. 

 

Do czasowników, których temat kończy się na t, -d, -n, -ng, dołączamy do tematu czasownika 
jeszcze - e . 

Arbeite!    Pracuj! 

Warte!     Czekaj! 

 

Rozkaz czasowników nieregularnych tworzymy w ten sposób:  

Tryb rozkazujący czasowników z wymianą głoskową a  -  ä  tworzymy regularnie z formy 
bezokolicznikowej czasownika odrzucając końcówkę  

fahr - en  fahre!  



 243 

W liczbie mnogiej tworzymy rozkaz standardowo:  

Fahren Sie schneller! Proszę jechać szybciej! 

  

Tryb rozkazujący czasowników z wymianą e  -  i  w liczbie pojedynczej tworzymy za pomocą 2. 
osoby liczby pojedynczej odrzucając końcówkę st   

Gib mir deine Hand! Daj mi twą rękę! 

Sprich mit mir!  Mów ze mną! 

 

W liczbie mnogiej występuje standardowy rozkaz: 

Geben Sie es mir!   Proszę mi to dać! 

Gebt ihr das Buch!   Dajcie jej tę książkę! 

 

Tryb rozkazujący czasowników z wymianą e  -  ie tworzymy w liczbie pojedynczej z formy 2. osoby 
liczby pojedynczej odrzucając końcówkę st.    

sieh es!   Popatrz na to! 

Lies es!   Przeczytaj to! 

 

W liczbie mnogiej występuje standartowy rozkaz:  

Empfehlen Sie uns etwas! Niech Pan nam coś poleci! 

Sehen wir mal!   Zobaczmy! 
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040_Lekcja 07_tryb rozkazujący_ Ćwiczenia sprawdzające - słuchaj! 

  Bitte fahren sie fort.   Proszę kontynuować. 

  Gib mir mal bitte den Käse.   Daj mi proszę ten ser. 

  Reich mir mal die Butter, bitte.   Daj mi masło, proszę. 

  Kommen Sie mit mir!   Chodź ze mną. 

  Mach bitte die Tür zu.   Proszę zamknij drzwi. 

  Schreibe diesen Satz 100 mal!   Napisz to zdanie sto razy! 

  Ruf mich bitte dringend an.   Zadzwoń do mnie pilnie. 

  Lesen Sie weiter!   Czytaj dalej! 

  Schicke mir bitte eine E-Mail.   Wyślij do mnie e-maila. 

  Kommen Sie mit mir!   Chodź ze mną. 

  Gib mir deine Hand.   Daj mi rękę. 

  Bitte biegen Sie rechts ab.   Proszę skręcić w prawo. 

  Machen wir eine Pause.   Zróbmy sobie przerwę. 

  Bitte kritisieren Sie meine Arbeit nicht!   Proszę niech Pan nie krytykuje mojej pracy. 

  Mach mal das Radio an.   Włącz to radio. 

  Bitte komm nicht zu spät.   Proszę, nie przychodź za późno. 

  Bitte informieren Sie mich rechtzeitig.   Proszę mnie poinformować w odpowiednim 
momencie. 

  Machen Sie eine Anfrage.   Złóż wniosek. 

  Fahr doch etwas schneller.   Jedź trochę szybciej. 

  Jetzt erst recht.   Teraz pierwsza w prawo. 
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  Sag das noch einmal.   Powiedz to jeszcze raz. 

041_Lekcja 07_tryb rozkazujący_ Ćwiczenia sprawdzające - przetłumacz! 

  Zróbmy sobie przerwę.   Machen wir eine Pause. 

  Zadzwoń do mnie pilnie.   Ruf mich bitte dringend an. 

  Teraz pierwsza w prawo.   Jetzt erst recht. 

  Daj mi rękę.   Gib mir deine Hand. 

  Proszę zamknij drzwi.   Mach bitte die Tür zu. 

  Daj mi masło, proszę.   Reich mir mal die Butter, bitte. 

  Proszę, nie przychodź za późno.   Bitte komm nicht zu spät. 

  Chodź ze mną.   Kommen Sie mit mir! 

  Proszę niech Pan nie krytykuje mojej pracy.   Bitte kritisieren Sie meine Arbeit nicht! 

  Proszę skręcić w prawo.   Bitte biegen Sie rechts ab. 

  Włącz to radio.   Mach mal das Radio an. 

  Chodź ze mną.   Kommen Sie mit mir! 

  Czytaj dalej!   Lesen Sie weiter! 

  Jedź trochę szybciej.   Fahr doch etwas schneller. 

  Proszę mnie poinformować w odpowiednim 
momencie. 

  Bitte informieren Sie mich rechtzeitig. 

  Wyślij do mnie e-maila.   Schicke mir bitte eine E-Mail. 

  Napisz to zdanie sto razy!   Schreibe diesen Satz 100 mal! 

  Złóż wniosek.   Machen Sie eine Anfrage. 

  Proszę kontynuować.   Bitte fahren sie fort. 
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  Daj mi proszę ten ser.   Gib mir mal bitte den Käse. 

  Powiedz to jeszcze raz.   Sag das noch einmal. 

 

042.00_Lekcja 07_tryb rozkazujący_wysłuchaj po niemiecku! 

  Kommen Sie mit mir!   Chodź ze mną. 

  Kommen Sie mit mir!   Chodź ze mną. 

  Bitte kritisieren Sie meine Arbeit nicht!   Proszę niech Pan nie krytykuje mojej pracy. 

  Gib mir deine Hand.   Daj mi rękę. 

  Machen Sie eine Anfrage.   Złóż wniosek. 

  Bitte biegen Sie rechts ab.   Proszę skręcić w prawo. 

  Mach mal das Radio an.   Włącz to radio. 

  Bitte informieren Sie mich rechtzeitig.   Proszę mnie poinformować w odpowiednim 
momencie. 

  Ruf mich bitte dringend an.   Zadzwoń do mnie pilnie. 

  Schreibe diesen Satz 100 mal!   Napisz to zdanie sto razy! 

  Jetzt erst recht.   Teraz pierwsza w prawo. 

  Lesen Sie weiter!   Czytaj dalej! 

  Gib mir mal bitte den Käse.   Daj mi proszę ten ser. 

  Reich mir mal die Butter, bitte.   Daj mi masło, proszę. 

  Machen wir eine Pause.   Zróbmy sobie przerwę. 

  Mach bitte die Tür zu.   Proszę zamknij drzwi. 

  Fahr doch etwas schneller.   Jedź trochę szybciej. 

  Bitte fahren sie fort.   Proszę kontynuować. 
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  Schicke mir bitte eine E-Mail.   Wyślij do mnie e-maila. 

  Bitte komm nicht zu spät.   Proszę, nie przychodź za późno. 

  Sag das noch einmal.   Powiedz to jeszcze raz. 

 

  



 248 

042.01_Lekcja 07_tryb rozkazujący_karty 

Mach bitte die Tür zu. Jetzt erst recht. Bitte biegen Sie rechts ab. 

Machen wir eine Pause. 
Reich mir mal die Butter, 

bitte. 
Gib mir mal bitte den Käse. 

Schicke mir bitte eine E-
Mail. 

Bitte informieren Sie mich 
rechtzeitig. 

Bitte kritisieren Sie meine 
Arbeit nicht! 

Lesen Sie weiter! 
Schreibe diesen Satz 100 

mal! 
Machen Sie eine Anfrage. 

Kommen Sie mit mir! Gib mir deine Hand. Fahr doch etwas schneller. 

Ruf mich bitte dringend an. Bitte fahren sie fort. Bitte komm nicht zu spät. 
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Proszę skręcić w prawo. Teraz pierwsza w prawo. Proszę zamknij drzwi. 

Daj mi proszę ten ser. Daj mi masło, proszę. Zróbmy sobie przerwę. 

Proszę niech Pan nie 
krytykuje mojej pracy. 

Proszę mnie poinformować 
w odpowiednim momencie. 

Wyślij do mnie e-maila. 

Złóż wniosek. Napisz to zdanie sto razy! Czytaj dalej! 

Jedź trochę szybciej. Daj mi rękę. Chodź ze mną. 

Proszę, nie przychodź za 
późno. 

Proszę kontynuować. Zadzwoń do mnie pilnie. 
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Mach mal das Radio an. Kommen Sie mit mir! Sag das noch einmal. 

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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Powiedz to jeszcze raz. Chodź ze mną. Włącz to radio. 
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042.02_Lekcja 07_tryb rozkazujący_test 

  Proszę skręcić w prawo. ................................................................. 

  Daj mi proszę ten ser. ................................................................. 

  Zadzwoń do mnie pilnie. ................................................................. 

  Proszę zamknij drzwi. ................................................................. 

  Proszę mnie poinformować w odpowiednim 
momencie. 

................................................................. 

  Złóż wniosek. ................................................................. 

  Zróbmy sobie przerwę. ................................................................. 

  Proszę, nie przychodź za późno. ................................................................. 

  Napisz to zdanie sto razy! ................................................................. 

  Chodź ze mną. ................................................................. 

  Daj mi rękę. ................................................................. 

  Proszę niech Pan nie krytykuje mojej pracy. ................................................................. 

  Chodź ze mną. ................................................................. 

  Daj mi masło, proszę. ................................................................. 

  Włącz to radio. ................................................................. 

  Wyślij do mnie e-maila. ................................................................. 

  Proszę kontynuować. ................................................................. 

  Jedź trochę szybciej. ................................................................. 

  Czytaj dalej! ................................................................. 

  Teraz pierwsza w prawo. ................................................................. 
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  Powiedz to jeszcze raz. ................................................................. 
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042.03_Lekcja 07_tryb rozkazujący_klucz 

  Proszę skręcić w prawo.   Bitte biegen Sie rechts ab. 

  Daj mi proszę ten ser.   Gib mir mal bitte den Käse. 

  Zadzwoń do mnie pilnie.   Ruf mich bitte dringend an. 

  Proszę zamknij drzwi.   Mach bitte die Tür zu. 

  Proszę mnie poinformować w odpowiednim 
momencie. 

  Bitte informieren Sie mich rechtzeitig. 

  Złóż wniosek.   Machen Sie eine Anfrage. 

  Zróbmy sobie przerwę.   Machen wir eine Pause. 

  Proszę, nie przychodź za późno.   Bitte komm nicht zu spät. 

  Napisz to zdanie sto razy!   Schreibe diesen Satz 100 mal! 

  Chodź ze mną.   Kommen Sie mit mir! 

  Daj mi rękę.   Gib mir deine Hand. 

  Proszę niech Pan nie krytykuje mojej pracy.   Bitte kritisieren Sie meine Arbeit nicht! 

  Chodź ze mną.   Kommen Sie mit mir! 

  Daj mi masło, proszę.   Reich mir mal die Butter, bitte. 

  Włącz to radio.   Mach mal das Radio an. 

  Wyślij do mnie e-maila.   Schicke mir bitte eine E-Mail. 

  Proszę kontynuować.   Bitte fahren sie fort. 

  Jedź trochę szybciej.   Fahr doch etwas schneller. 

  Czytaj dalej!   Lesen Sie weiter! 

  Teraz pierwsza w prawo.   Jetzt erst recht. 
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  Powiedz to jeszcze raz.   Sag das noch einmal. 
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043_Lekcja 08_Czasowniki modalne _ Słownictwo - słuchaj! 

  Spaghetti, die   spagetti 

  Kaffee, der   kawa 

  geben - ich gebe, du gibst, er gibt, wir geben, 
ihr gebt, sie geben 

  dawać- ja daję, ty dajesz, on daje, my dajemy, 
wy dajecie, oni one dają 

  begleiten - ich begleite, du begleitest, er 
begleitet, wir begleiten, ihr begleitet, sie 
begleiten 

  towarzyszyć- ja towarzyszę, ty towarzyszysz, 
on ona ono towarzyszy, my towarzyszymy, wy 
towarzyszycie, oni one towarzyszą 

  Was   co 

  Mensch, der, Menschen   człowiek 

  groß   duży 

  sparen   oszczędzać 

  vorbereiten   przygotować 

  groß   duże 

  anlegen   inwestować 

  Arbeit, die   praca 

  bestellen   zamawiać 

  melden   zgłaszać 

  verändern   zmienić 

  Cappuccino, der   capuccino 

  Tee, der   herbata 

  Milchkaffe, der   biała kawa 

  öffnen   otworzyć 
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  beide   obaj, obie 

  funktionieren   funkcjonować 

  Kritik, die   krytyka 

  genügen   wystarczyć 

  reisen   podróżować 

  Italienisch, das   włoski 

  vorschlagen   sugerować 

  starten   uruchomić 

  beide   oba 

  Mauer, die   mur 

  Brot, das   chleb 

  in erster Linie   przede wszystkim 

  bitten   prosić 

  Milch, die   mleko 

  dreimal   trzy razy 

  links   w lewo 

  Musik, die   muzyka 

  geben - ich gebe, du gibst, er gibt, wir geben, 
ihr gebt, sie geben 

  dawać- ja daję, ty dajesz, on daje, my dajemy, 
wy dajecie, oni one dają 

  jetzt   teraz 

  leider   niestety 

  Ketchup, der   ketchup 
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  klare   czysty 

  Oper, die   opera 

  parken   parkować 

  versprechen   obiecać 

  wohin   dokąd 

  fragen - ich frage, du fragst, er fragt, wir 
fragen, ihr fragt, sie fragen 

  pytać się- ja pytam się, ty pytasz się, on ona 
ono pyta się, my pytamy się, wy pytacie się, oni 
one pytają się 

  tanzen   tańczyć 

  zahlen   płacić 

  nutzen   używać, stosować 

  wechseln   zmienić 

  Job, der   praca 

  heißen, geheißen   nazywać się 

  studieren   studiować 

 

044_Lekcja 08_Czasowniki modalne_ Słownictwo - przetłumacz! 

  w lewo   links 

  co   Was 

  czysty   klare 

  tańczyć   tanzen 

  nazywać się   heißen, geheißen 

  dokąd   wohin 
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  opera   Oper, die 

  przede wszystkim   in erster Linie 

  włoski   Italienisch, das 

  mur   Mauer, die 

  dawać- ja daję, ty dajesz, on daje, my dajemy, 
wy dajecie, oni one dają 

  geben - ich gebe, du gibst, er gibt, wir geben, 
ihr gebt, sie geben 

  duże   groß 

  duży   groß 

  oszczędzać   sparen 

  dawać- ja daję, ty dajesz, on daje, my dajemy, 
wy dajecie, oni one dają 

  geben - ich gebe, du gibst, er gibt, wir geben, 
ihr gebt, sie geben 

  zmienić   wechseln 

  człowiek   Mensch, der, Menschen 

  biała kawa   Milchkaffe, der 

  wystarczyć   genügen 

  obiecać   versprechen 

  spagetti   Spaghetti, die 

  funkcjonować   funktionieren 

  parkować   parken 

  ketchup   Ketchup, der 

  przygotować   vorbereiten 

  płacić   zahlen 
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  mleko   Milch, die 

  zamawiać   bestellen 

  praca   Arbeit, die 

  teraz   jetzt 

  podróżować   reisen 

  używać, stosować   nutzen 

  inwestować   anlegen 

  zmienić   verändern 

  oba   beide 

  sugerować   vorschlagen 

  niestety   leider 

  capuccino   Cappuccino, der 

  uruchomić   starten 

  kawa   Kaffee, der 

  herbata   Tee, der 

  zgłaszać   melden 

  trzy razy   dreimal 

  pytać się- ja pytam się, ty pytasz się, on ona 
ono pyta się, my pytamy się, wy pytacie się, oni 
one pytają się 

  fragen - ich frage, du fragst, er fragt, wir 
fragen, ihr fragt, sie fragen 

  krytyka   Kritik, die 

  obaj, obie   beide 
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  otworzyć   öffnen 

  muzyka   Musik, die 

  praca   Job, der 

  prosić   bitten 

  chleb   Brot, das 

  towarzyszyć- ja towarzyszę, ty towarzyszysz, 
on ona ono towarzyszy, my towarzyszymy, wy 
towarzyszycie, oni one towarzyszą 

  begleiten - ich begleite, du begleitest, er 
begleitet, wir begleiten, ihr begleitet, sie 
begleiten 

  studiować   studieren 
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045_Lekcja 08_Czasowniki modalne_wyjaśnienie 
 

Czasowniki modalne müssen, können, dürfen, sollen, wollen, mögen to czasowniki, które w zdaniu 
są stosowane wspólnie z innym czasownikiem zwykłym, którym uzupełniamy sens zdania. Czasownik 
znaczeniowy stoi na końcu zdania. 

 

Ich kann ihn helfen.     Mogę mu pomóc. 

 

Przeczenie tworzymy za pomocą przeczenia „nicht“. 

 

Ich kann ihn nicht helfen.   Nie mogę mu pomóc. 

 

Pytanie tworzymy poprzez zmianę szyku zdania oznajmującego.  

Kann ich ihn helfen?    Czy mogę mu pomóc? 

 

Czasowniki modalne odmieniają się nieregularnie w liczbie pojedynczej, natomiast w liczbie mnogiej 
regularnie.   

 

müssen - musieć   können  -  móc, umieć 

ich muss muszę   ich kann mogę 

du musst musisz   du kannst możesz 

er muss musi        er kann  może 

wir müssen musimy   wir können możemy 

ihr müsst musicie   ihr könnt możecie 

sie müssen oni muszą  sie können mogą 

 

Ich muss Ihn helfen.    Muszę mu pomóc. 

Wann musst du gehen?   Kiedy musisz iść? 

Kann ich Ihnen helfen?   Mogę Panu pomóc? 

Können wir später kommen?   Czy możemy przyjść później? 

 

dürfen  -  móc    sollen  -  mieć (powinność ) 

ich darf             mogę  ich soll  mam / powinienem 

du darfst możesz   du sollst masz / powinieneś 

er darf  może   er soll  ma / powinien 

wir dürfen możemy  wir sollen mamy / powinniśmy 
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ihr dürft  możecie  ihr sollt  macie / powinniście 

sie dürfen oni mogą  sie sollen mają / powinni 

 

Darf ich Sie fragen?  Czy mogę się Pana zapytać? 

Du darfst nicht fragen. Nie możesz się pytać. 

Sie dürfen sprechen.  Oni mogą rozmawiać. 

Wann sollst du kommen? Kiedy masz przyjść? 

Er soll es nicht sagen.  Nie powinien tego mówić. 

 

 

wollen  -  chcieć    mögen  -  chcieć, lubić   

ich will  chcę    ich mag  lubię 

du willst chcesz    du magst lubisz 

er will  chce    er mag  lubi 

wir wollen chcemy    wir mögen lubimy 

ihr wollt  chcecie    ihr mögt lubicie 

sie wollen chcą    sie mögen lubią 

 

Was wollen Sie?    Czego sobie Pan życzy? 

Er will nichts sagen.    On nie chce nic powiedzieć. 

Magst du Kaffee?    Czy lubisz kawę? 

Sie mögen es nicht    Nie lubią tego. 

Was magst du?    Co lubisz? 

 

W języku potocznym często jest stosowana mögen – möchte 

 

Porównaj: 

Ich mag – lubię 

Ich möchte – chciałbym 

 

Was möchten Sie? Czego sobie Pan życzy? 

Ich möchte zahlen. Chciałbym zapłacić.  
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046_Lekcja 08_Czasowniki modalne_ Ćwiczenia sprawdzające - słuchaj! 

  Darf ich sie bitten?   Mogę ją poprosić? 

  Wie soll das funktionieren?   Jak to ma funkcjonować? 

  Ich möchte einen Cappuccino.   Poproszę capuccino. 

  Ich kann Kritik vertragen.   Potrafię sobie radzić z krytyką. 

  Können wir bestellen?   Możemy zamówić? 

  Möchtest du Milch?   Chcesz mleko? 

  Hier bin ich Mensch, hier kann ich sein.   Tutaj jestem człowiekiem, tutaj mogę być. 

  Was soll das heißen?   Co to znaczy? 

  Magst du die Oper?   Lubisz operę? 

  Möchtest du Ketchup?   Chcesz ketchup? 

  Ich soll noch viel vorbereiten.   Mam jeszcze dużo do przygotowania. 

  Kann ich die Post öffnen?   Mogę otworzyć pocztę? 

  Ich mag meine Arbeit.   Lubię swoją pracę. 

  Ich mag keinen Kaffee.   Nie lubię kawy. 

  Ich kann es Ihnen geben.   Mogę Panu to dać. 

  Ich kann den Motor nicht starten.   Nie mogę uruchomić silnika. 

  Das kann ich dir nicht versprechen.   Tego nie mogę ci obiecać. 

  Was soll das heißen?   Co to ma znaczyć? 

  Wie kann ich das nutzen?   Jak mogę tego użyć? 

  Ich mag Italienisch.   Lubię włoski. 

  In erster Linie will ich gesund bleiben.   Przede wszystkim chcę pozostać zdrowym. 
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  Darf ich hier parken?   Czy mogę tu zaparkować? 

  Darf ich etwas vorschlagen?   Czy mogę coś zasugerować? 

  Ich mag Tee.   Lubię herbatę. 

  Die Mauer muss weg.   Mur musi zniknąć. 

  Ich muss das melden.   Muszę to zgłosić. 

  Wohin soll ich reisen?   Dokąd powinienem podróżować? 

  Magst du das Brot?   Lubisz chleb? 

  Wollen wir tanzen?   Pójdziemy tańczyć? 

  Ich kann Ihnen leider nicht helfen.   Niestety nie mogę Panu pomóc. 

  Kannst du mir die Butter geben?   Możesz mi podać masło? 

  Ich mag meinen Job.   Lubię swoją pracę. 

  Darf ich dich etwas fragen?   Czy mogę cię o coś zapytać? 

  Ich möchte einen Milchkaffee.   Poproszę kawę z mlekiem. 

  Jetzt müssen wir warten.   Teraz musimy czekać. 

  Ich muss etwas verändern.   Muszę coś zmienić. 

  Du sollst es nicht auf die leichter Schulter 
nehmen. 

  Nie powinieneś bagatelizować tego. 

  Wohin willst du?   Dokąd chcesz iść? 

  Wie kann ich mein Geld anlegen?   Jak mogę zainwestować moje pieniądze? 

  Darf ich dich begleiten?   Czy mogę ci towarzyszyć? 

  Kannst du mir fünf Euro wechseln?   Możesz mi zmienić pięć euro? 

  Ich mag sie beide.   Obie je lubię. 
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  Das muss genügen.   To musi wystarczyć. 

  Ich mag die klare Luft hier.   Lubię czyste powietrze. 

  Ich mag große Autos.   Podobają mi się duże samochody. 

  Magst du Spaghetti?   Lubisz spagetti? 

  Ich mag sie beide.   Lubię je obie. 

  Ich muss nach links abbiegen.   Muszę skręcić w lewo. 

  Ich muss sparen.   Muszę oszczędzać. 

  Ich mag große Autos.   Podobają mi się duże samochody. 

  Ich möchte gern zahlen, bitte.   Przepraszam, chciałbym zapłacić. 

  Ich mag klassische Musik.   Lubię muzykę klasyczną. 

  Du musst dreimal klingeln.   Musisz zadzwonić trzy razy. 

  Ich will in Berlin studieren.   Chcę studiować w Berlinie. 

 

047_Lekcja 08_Czasowniki modalne_ Ćwiczenia sprawdzające - przetłumacz! 

  Muszę coś zmienić.   Ich muss etwas verändern. 

  Możemy zamówić?   Können wir bestellen? 

  Jak mogę tego użyć?   Wie kann ich das nutzen? 

  Lubię je obie.   Ich mag sie beide. 

  Dokąd powinienem podróżować?   Wohin soll ich reisen? 

  Czy mogę tu zaparkować?   Darf ich hier parken? 

  Co to ma znaczyć?   Was soll das heißen? 

  Lubię muzykę klasyczną.   Ich mag klassische Musik. 
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  Niestety nie mogę Panu pomóc.   Ich kann Ihnen leider nicht helfen. 

  Lubię włoski.   Ich mag Italienisch. 

  Podobają mi się duże samochody.   Ich mag große Autos. 

  Możesz mi zmienić pięć euro?   Kannst du mir fünf Euro wechseln? 

  Tego nie mogę ci obiecać.   Das kann ich dir nicht versprechen. 

  Nie mogę uruchomić silnika.   Ich kann den Motor nicht starten. 

  Chcesz mleko?   Möchtest du Milch? 

  Możesz mi podać masło?   Kannst du mir die Butter geben? 

  Muszę skręcić w lewo.   Ich muss nach links abbiegen. 

  Lubisz chleb?   Magst du das Brot? 

  Pójdziemy tańczyć?   Wollen wir tanzen? 

  Tutaj jestem człowiekiem, tutaj mogę być.   Hier bin ich Mensch, hier kann ich sein. 

  Musisz zadzwonić trzy razy.   Du musst dreimal klingeln. 

  Lubisz operę?   Magst du die Oper? 

  To musi wystarczyć.   Das muss genügen. 

  Potrafię sobie radzić z krytyką.   Ich kann Kritik vertragen. 

  Czy mogę ci towarzyszyć?   Darf ich dich begleiten? 

  Czy mogę coś zasugerować?   Darf ich etwas vorschlagen? 

  Mam jeszcze dużo do przygotowania.   Ich soll noch viel vorbereiten. 

  Podobają mi się duże samochody.   Ich mag große Autos. 

  Mogę ją poprosić?   Darf ich sie bitten? 
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  Dokąd chcesz iść?   Wohin willst du? 

  Mogę Panu to dać.   Ich kann es Ihnen geben. 

  Jak to ma funkcjonować?   Wie soll das funktionieren? 

  Muszę to zgłosić.   Ich muss das melden. 

  Co to znaczy?   Was soll das heißen? 

  Chcesz ketchup?   Möchtest du Ketchup? 

  Poproszę capuccino.   Ich möchte einen Cappuccino. 

  Przede wszystkim chcę pozostać zdrowym.   In erster Linie will ich gesund bleiben. 

  Lubię swoją pracę.   Ich mag meine Arbeit. 

  Lubię herbatę.   Ich mag Tee. 

  Mogę otworzyć pocztę?   Kann ich die Post öffnen? 

  Przepraszam, chciałbym zapłacić.   Ich möchte gern zahlen, bitte. 

  Nie powinieneś bagatelizować tego.   Du sollst es nicht auf die leichter Schulter 
nehmen. 

  Obie je lubię.   Ich mag sie beide. 

  Lubisz spagetti?   Magst du Spaghetti? 

  Mur musi zniknąć.   Die Mauer muss weg. 

  Nie lubię kawy.   Ich mag keinen Kaffee. 

  Lubię swoją pracę.   Ich mag meinen Job. 

  Jak mogę zainwestować moje pieniądze?   Wie kann ich mein Geld anlegen? 

  Muszę oszczędzać.   Ich muss sparen. 

  Czy mogę cię o coś zapytać?   Darf ich dich etwas fragen? 
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  Lubię czyste powietrze.   Ich mag die klare Luft hier. 

  Teraz musimy czekać.   Jetzt müssen wir warten. 

  Poproszę kawę z mlekiem.   Ich möchte einen Milchkaffee. 

  Chcę studiować w Berlinie.   Ich will in Berlin studieren. 

 

048.00_Lekcja 08_Czasowniki modalne_wysłuchaj po niemiecku! 

  Ich mag meinen Job.   Lubię swoją pracę. 

  Magst du Spaghetti?   Lubisz spagetti? 

  Möchtest du Ketchup?   Chcesz ketchup? 

  Ich mag große Autos.   Podobają mi się duże samochody. 

  Ich möchte einen Milchkaffee.   Poproszę kawę z mlekiem. 

  Magst du die Oper?   Lubisz operę? 

  Das kann ich dir nicht versprechen.   Tego nie mogę ci obiecać. 

  Wie soll das funktionieren?   Jak to ma funkcjonować? 

  Wohin willst du?   Dokąd chcesz iść? 

  Du musst dreimal klingeln.   Musisz zadzwonić trzy razy. 

  In erster Linie will ich gesund bleiben.   Przede wszystkim chcę pozostać zdrowym. 

  Ich mag die klare Luft hier.   Lubię czyste powietrze. 

  Ich muss sparen.   Muszę oszczędzać. 

  Wie kann ich mein Geld anlegen?   Jak mogę zainwestować moje pieniądze? 

  Ich mag sie beide.   Obie je lubię. 

  Ich muss etwas verändern.   Muszę coś zmienić. 
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  Darf ich dich etwas fragen?   Czy mogę cię o coś zapytać? 

  Ich mag Italienisch.   Lubię włoski. 

  Kannst du mir die Butter geben?   Możesz mi podać masło? 

  Wohin soll ich reisen?   Dokąd powinienem podróżować? 

  Darf ich sie bitten?   Mogę ją poprosić? 

  Darf ich etwas vorschlagen?   Czy mogę coś zasugerować? 

  Ich kann es Ihnen geben.   Mogę Panu to dać. 

  Die Mauer muss weg.   Mur musi zniknąć. 

  Darf ich hier parken?   Czy mogę tu zaparkować? 

  Kann ich die Post öffnen?   Mogę otworzyć pocztę? 

  Hier bin ich Mensch, hier kann ich sein.   Tutaj jestem człowiekiem, tutaj mogę być. 

  Ich soll noch viel vorbereiten.   Mam jeszcze dużo do przygotowania. 

  Ich kann Kritik vertragen.   Potrafię sobie radzić z krytyką. 

  Ich muss nach links abbiegen.   Muszę skręcić w lewo. 

  Ich muss das melden.   Muszę to zgłosić. 

  Ich mag meine Arbeit.   Lubię swoją pracę. 

  Ich mag sie beide.   Lubię je obie. 

  Ich kann den Motor nicht starten.   Nie mogę uruchomić silnika. 

  Ich möchte gern zahlen, bitte.   Przepraszam, chciałbym zapłacić. 

  Ich möchte einen Cappuccino.   Poproszę capuccino. 

  Ich mag keinen Kaffee.   Nie lubię kawy. 
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  Was soll das heißen?   Co to znaczy? 

  Wollen wir tanzen?   Pójdziemy tańczyć? 

  Ich mag klassische Musik.   Lubię muzykę klasyczną. 

  Ich mag große Autos.   Podobają mi się duże samochody. 

  Darf ich dich begleiten?   Czy mogę ci towarzyszyć? 

  Können wir bestellen?   Możemy zamówić? 

  Du sollst es nicht auf die leichter Schulter 
nehmen. 

  Nie powinieneś bagatelizować tego. 

  Jetzt müssen wir warten.   Teraz musimy czekać. 

  Ich mag Tee.   Lubię herbatę. 

  Möchtest du Milch?   Chcesz mleko? 

  Was soll das heißen?   Co to ma znaczyć? 

  Ich kann Ihnen leider nicht helfen.   Niestety nie mogę Panu pomóc. 

  Magst du das Brot?   Lubisz chleb? 

  Das muss genügen.   To musi wystarczyć. 

  Wie kann ich das nutzen?   Jak mogę tego użyć? 

  Kannst du mir fünf Euro wechseln?   Możesz mi zmienić pięć euro? 

  Ich will in Berlin studieren.   Chcę studiować w Berlinie. 
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048.01_Lekcja 08_Czasowniki modalne_karty 

Kannst du mir die Butter 
geben? 

Ich kann es Ihnen geben. Darf ich dich etwas fragen? 

Ich muss sparen. Darf ich etwas vorschlagen? Kann ich die Post öffnen? 

Ich muss etwas verändern. Ich muss das melden. Darf ich sie bitten? 

Darf ich dich begleiten? Das muss genügen. 
Ich soll noch viel 

vorbereiten. 

Die Mauer muss weg. Wohin willst du? 
Ich möchte gern zahlen, 

bitte. 

Darf ich hier parken? 
Ich muss nach links 

abbiegen. 
Ich kann den Motor nicht 

starten. 

 

 

¨ 
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Czy mogę cię o coś zapytać? Mogę Panu to dać. Możesz mi podać masło? 

Mogę otworzyć pocztę? Czy mogę coś zasugerować? Muszę oszczędzać. 

Mogę ją poprosić? Muszę to zgłosić. Muszę coś zmienić. 

Mam jeszcze dużo do 
przygotowania. 

To musi wystarczyć. Czy mogę ci towarzyszyć? 

Przepraszam, chciałbym 
zapłacić. 

Dokąd chcesz iść? Mur musi zniknąć. 

Nie mogę uruchomić silnika. Muszę skręcić w lewo. Czy mogę tu zaparkować? 

 

 

 

 

 



 274 

Kannst du mir fünf Euro 
wechseln? 

Wohin soll ich reisen? Jetzt müssen wir warten. 

Du musst dreimal klingeln. Was soll das heißen? Können wir bestellen? 

Ich möchte einen 
Cappuccino. 

Ich mag keinen Kaffee. 
Ich möchte einen 

Milchkaffee. 

Ich mag Tee. Magst du das Brot? Möchtest du Ketchup? 

Möchtest du Milch? Magst du Spaghetti? 
Das kann ich dir nicht 

versprechen. 

Ich mag sie beide. Was soll das heißen? Ich mag sie beide. 
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Teraz musimy czekać. 
Dokąd powinienem 

podróżować? 
Możesz mi zmienić pięć 

euro? 

Możemy zamówić? Co to znaczy? Musisz zadzwonić trzy razy. 

Poproszę kawę z mlekiem. Nie lubię kawy. Poproszę capuccino. 

Chcesz ketchup? Lubisz chleb? Lubię herbatę. 

Tego nie mogę ci obiecać. Lubisz spagetti? Chcesz mleko? 

Lubię je obie. Co to ma znaczyć? Obie je lubię. 
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Wie kann ich das nutzen? 
Ich kann Ihnen leider nicht 

helfen. 
Ich mag meine Arbeit. 

Ich mag meinen Job. 
Wie kann ich mein Geld 

anlegen? 
Wie soll das funktionieren? 

Hier bin ich Mensch, hier 
kann ich sein. 

In erster Linie will ich 
gesund bleiben. 

Ich mag große Autos. 

Ich mag große Autos. Ich mag die klare Luft hier. 
Du sollst es nicht auf die 
leichter Schulter nehmen. 

Ich mag klassische Musik. Ich kann Kritik vertragen. Wollen wir tanzen? 

Magst du die Oper? Ich mag Italienisch. Ich will in Berlin studieren. 
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Lubię swoją pracę. 
Niestety nie mogę Panu 

pomóc. 
Jak mogę tego użyć? 

Jak to ma funkcjonować? 
Jak mogę zainwestować 

moje pieniądze? 
Lubię swoją pracę. 

Podobają mi się duże 
samochody. 

Przede wszystkim chcę 
pozostać zdrowym. 

Tutaj jestem człowiekiem, 
tutaj mogę być. 

Nie powinieneś 
bagatelizować tego. 

Lubię czyste powietrze. 
Podobają mi się duże 

samochody. 

Pójdziemy tańczyć? 
Potrafię sobie radzić z 

krytyką. 
Lubię muzykę klasyczną. 

Chcę studiować w Berlinie. Lubię włoski. Lubisz operę? 
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048.02_Lekcja 08_Czasowniki modalne_test 

  Lubię włoski. ................................................................. 

  Teraz musimy czekać. ................................................................. 

  Poproszę kawę z mlekiem. ................................................................. 

  Czy mogę coś zasugerować? ................................................................. 

  Mam jeszcze dużo do przygotowania. ................................................................. 

  Mur musi zniknąć. ................................................................. 

  Lubię swoją pracę. ................................................................. 

  Mogę Panu to dać. ................................................................. 

  Możemy zamówić? ................................................................. 

  Co to ma znaczyć? ................................................................. 

  Poproszę capuccino. ................................................................. 

  Nie powinieneś bagatelizować tego. ................................................................. 

  Lubię czyste powietrze. ................................................................. 

  Niestety nie mogę Panu pomóc. ................................................................. 

  Lubię muzykę klasyczną. ................................................................. 

  Muszę coś zmienić. ................................................................. 

  Możesz mi zmienić pięć euro? ................................................................. 

  Tutaj jestem człowiekiem, tutaj mogę być. ................................................................. 

  Mogę ją poprosić? ................................................................. 

  To musi wystarczyć. ................................................................. 

  Jak mogę tego użyć? ................................................................. 
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  Musisz zadzwonić trzy razy. ................................................................. 

  Lubisz operę? ................................................................. 

  Lubię je obie. ................................................................. 

  Jak mogę zainwestować moje pieniądze? ................................................................. 

  Jak to ma funkcjonować? ................................................................. 

  Czy mogę ci towarzyszyć? ................................................................. 

  Czy mogę cię o coś zapytać? ................................................................. 

  Pójdziemy tańczyć? ................................................................. 

  Co to znaczy? ................................................................. 

  Potrafię sobie radzić z krytyką. ................................................................. 

  Nie mogę uruchomić silnika. ................................................................. 

  Czy mogę tu zaparkować? ................................................................. 

  Mogę otworzyć pocztę? ................................................................. 

  Lubisz chleb? ................................................................. 

  Tego nie mogę ci obiecać. ................................................................. 

  Dokąd chcesz iść? ................................................................. 

  Podobają mi się duże samochody. ................................................................. 

  Lubię swoją pracę. ................................................................. 

  Muszę oszczędzać. ................................................................. 

  Nie lubię kawy. ................................................................. 

  Przepraszam, chciałbym zapłacić. ................................................................. 
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  Podobają mi się duże samochody. ................................................................. 

  Muszę to zgłosić. ................................................................. 

  Lubisz spagetti? ................................................................. 

  Przede wszystkim chcę pozostać zdrowym. ................................................................. 

  Chcesz ketchup? ................................................................. 

  Dokąd powinienem podróżować? ................................................................. 

  Muszę skręcić w lewo. ................................................................. 

  Lubię herbatę. ................................................................. 

  Chcesz mleko? ................................................................. 

  Możesz mi podać masło? ................................................................. 

  Chcę studiować w Berlinie. ................................................................. 

  Obie je lubię. ................................................................. 
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048.03_Lekcja 08_Czasowniki modalne_klucz 

  Lubię włoski.   Ich mag Italienisch. 

  Teraz musimy czekać.   Jetzt müssen wir warten. 

  Poproszę kawę z mlekiem.   Ich möchte einen Milchkaffee. 

  Czy mogę coś zasugerować?   Darf ich etwas vorschlagen? 

  Mam jeszcze dużo do przygotowania.   Ich soll noch viel vorbereiten. 

  Mur musi zniknąć.   Die Mauer muss weg. 

  Lubię swoją pracę.   Ich mag meinen Job. 

  Mogę Panu to dać.   Ich kann es Ihnen geben. 

  Możemy zamówić?   Können wir bestellen? 

  Co to ma znaczyć?   Was soll das heißen? 

  Poproszę capuccino.   Ich möchte einen Cappuccino. 

  Nie powinieneś bagatelizować tego.   Du sollst es nicht auf die leichter Schulter 
nehmen. 

  Lubię czyste powietrze.   Ich mag die klare Luft hier. 

  Niestety nie mogę Panu pomóc.   Ich kann Ihnen leider nicht helfen. 

  Lubię muzykę klasyczną.   Ich mag klassische Musik. 

  Muszę coś zmienić.   Ich muss etwas verändern. 

  Możesz mi zmienić pięć euro?   Kannst du mir fünf Euro wechseln? 

  Tutaj jestem człowiekiem, tutaj mogę być.   Hier bin ich Mensch, hier kann ich sein. 

  Mogę ją poprosić?   Darf ich sie bitten? 

  To musi wystarczyć.   Das muss genügen. 
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  Jak mogę tego użyć?   Wie kann ich das nutzen? 

  Musisz zadzwonić trzy razy.   Du musst dreimal klingeln. 

  Lubisz operę?   Magst du die Oper? 

  Lubię je obie.   Ich mag sie beide. 

  Jak mogę zainwestować moje pieniądze?   Wie kann ich mein Geld anlegen? 

  Jak to ma funkcjonować?   Wie soll das funktionieren? 

  Czy mogę ci towarzyszyć?   Darf ich dich begleiten? 

  Czy mogę cię o coś zapytać?   Darf ich dich etwas fragen? 

  Pójdziemy tańczyć?   Wollen wir tanzen? 

  Co to znaczy?   Was soll das heißen? 

  Potrafię sobie radzić z krytyką.   Ich kann Kritik vertragen. 

  Nie mogę uruchomić silnika.   Ich kann den Motor nicht starten. 

  Czy mogę tu zaparkować?   Darf ich hier parken? 

  Mogę otworzyć pocztę?   Kann ich die Post öffnen? 

  Lubisz chleb?   Magst du das Brot? 

  Tego nie mogę ci obiecać.   Das kann ich dir nicht versprechen. 

  Dokąd chcesz iść?   Wohin willst du? 

  Podobają mi się duże samochody.   Ich mag große Autos. 

  Lubię swoją pracę.   Ich mag meine Arbeit. 

  Muszę oszczędzać.   Ich muss sparen. 

  Nie lubię kawy.   Ich mag keinen Kaffee. 
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  Przepraszam, chciałbym zapłacić.   Ich möchte gern zahlen, bitte. 

  Podobają mi się duże samochody.   Ich mag große Autos. 

  Muszę to zgłosić.   Ich muss das melden. 

  Lubisz spagetti?   Magst du Spaghetti? 

  Przede wszystkim chcę pozostać zdrowym.   In erster Linie will ich gesund bleiben. 

  Chcesz ketchup?   Möchtest du Ketchup? 

  Dokąd powinienem podróżować?   Wohin soll ich reisen? 

  Muszę skręcić w lewo.   Ich muss nach links abbiegen. 

  Lubię herbatę.   Ich mag Tee. 

  Chcesz mleko?   Möchtest du Milch? 

  Możesz mi podać masło?   Kannst du mir die Butter geben? 

  Chcę studiować w Berlinie.   Ich will in Berlin studieren. 

  Obie je lubię.   Ich mag sie beide. 
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049_Lekcja 09_Przyimki – z Celownikiem lub Biernikiem oraz Celownikiem i Biernikiem 
_ Słownictwo - słuchaj! 

  Junge, der, Jungen   chłopiec, chłopcy 

  Norden, der   północ 

  Wald, der   las 

  mit ihnen   z nimi 

  Bett, das   łóżko 

  Menü, das   menu 

  von   od 

  Speisekarte, die   karta dań, menu 

  Vorbereitung, die   przygotowanie 

  Stadt, die, Städte   miasto 

  vor allem   przede wszystkim 

  Programm, das, Programme   program komputerowy 

  auf einer Reise   w drodze 

  Schule, die, Schulen   szkoła 

  Soldaten, die   żołnierze 

  für   dla 

  Firma, die, Firmen   firma 

  Klasse, die   klasa 

  berichten - ich berichte, du berichtest, er 
berichtet, wir berichten, ihr berichtet, sie 
berichten 

  zgłaszać 



 285 

  nach Hause   do domu 

  Ecke, die   róg 

  Markt, der, Märkte   targ 

  mit seinem   z jego 

  Hochschule, die   wyższa uczelnia 

  mit euch   z wami 

  Ausland, das   zagranica 

  Galerie, die   galeria 

  ohne   bez 

  fürs   dla 

  Museum, das   muzeum 

  Polizei, die   policja 

  mit mir   ze mną 

  Zimmer, das   pokój 

  Partei, die, Parteien   partia 

  welche   który 

  Theater, das   teatr 

  mit ihm   z nim 

  für   dla 

  Kino, das   kino 

  Ausland, das   zagranica 
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  Sprachschule, die   szkoła językowa 

  Glück, das   szczęście 

  den   przedimek określony, 4.przypadek 

  unter den Kopf   pod 

  Seite, die, Seiten   strona 

  mit uns   z nami 

  Student, der   student 

  es ist   to jest 

  mit dir   z tobą 

  in erster Linie   w pierwszej kolejności 

  Form, die, Formen   forma 

  mich, dich, ihn, sie, es, uns, euch, sie   mnie, ciebie, jego, jej, nas, was, ich 

 

050_Lekcja 09_Przyimki – z Celownikiem lub Biernikiem oraz Celownikiem i 
Biernikiem_ Słownictwo - przetłumacz! 

  student   Student, der 

  policja   Polizei, die 

  ze mną   mit mir 

  przedimek określony, 4.przypadek   den 

  chłopiec, chłopcy   Junge, der, Jungen 

  żołnierze   Soldaten, die 

  szczęście   Glück, das 

  z nim   mit ihm 
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  miasto   Stadt, die, Städte 

  z nimi   mit ihnen 

  przede wszystkim   vor allem 

  z jego   mit seinem 

  przygotowanie   Vorbereitung, die 

  z nami   mit uns 

  do domu   nach Hause 

  forma   Form, die, Formen 

  łóżko   Bett, das 

  bez   ohne 

  wyższa uczelnia   Hochschule, die 

  szkoła   Schule, die, Schulen 

  firma   Firma, die, Firmen 

  klasa   Klasse, die 

  pod   unter den Kopf 

  dla   fürs 

  róg   Ecke, die 

  partia   Partei, die, Parteien 

  który   welche 

  to jest   es ist 

  w drodze   auf einer Reise 
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  dla   für 

  zagranica   Ausland, das 

  karta dań, menu   Speisekarte, die 

  strona   Seite, die, Seiten 

  kino   Kino, das 

  pokój   Zimmer, das 

  program komputerowy   Programm, das, Programme 

  zagranica   Ausland, das 

  z tobą   mit dir 

  galeria   Galerie, die 

  las   Wald, der 

  dla   für 

  muzeum   Museum, das 

  targ   Markt, der, Märkte 

  od   von 

  szkoła językowa   Sprachschule, die 

  północ   Norden, der 

  teatr   Theater, das 

  zgłaszać   berichten - ich berichte, du berichtest, er 
berichtet, wir berichten, ihr berichtet, sie 
berichten 

  z wami   mit euch 
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  w pierwszej kolejności   in erster Linie 

  menu   Menü, das 

  mnie, ciebie, jego, jej, nas, was, ich   mich, dich, ihn, sie, es, uns, euch, sie 
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051_Lekcja 09_Przyimki – z Celownikiem lub Biernikiem oraz Celownikiem i 
Biernikiem_wyjaśnienie  
 

Przyimkami, które łączą się z Celownikiem są przyimki, po których w zwrocie występuje rzeczownik 
lub zaimek w Celowniku. Są to:  

 

   aus   z 

   bei   u, przy 

   mit   z 

   nach   po (określenie czasu), do (określenie miejsca) 

   von   od 

   zu   do, ku 

   außer   oprócz 

   seit   od (określenie czasu)  

   gegenüber  naprzeciwko 

 

Komm zu mir.  Chodź do mnie. 

Es ist von Ihnen To jest Pańskie. 

Mit dem Vater  Z ojcem 

 

Przyimki z Biernikiem to takie przyimki, po których rzeczownik  lub zaimek występuje w Bierniku. 

 

   durch   przez 

   für   dla, za, na 

   gegen   przeciwko 

   ohne   bez 

   um   wokół, o (określenie czasu) 

 

Was hast du gegen mich?   Co masz przeciwko mnie? 

Ohne ihn schaffen wir es nicht.  Nie możemy tego zrobić bez niego. 

Es ist für Sie.     To jest dla Pana. 

 

Oprócz przyimków, które łączą się z Celownikiem i Biernikiem, istnieją przyimki, które łączą się 
z oboma przypadkami. O tym, czy zastosujemy Celownik czy Biernik zadecyduje znaczenie zdania. 
Są to przyimki: 
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 in  w, do    über  nad 

 an  na (w pionie), przy  unter  pod 

 auf  na (w poziomie)   zwischen między 

 vor  przed    neben  obok 

 hinter  za 

 

Celownik stosujemy wtedy, kiedy chcemy odpowiedzieć na pytanie GDZIE? 

 

To jest w domu.   Es ist in dem Haus. 

 

Biernik stosujemy wtedy, kiedy chcemy odpowiedzieć na pytanie DOKĄD? 

 

Idę do domu.    Ich gehe in das House.   

 

 

DOKĄD?  -  Biernik    GDZIE? - Celownik 

 

in den Park  do parku  im Park   w parku 

 

in die Schwimmhalle na kryty basen     in der Schwimmhalle na krytym basenie 

 

ins Restaurant  do restauracji  im Restaurant  w restauracji 

 

in die Beskiden  w Beskidy  in den Beskiden         w Beskidach 

  

W mowie potocznej i w wypowiedzi pisemnej dochodzi do złączenia przyimka z rodzajnikiem:  

 

   in das    ins  

   in dem      im 

   an dem      am 

   an das      ans 

Porównajcie 

unter das Bett pod łóżko unter dem Bett pod łóżkiem 
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auf den Tisch na stół auf dem Tisch na stole 

 

an das Fenster do okna am Fenster w oknie   

 

hinter den Schrank za szafę hinter dem Schrank za szafą 

 

über den Tisch nad stół   über dem Tisch nad stołem 
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052_Lekcja 09_Przyimki – z Celownikiem lub Biernikiem oraz Celownikiem i 
Biernikiem_ Ćwiczenia sprawdzające - słuchaj! 

  Ich gehe in mein Zimmer.   Idę do mojego pokoju. 

  In der Galerie zeigen sie moderne Kunst.   W galerii pokazują sztukę współczesną. 

  Er legte es sich unter den Kopf.   Włożył go pod głowę. 

  Sie ist mit ihm.   Ona jest z nim. 

  Wir fahren in die Stadt.   Jedziemy do miasta. 

  Ich gehe auf eine Sprachschule.   Chodzę do szkoły językowej. 

  Sie ist mit dir.   Ona jest z tobą. 

  Ohne ihn kann ich es nicht machen.   Nie mogę tego zrobić bez niego. 

  Ich bin Student an der Uni Berlin.   Jestem studentem na Uniwersytecie w 
Berlinie. 

  In erster Linie bin ich Mensch.   Przede wszystkim jestem człowiekiem. 

  Es ist von mir.   To jest ode mnie. 

  Ich gehe ins Kino.   Idę do kina. 

  Er kommt mit seinem Auto.   Przyjedzie swoim samochodem. 

  Es ist für mich.   To jest dla mnie. 

  Gehst du auch auf die Hochschule?   Idziesz także na studia? 

  Wir sind mit ihnen.   My jesteśmy z nimi. 

  Im Wald stehen Bäume.   W lesie stoją drzewa. 

  Ich gehe in den Wald.   Idę do lasu. 

  Ich gehe ins Theater.   Idę do teatru. 

  Sie sind mit euch.   Oni są z wami. 
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  Ist es für mich?   Czy to jest dla mnie? 

  Ich fliege ins Ausland.   Lecę za granicę. 

  Ich gehe nach Hause.   Idę do domu. 

  Sie sind mit uns.   Wy jesteście z nami. 

  Wir investieren viel in unsere Firma.   Dużo inwestujemy w naszą firmę. 

  Der Junge wohnt in der Nachbarschaft.   Ten chłopiec mieszka w sąsiedztwie. 

  Ich gehe ins Bett.   Idę spać. 

  In welche Richtung fahren wir?   W którym kierunku idziemy? 

  Die Formen stehen im Lager.   Formy stoją w magazynie. 

  Das Glück liegt auf der Straße.   Szczęście leży na ulicy. 

  Ich gehe in die 9. Klasse.   Chodzę do klasy dziewiątej. 

  Was ist auf der Speisekarte?   Co jest w karcie dań/menu? 

  Gehen wir ins Museum?   Czy idziemy do muzeum? 

  Er ist vor allem ein Mensch.   On jest przede wszystkim człowiekiem, 

  Ich gehe auf den Markt.   Idę na targ 

  Er ist mit mir.   On jest ze mną. 

  Das Ziel ist um die Ecke.   Cel jest tuż za rogiem. 

  Das Foto ist fürs Album.   To zdjęcie jest do albumu. 

  Ist es für mich?   To jest dla mnie? 

  Wir sind noch in der Vorbereitung.   Jesteśmy jeszcze w trakcie przygotowań. 

  Die Soldaten leben in einer Kaserne.   Żołnierze mieszkają w koszarach. 
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  Ich bin auf deiner Seite.   Jestem po twojej stronie. 

  Was steht auf dem Programm?   Co jest w programie? 

  Was steht heute auf dem Menu?   Co jest dzisiaj w menu? 

  Siehst du mich?   Widzisz mnie? 

  Er fährt ins Ausland um dort zu studieren.   Wyjeżdża za granicę, aby tam studiować. 

  Wir berichten live aus dem Stadion.   Relacjonujemy na żywo ze stadionu. 

  Ich bin in keiner Partei.   Nie jestem w żadnej partii. 

  Ich gehe zur Polizei.   Idę na policję. 

  Ich arbeite gern in meiner Firma.   Lubię pracować w mojej firmie. 

  Siehst du mich?   Widzisz mnie? 

 

053_Lekcja 09_Przyimki – z Celownikiem lub Biernikiem oraz Celownikiem i 
Biernikiem_ Ćwiczenia sprawdzające - przetłumacz! 

  Idziesz także na studia?   Gehst du auch auf die Hochschule? 

  Ona jest z nim.   Sie ist mit ihm. 

  Jestem studentem na Uniwersytecie w 
Berlinie. 

  Ich bin Student an der Uni Berlin. 

  Idę na policję.   Ich gehe zur Polizei. 

  Co jest dzisiaj w menu?   Was steht heute auf dem Menu? 

  Szczęście leży na ulicy.   Das Glück liegt auf der Straße. 

  W galerii pokazują sztukę współczesną.   In der Galerie zeigen sie moderne Kunst. 

  Idę do mojego pokoju.   Ich gehe in mein Zimmer. 

  Idę do lasu.   Ich gehe in den Wald. 
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  Jedziemy do miasta.   Wir fahren in die Stadt. 

  Jestem po twojej stronie.   Ich bin auf deiner Seite. 

  W którym kierunku idziemy?   In welche Richtung fahren wir? 

  Przede wszystkim jestem człowiekiem.   In erster Linie bin ich Mensch. 

  Idę na targ   Ich gehe auf den Markt. 

  Idę spać.   Ich gehe ins Bett. 

  Co jest w karcie dań/menu?   Was ist auf der Speisekarte? 

  To jest dla mnie.   Es ist für mich. 

  Idę do teatru.   Ich gehe ins Theater. 

  Wy jesteście z nami.   Sie sind mit uns. 

  Lecę za granicę.   Ich fliege ins Ausland. 

  Cel jest tuż za rogiem.   Das Ziel ist um die Ecke. 

  To jest ode mnie.   Es ist von mir. 

  Formy stoją w magazynie.   Die Formen stehen im Lager. 

  Co jest w programie?   Was steht auf dem Programm? 

  Ona jest z tobą.   Sie ist mit dir. 

  On jest ze mną.   Er ist mit mir. 

  Czy to jest dla mnie?   Ist es für mich? 

  Lubię pracować w mojej firmie.   Ich arbeite gern in meiner Firma. 

  My jesteśmy z nimi.   Wir sind mit ihnen. 

  Żołnierze mieszkają w koszarach.   Die Soldaten leben in einer Kaserne. 
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  Chodzę do klasy dziewiątej.   Ich gehe in die 9. Klasse. 

  To zdjęcie jest do albumu.   Das Foto ist fürs Album. 

  Oni są z wami.   Sie sind mit euch. 

  Wyjeżdża za granicę, aby tam studiować.   Er fährt ins Ausland um dort zu studieren. 

  Widzisz mnie?   Siehst du mich? 

  Relacjonujemy na żywo ze stadionu.   Wir berichten live aus dem Stadion. 

  Przyjedzie swoim samochodem.   Er kommt mit seinem Auto. 

  Dużo inwestujemy w naszą firmę.   Wir investieren viel in unsere Firma. 

  Nie mogę tego zrobić bez niego.   Ohne ihn kann ich es nicht machen. 

  To jest dla mnie?   Ist es für mich? 

  W lesie stoją drzewa.   Im Wald stehen Bäume. 

  Idę do domu.   Ich gehe nach Hause. 

  Idę do kina.   Ich gehe ins Kino. 

  Jesteśmy jeszcze w trakcie przygotowań.   Wir sind noch in der Vorbereitung. 

  Czy idziemy do muzeum?   Gehen wir ins Museum? 

  Nie jestem w żadnej partii.   Ich bin in keiner Partei. 

  On jest przede wszystkim człowiekiem,   Er ist vor allem ein Mensch. 

  Ten chłopiec mieszka w sąsiedztwie.   Der Junge wohnt in der Nachbarschaft. 

  Włożył go pod głowę.   Er legte es sich unter den Kopf. 

  Chodzę do szkoły językowej.   Ich gehe auf eine Sprachschule. 

  Widzisz mnie?   Siehst du mich? 

 



 298 

054.00_Lekcja 09_Przyimki – z Celownikiem lub Biernikiem oraz Celownikiem i 
Biernikiem_wysłuchaj po niemiecku! 

  Er legte es sich unter den Kopf.   Włożył go pod głowę. 

  Es ist von mir.   To jest ode mnie. 

  Ich bin in keiner Partei.   Nie jestem w żadnej partii. 

  Ich bin auf deiner Seite.   Jestem po twojej stronie. 

  Ich gehe auf eine Sprachschule.   Chodzę do szkoły językowej. 

  Das Ziel ist um die Ecke.   Cel jest tuż za rogiem. 

  Ist es für mich?   Czy to jest dla mnie? 

  Ich gehe auf den Markt.   Idę na targ 

  In erster Linie bin ich Mensch.   Przede wszystkim jestem człowiekiem. 

  Sie ist mit ihm.   Ona jest z nim. 

  Sie sind mit uns.   Wy jesteście z nami. 

  Es ist für mich.   To jest dla mnie. 

  Er ist vor allem ein Mensch.   On jest przede wszystkim człowiekiem, 

  Das Foto ist fürs Album.   To zdjęcie jest do albumu. 

  Ich gehe zur Polizei.   Idę na policję. 

  Was steht heute auf dem Menu?   Co jest dzisiaj w menu? 

  Er fährt ins Ausland um dort zu studieren.   Wyjeżdża za granicę, aby tam studiować. 

  Wir sind noch in der Vorbereitung.   Jesteśmy jeszcze w trakcie przygotowań. 

  Ich gehe ins Kino.   Idę do kina. 

  Die Formen stehen im Lager.   Formy stoją w magazynie. 
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  Im Wald stehen Bäume.   W lesie stoją drzewa. 

  Ich gehe in mein Zimmer.   Idę do mojego pokoju. 

  Ich gehe in den Wald.   Idę do lasu. 

  Ich gehe ins Theater.   Idę do teatru. 

  Wir investieren viel in unsere Firma.   Dużo inwestujemy w naszą firmę. 

  Der Junge wohnt in der Nachbarschaft.   Ten chłopiec mieszka w sąsiedztwie. 

  Wir berichten live aus dem Stadion.   Relacjonujemy na żywo ze stadionu. 

  Ich gehe in die 9. Klasse.   Chodzę do klasy dziewiątej. 

  Was steht auf dem Programm?   Co jest w programie? 

  Er ist mit mir.   On jest ze mną. 

  Die Soldaten leben in einer Kaserne.   Żołnierze mieszkają w koszarach. 

  Ich gehe nach Hause.   Idę do domu. 

  Was ist auf der Speisekarte?   Co jest w karcie dań/menu? 

  Sie ist mit dir.   Ona jest z tobą. 

  Gehen wir ins Museum?   Czy idziemy do muzeum? 

  Er kommt mit seinem Auto.   Przyjedzie swoim samochodem. 

  Sie sind mit euch.   Oni są z wami. 

  Ich fliege ins Ausland.   Lecę za granicę. 

  Siehst du mich?   Widzisz mnie? 

  Ohne ihn kann ich es nicht machen.   Nie mogę tego zrobić bez niego. 

  Ist es für mich?   To jest dla mnie? 
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  In welche Richtung fahren wir?   W którym kierunku idziemy? 

  Ich arbeite gern in meiner Firma.   Lubię pracować w mojej firmie. 

  Gehst du auch auf die Hochschule?   Idziesz także na studia? 

  Ich gehe ins Bett.   Idę spać. 

  Das Glück liegt auf der Straße.   Szczęście leży na ulicy. 

  Wir sind mit ihnen.   My jesteśmy z nimi. 

  In der Galerie zeigen sie moderne Kunst.   W galerii pokazują sztukę współczesną. 

  Ich bin Student an der Uni Berlin.   Jestem studentem na Uniwersytecie w 
Berlinie. 

  Wir fahren in die Stadt.   Jedziemy do miasta. 

  Siehst du mich?   Widzisz mnie? 
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054.01_Lekcja 09_Przyimki – z Celownikiem lub/i Biernikiem _karty 

Ich gehe ins Bett. Ich gehe nach Hause. Ich gehe in mein Zimmer. 

Wir fahren in die Stadt. Ich fliege ins Ausland. Das Ziel ist um die Ecke. 

Er fährt ins Ausland um dort 
zu studieren. 

Was ist auf der Speisekarte? Ich gehe auf den Markt. 

Was steht heute auf dem 
Menu? 

Er kommt mit seinem Auto. 
In welche Richtung fahren 

wir? 

Das Glück liegt auf der 
Straße. 

Die Formen stehen im Lager. 
Ich arbeite gern in meiner 

Firma. 

Wir berichten live aus dem 
Stadion. 

Wir sind noch in der 
Vorbereitung. 

Wir investieren viel in 
unsere Firma. 
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Idę do mojego pokoju. Idę do domu. Idę spać. 

Cel jest tuż za rogiem. Lecę za granicę. Jedziemy do miasta. 

Idę na targ Co jest w karcie dań/menu? 
Wyjeżdża za granicę, aby 

tam studiować. 

W którym kierunku 
idziemy? 

Przyjedzie swoim 
samochodem. 

Co jest dzisiaj w menu? 

Lubię pracować w mojej 
firmie. 

Formy stoją w magazynie. Szczęście leży na ulicy. 

Dużo inwestujemy w naszą 
firmę. 

Jesteśmy jeszcze w trakcie 
przygotowań. 

Relacjonujemy na żywo ze 
stadionu. 
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Ohne ihn kann ich es nicht 
machen. 

Ist es für mich? Er ist vor allem ein Mensch. 

Das Foto ist fürs Album. Er ist mit mir. Sie ist mit dir. 

Sie ist mit ihm. Sie sind mit uns. Sie sind mit euch. 

Wir sind mit ihnen. 
In erster Linie bin ich 

Mensch. 
Er legte es sich unter den 

Kopf. 

Im Wald stehen Bäume. Ich gehe in die 9. Klasse. 
Der Junge wohnt in der 

Nachbarschaft. 

Ich gehe zur Polizei. Ich bin in keiner Partei. 
Die Soldaten leben in einer 

Kaserne. 
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On jest przede wszystkim 
człowiekiem, 

Czy to jest dla mnie? 
Nie mogę tego zrobić bez 

niego. 

Ona jest z tobą. On jest ze mną. To zdjęcie jest do albumu. 

Oni są z wami. Wy jesteście z nami. Ona jest z nim. 

Włożył go pod głowę. 
Przede wszystkim jestem 

człowiekiem. 
My jesteśmy z nimi. 

Ten chłopiec mieszka w 
sąsiedztwie. 

Chodzę do klasy dziewiątej. W lesie stoją drzewa. 

Żołnierze mieszkają w 
koszarach. 

Nie jestem w żadnej partii. Idę na policję. 
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Ich bin auf deiner Seite. 
Was steht auf dem 

Programm? 
Ich gehe ins Theater. 

Gehen wir ins Museum? Ich gehe ins Kino. 
In der Galerie zeigen sie 

moderne Kunst. 

Ich gehe auf eine 
Sprachschule. 

Gehst du auch auf die 
Hochschule? 

Ich bin Student an der Uni 
Berlin. 

Ich gehe in den Wald. Es ist von mir. Ist es für mich? 

Es ist für mich. Siehst du mich? Siehst du mich? 

-  -  -  
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Idę do teatru. Co jest w programie? Jestem po twojej stronie. 

W galerii pokazują sztukę 
współczesną. 

Idę do kina. Czy idziemy do muzeum? 

Jestem studentem na 
Uniwersytecie w Berlinie. 

Idziesz także na studia? Chodzę do szkoły językowej. 

To jest dla mnie? To jest ode mnie. Idę do lasu. 

Widzisz mnie? Widzisz mnie? To jest dla mnie. 
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054.02_Lekcja 09_Przyimki – z Celownikiem lub Biernikiem oraz Celownikiem i 
Biernikiem_test 

  Co jest w programie? ................................................................. 

  On jest przede wszystkim człowiekiem, ................................................................. 

  Jestem po twojej stronie. ................................................................. 

  Żołnierze mieszkają w koszarach. ................................................................. 

  To jest ode mnie. ................................................................. 

  Dużo inwestujemy w naszą firmę. ................................................................. 

  Widzisz mnie? ................................................................. 

  On jest ze mną. ................................................................. 

  Idę do mojego pokoju. ................................................................. 

  Jesteśmy jeszcze w trakcie przygotowań. ................................................................. 

  Formy stoją w magazynie. ................................................................. 

  Wy jesteście z nami. ................................................................. 

  Chodzę do szkoły językowej. ................................................................. 

  Chodzę do klasy dziewiątej. ................................................................. 

  Idziesz także na studia? ................................................................. 

  Lubię pracować w mojej firmie. ................................................................. 

  Idę do lasu. ................................................................. 

  Przede wszystkim jestem człowiekiem. ................................................................. 

  Idę na targ ................................................................. 

  My jesteśmy z nimi. ................................................................. 
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  Włożył go pod głowę. ................................................................. 

  Czy to jest dla mnie? ................................................................. 

  Relacjonujemy na żywo ze stadionu. ................................................................. 

  Oni są z wami. ................................................................. 

  W lesie stoją drzewa. ................................................................. 

  Nie mogę tego zrobić bez niego. ................................................................. 

  To jest dla mnie? ................................................................. 

  Lecę za granicę. ................................................................. 

  Cel jest tuż za rogiem. ................................................................. 

  Jestem studentem na Uniwersytecie w 
Berlinie. 

................................................................. 

  Jedziemy do miasta. ................................................................. 

  To jest dla mnie. ................................................................. 

  Czy idziemy do muzeum? ................................................................. 

  Przyjedzie swoim samochodem. ................................................................. 

  Ten chłopiec mieszka w sąsiedztwie. ................................................................. 

  Co jest dzisiaj w menu? ................................................................. 

  Idę do kina. ................................................................. 

  Nie jestem w żadnej partii. ................................................................. 

  W galerii pokazują sztukę współczesną. ................................................................. 

  W którym kierunku idziemy? ................................................................. 

  Wyjeżdża za granicę, aby tam studiować. ................................................................. 
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  Idę na policję. ................................................................. 

  Idę spać. ................................................................. 

  Szczęście leży na ulicy. ................................................................. 

  Idę do teatru. ................................................................. 

  Idę do domu. ................................................................. 

  Ona jest z tobą. ................................................................. 

  Co jest w karcie dań/menu? ................................................................. 

  Ona jest z nim. ................................................................. 

  Widzisz mnie? ................................................................. 

  To zdjęcie jest do albumu. ................................................................. 

 

  



 310 

054.03_Lekcja 09_Przyimki – z Celownikiem lub Biernikiem oraz Celownikiem i 
Biernikiem_klucz 

  Co jest w programie?   Was steht auf dem Programm? 

  On jest przede wszystkim człowiekiem,   Er ist vor allem ein Mensch. 

  Jestem po twojej stronie.   Ich bin auf deiner Seite. 

  Żołnierze mieszkają w koszarach.   Die Soldaten leben in einer Kaserne. 

  To jest ode mnie.   Es ist von mir. 

  Dużo inwestujemy w naszą firmę.   Wir investieren viel in unsere Firma. 

  Widzisz mnie?   Siehst du mich? 

  On jest ze mną.   Er ist mit mir. 

  Idę do mojego pokoju.   Ich gehe in mein Zimmer. 

  Jesteśmy jeszcze w trakcie przygotowań.   Wir sind noch in der Vorbereitung. 

  Formy stoją w magazynie.   Die Formen stehen im Lager. 

  Wy jesteście z nami.   Sie sind mit uns. 

  Chodzę do szkoły językowej.   Ich gehe auf eine Sprachschule. 

  Chodzę do klasy dziewiątej.   Ich gehe in die 9. Klasse. 

  Idziesz także na studia?   Gehst du auch auf die Hochschule? 

  Lubię pracować w mojej firmie.   Ich arbeite gern in meiner Firma. 

  Idę do lasu.   Ich gehe in den Wald. 

  Przede wszystkim jestem człowiekiem.   In erster Linie bin ich Mensch. 

  Idę na targ   Ich gehe auf den Markt. 

  My jesteśmy z nimi.   Wir sind mit ihnen. 
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  Włożył go pod głowę.   Er legte es sich unter den Kopf. 

  Czy to jest dla mnie?   Ist es für mich? 

  Relacjonujemy na żywo ze stadionu.   Wir berichten live aus dem Stadion. 

  Oni są z wami.   Sie sind mit euch. 

  W lesie stoją drzewa.   Im Wald stehen Bäume. 

  Nie mogę tego zrobić bez niego.   Ohne ihn kann ich es nicht machen. 

  To jest dla mnie?   Ist es für mich? 

  Lecę za granicę.   Ich fliege ins Ausland. 

  Cel jest tuż za rogiem.   Das Ziel ist um die Ecke. 

  Jestem studentem na Uniwersytecie w 
Berlinie. 

  Ich bin Student an der Uni Berlin. 

  Jedziemy do miasta.   Wir fahren in die Stadt. 

  To jest dla mnie.   Es ist für mich. 

  Czy idziemy do muzeum?   Gehen wir ins Museum? 

  Przyjedzie swoim samochodem.   Er kommt mit seinem Auto. 

  Ten chłopiec mieszka w sąsiedztwie.   Der Junge wohnt in der Nachbarschaft. 

  Co jest dzisiaj w menu?   Was steht heute auf dem Menu? 

  Idę do kina.   Ich gehe ins Kino. 

  Nie jestem w żadnej partii.   Ich bin in keiner Partei. 

  W galerii pokazują sztukę współczesną.   In der Galerie zeigen sie moderne Kunst. 

  W którym kierunku idziemy?   In welche Richtung fahren wir? 

  Wyjeżdża za granicę, aby tam studiować.   Er fährt ins Ausland um dort zu studieren. 
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  Idę na policję.   Ich gehe zur Polizei. 

  Idę spać.   Ich gehe ins Bett. 

  Szczęście leży na ulicy.   Das Glück liegt auf der Straße. 

  Idę do teatru.   Ich gehe ins Theater. 

  Idę do domu.   Ich gehe nach Hause. 

  Ona jest z tobą.   Sie ist mit dir. 

  Co jest w karcie dań/menu?   Was ist auf der Speisekarte? 

  Ona jest z nim.   Sie ist mit ihm. 

  Widzisz mnie?   Siehst du mich? 

  To zdjęcie jest do albumu.   Das Foto ist fürs Album. 
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055_Lekcja 10 -Zwroty przyimkowe – przyimki określające miejsce i czas _ Słownictwo 
- słuchaj! 

  Prozent, das   procent 

  Nachmittag, der   popołudnie 

  besuchen   odwiedzać- ja odwiedzam, ty odwiedzasz, on 
ona ono odwiedza, my odwiedzamy, wy 
odwiedzacie, oni one odwiedzają 

  Krankheit, die   choroba 

  unter   pod 

  Kraft, die   siła 

  Krankheit, die   choroba 

  Von   od 

  Jahres   lata 

  spät   późno 

  seit   od 

  am Abend   wieczór 

  Kasse, die, Kassen   kasa 

  Parlament, das   parlament 

  vormittags   przed południem 

  über   przez 

  selben   taki sam 

  heutigen   dzisiejszy 

  Jahren   lata 
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  See, die   morze 

  seit   od 

  seit   od 

  ab   od 

  per   za 

  Exkursion, die   wycieczka 

  Ostern, (Osterfest, das)   Wielkanoc 

  nach vorne   przed siebie 

  Premiere, die   premiera 

 

056_Lekcja 10 -Zwroty przyimkowe – przyimki określające miejsce i czas Słownictwo - 
przetłumacz! 

  morze   See, die 

  przed południem   vormittags 

  pod   unter 

  wycieczka   Exkursion, die 

  popołudnie   Nachmittag, der 

  od   seit 

  za   per 

  Wielkanoc   Ostern, (Osterfest, das) 

  choroba   Krankheit, die 

  taki sam   selben 

  choroba   Krankheit, die 
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  parlament   Parlament, das 

  dzisiejszy   heutigen 

  późno   spät 

  od   ab 

  od   Von 

  wieczór   am Abend 

  lata   Jahren 

  przez   über 

  od   seit 

  siła   Kraft, die 

  kasa   Kasse, die, Kassen 

  procent   Prozent, das 

  odwiedzać- ja odwiedzam, ty odwiedzasz, on 
ona ono odwiedza, my odwiedzamy, wy 
odwiedzacie, oni one odwiedzają 

  besuchen 

  lata   Jahres 

  przed siebie   nach vorne 

  od   seit 

  premiera   Premiere, die 
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057_Lekcja 10_Zwroty przyimkowe – przyimki określające miejsce i czas_wyjaśnienie 

 
Am Abend  wieczorem 

In einem jahr  za rok 

Zum Ende des Jahres na koniec roku 

Am Nachmittag po południu 

Seit   od (określenie czasu) 

Von Anfang an  od początku 

am Samstag  w sobotę  

An die See  nad morze 

Nach vorne  naprzód 

Zu Ostern  na Wielkanoc 

Zu Fuss   pieszo 

 

058_Lekcja 10 -Zwroty przyimkowe – przyimki określające miejsce i czas_ Ćwiczenia 
sprawdzające - słuchaj! 

  Was kostet der Anruf per Minute?   Ile kosztuje telefon za minutę? 

  Ich bezahle an der Kasse.   Zapłacę w kasie. 

  Zu Ostern gehen die Kinder Eier suchen.   W święta wielkanocne dzieci szukają jajek. 

  Komm wir fahren an die See.   Chodź, pojedziemy nad morze. 

  In einem Jahr   za rok 

  Ab allen deutschen Flughäfen.   Ze wszystkich lotnisk niemieckich. 

  Ich arbeite hier seit einigen Jahren.   Pracuję tutaj od kilku lat. 

  Martin und ich arbeiten im selben Büro.   Martin i ja pracujemy w tym samym biurze. 

  Was ist das für eine Krankheit?   Co to za choroba? 

  In der Ruhe liegt die Kraft.   W ciszy leży siła. 
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  Wir machen eine Exkursion an die Nordsee.   Robimy wycieczkę nad Morze Północne. 

  Ich komme dich Montag besuchen.   Odwiedzę cię w poniedziałek. 

  In der heutigen Zeit hat jeder ein Handy.   Dzisiaj każdy ma telefon komórkowy. 

  Ich komme am Abend.   Przyjdę wieczorem. 

  Ich gehe heute zu Fuß.   Dziś idę pieszo. 

  Sie läuft über die Straße.   Ona biegnie przez ulicę. 

  Ich schaue nach vorne.   Patrzę przed siebie. 

  Von Anfang an.   od początku 

  Bis zum Ende des Jahres muss es fertig sein.   Musi być skończone do końca roku. 

  Die Straße heißt Unter Den Linden.   Ulica nazywa się ,,Pod lipami''. 

  Ich habe nur vormittags Zeit.   Mam czas tylko przed południem. 

  Er arbeitet seit einem Monat hier.   On pracuje tu od miesiąca. 

  Was machst du so am späten Abend?   Co robisz tak późno wieczorem. 

  Was für eine Krankheit ist das?   Jaka to jest choroba? 

  Das Parlament verabschiedet sich in die 
Sommerpause. 

  Parlament żegna się przed wakacjami 
parlamentarnymi. 

  Er ist hier seit gestern.   Jest tutaj od wczoraj. 

  Ich stehe zu 100 Prozent hinter dem Plan.   Jestem sto procent za tym planem. 

  Er arbeitet hier seit einem Monat.   On pracuje tu od miesiąca. 

  Was machst du am Nachmittag?   Co robisz popołudniu? 

  Die Premiere ist am Samstag.   Premiera jest w sobotę. 
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059_Lekcja 10 -Zwroty przyimkowe – przyimki określające miejsce i czas_ Ćwiczenia 
sprawdzające - przetłumacz! 

  Martin i ja pracujemy w tym samym biurze.   Martin und ich arbeiten im selben Büro. 

  Jest tutaj od wczoraj.   Er ist hier seit gestern. 

  Chodź, pojedziemy nad morze.   Komm wir fahren an die See. 

  Co robisz popołudniu?   Was machst du am Nachmittag? 

  Ulica nazywa się ,,Pod lipami''.   Die Straße heißt Unter Den Linden. 

  Mam czas tylko przed południem.   Ich habe nur vormittags Zeit. 

  W święta wielkanocne dzieci szukają jajek.   Zu Ostern gehen die Kinder Eier suchen. 

  Ona biegnie przez ulicę.   Sie läuft über die Straße. 

  Dzisiaj każdy ma telefon komórkowy.   In der heutigen Zeit hat jeder ein Handy. 

  Musi być skończone do końca roku.   Bis zum Ende des Jahres muss es fertig sein. 

  Zapłacę w kasie.   Ich bezahle an der Kasse. 

  od początku   Von Anfang an. 

  Jaka to jest choroba?   Was für eine Krankheit ist das? 

  W ciszy leży siła.   In der Ruhe liegt die Kraft. 

  Robimy wycieczkę nad Morze Północne.   Wir machen eine Exkursion an die Nordsee. 

  Przyjdę wieczorem.   Ich komme am Abend. 

  Ze wszystkich lotnisk niemieckich.   Ab allen deutschen Flughäfen. 

  Dziś idę pieszo.   Ich gehe heute zu Fuß. 

  Patrzę przed siebie.   Ich schaue nach vorne. 

  Jestem sto procent za tym planem.   Ich stehe zu 100 Prozent hinter dem Plan. 
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  On pracuje tu od miesiąca.   Er arbeitet hier seit einem Monat. 

  On pracuje tu od miesiąca.   Er arbeitet seit einem Monat hier. 

  Co robisz tak późno wieczorem.   Was machst du so am späten Abend? 

  Odwiedzę cię w poniedziałek.   Ich komme dich Montag besuchen. 

  Parlament żegna się przed wakacjami 
parlamentarnymi. 

  Das Parlament verabschiedet sich in die 
Sommerpause. 

  Co to za choroba?   Was ist das für eine Krankheit? 

  Pracuję tutaj od kilku lat.   Ich arbeite hier seit einigen Jahren. 

  Ile kosztuje telefon za minutę?   Was kostet der Anruf per Minute? 

  za rok   In einem Jahr 

  Premiera jest w sobotę.   Die Premiere ist am Samstag. 

 

060.00_Lekcja 10 -Zwroty przyimkowe – przyimki określające miejsce i czas_wysłuchaj 
po niemiecku! 

  Die Straße heißt Unter Den Linden.   Ulica nazywa się ,,Pod lipami''. 

  Was machst du am Nachmittag?   Co robisz popołudniu? 

  Ich gehe heute zu Fuß.   Dziś idę pieszo. 

  Zu Ostern gehen die Kinder Eier suchen.   W święta wielkanocne dzieci szukają jajek. 

  Was für eine Krankheit ist das?   Jaka to jest choroba? 

  Wir machen eine Exkursion an die Nordsee.   Robimy wycieczkę nad Morze Północne. 

  Er ist hier seit gestern.   Jest tutaj od wczoraj. 

  Ich komme am Abend.   Przyjdę wieczorem. 

  Ab allen deutschen Flughäfen.   Ze wszystkich lotnisk niemieckich. 
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  Von Anfang an.   od początku 

  Bis zum Ende des Jahres muss es fertig sein.   Musi być skończone do końca roku. 

  Er arbeitet seit einem Monat hier.   On pracuje tu od miesiąca. 

  Sie läuft über die Straße.   Ona biegnie przez ulicę. 

  Ich schaue nach vorne.   Patrzę przed siebie. 

  In einem Jahr   za rok 

  Komm wir fahren an die See.   Chodź, pojedziemy nad morze. 

  In der Ruhe liegt die Kraft.   W ciszy leży siła. 

  In der heutigen Zeit hat jeder ein Handy.   Dzisiaj każdy ma telefon komórkowy. 

  Das Parlament verabschiedet sich in die 
Sommerpause. 

  Parlament żegna się przed wakacjami 
parlamentarnymi. 

  Was ist das für eine Krankheit?   Co to za choroba? 

  Ich arbeite hier seit einigen Jahren.   Pracuję tutaj od kilku lat. 

  Martin und ich arbeiten im selben Büro.   Martin i ja pracujemy w tym samym biurze. 

  Ich stehe zu 100 Prozent hinter dem Plan.   Jestem sto procent za tym planem. 

  Ich habe nur vormittags Zeit.   Mam czas tylko przed południem. 

  Was machst du so am späten Abend?   Co robisz tak późno wieczorem. 

  Was kostet der Anruf per Minute?   Ile kosztuje telefon za minutę? 

  Ich bezahle an der Kasse.   Zapłacę w kasie. 

  Ich komme dich Montag besuchen.   Odwiedzę cię w poniedziałek. 

  Er arbeitet hier seit einem Monat.   On pracuje tu od miesiąca. 

  Die Premiere ist am Samstag.   Premiera jest w sobotę. 



 321 

060.01_Lekcja 10 -Zwroty przyimkowe – przyimki określające miejsce i czas_karty 

Ich komme dich Montag 
besuchen. 

Wir machen eine Exkursion 
an die Nordsee. 

Ich bezahle an der Kasse. 

In einem Jahr 
Bis zum Ende des Jahres 

muss es fertig sein. 
In der heutigen Zeit hat jeder 

ein Handy. 

Ich habe nur vormittags Zeit. 
Was machst du am 

Nachmittag? 
Was machst du so am späten 

Abend? 

Ich stehe zu 100 Prozent 
hinter dem Plan. 

Was ist das für eine 
Krankheit? 

Was kostet der Anruf per 
Minute? 

Martin und ich arbeiten im 
selben Büro. 

Die Straße heißt Unter Den 
Linden. 

Er ist hier seit gestern. 

Von Anfang an. 
Ich arbeite hier seit einigen 

Jahren. 
Ich komme am Abend. 
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Zapłacę w kasie. 
Robimy wycieczkę nad 

Morze Północne. 
Odwiedzę cię w 

poniedziałek. 

Dzisiaj każdy ma telefon 
komórkowy. 

Musi być skończone do 
końca roku. 

za rok 

Co robisz tak późno 
wieczorem. 

Co robisz popołudniu? 
Mam czas tylko przed 

południem. 

Ile kosztuje telefon za 
minutę? 

Co to za choroba? 
Jestem sto procent za tym 

planem. 

Jest tutaj od wczoraj. 
Ulica nazywa się ,,Pod 

lipami''. 
Martin i ja pracujemy w tym 

samym biurze. 

Przyjdę wieczorem. Pracuję tutaj od kilku lat. od początku 
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Ich schaue nach vorne. 
Ab allen deutschen 

Flughäfen. 
Er arbeitet hier seit einem 

Monat. 

Er arbeitet seit einem Monat 
hier. 

Sie läuft über die Straße. Komm wir fahren an die See. 

Was für eine Krankheit ist 
das? 

Das Parlament verabschiedet 
sich in die Sommerpause. 

Zu Ostern gehen die Kinder 
Eier suchen. 

In der Ruhe liegt die Kraft. Ich gehe heute zu Fuß. 
Die Premiere ist am 

Samstag. 

-  -  -  

-  -  -  
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On pracuje tu od miesiąca. 
Ze wszystkich lotnisk 

niemieckich. 
Patrzę przed siebie. 

Chodź, pojedziemy nad 
morze. 

Ona biegnie przez ulicę. On pracuje tu od miesiąca. 

W święta wielkanocne dzieci 
szukają jajek. 

Parlament żegna się przed 
wakacjami parlamentarnymi. 

Jaka to jest choroba? 

Premiera jest w sobotę. Dziś idę pieszo. W ciszy leży siła. 
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060.02_Lekcja 10 -Zwroty przyimkowe – przyimki określające miejsce i czas_test 

  W święta wielkanocne dzieci szukają jajek. ................................................................. 

  Musi być skończone do końca roku. ................................................................. 

  Co to za choroba? ................................................................. 

  Parlament żegna się przed wakacjami 
parlamentarnymi. 

................................................................. 

  On pracuje tu od miesiąca. ................................................................. 

  Premiera jest w sobotę. ................................................................. 

  Dzisiaj każdy ma telefon komórkowy. ................................................................. 

  Patrzę przed siebie. ................................................................. 

  Przyjdę wieczorem. ................................................................. 

  W ciszy leży siła. ................................................................. 

  Pracuję tutaj od kilku lat. ................................................................. 

  Chodź, pojedziemy nad morze. ................................................................. 

  Robimy wycieczkę nad Morze Północne. ................................................................. 

  Odwiedzę cię w poniedziałek. ................................................................. 

  za rok ................................................................. 

  Martin i ja pracujemy w tym samym biurze. ................................................................. 

  Co robisz tak późno wieczorem. ................................................................. 

  Ile kosztuje telefon za minutę? ................................................................. 

  Ona biegnie przez ulicę. ................................................................. 

  Dziś idę pieszo. ................................................................. 
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  Jaka to jest choroba? ................................................................. 

  Jest tutaj od wczoraj. ................................................................. 

  Ulica nazywa się ,,Pod lipami''. ................................................................. 

  Ze wszystkich lotnisk niemieckich. ................................................................. 

  Mam czas tylko przed południem. ................................................................. 

  Zapłacę w kasie. ................................................................. 

  od początku ................................................................. 

  Co robisz popołudniu? ................................................................. 

  On pracuje tu od miesiąca. ................................................................. 

  Jestem sto procent za tym planem. ................................................................. 
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060.03_Lekcja 10 -Zwroty przyimkowe – przyimki określające miejsce i czas_klucz 

  W święta wielkanocne dzieci szukają jajek.   Zu Ostern gehen die Kinder Eier suchen. 

  Musi być skończone do końca roku.   Bis zum Ende des Jahres muss es fertig sein. 

  Co to za choroba?   Was ist das für eine Krankheit? 

  Parlament żegna się przed wakacjami 
parlamentarnymi. 

  Das Parlament verabschiedet sich in die 
Sommerpause. 

  On pracuje tu od miesiąca.   Er arbeitet seit einem Monat hier. 

  Premiera jest w sobotę.   Die Premiere ist am Samstag. 

  Dzisiaj każdy ma telefon komórkowy.   In der heutigen Zeit hat jeder ein Handy. 

  Patrzę przed siebie.   Ich schaue nach vorne. 

  Przyjdę wieczorem.   Ich komme am Abend. 

  W ciszy leży siła.   In der Ruhe liegt die Kraft. 

  Pracuję tutaj od kilku lat.   Ich arbeite hier seit einigen Jahren. 

  Chodź, pojedziemy nad morze.   Komm wir fahren an die See. 

  Robimy wycieczkę nad Morze Północne.   Wir machen eine Exkursion an die Nordsee. 

  Odwiedzę cię w poniedziałek.   Ich komme dich Montag besuchen. 

  za rok   In einem Jahr 

  Martin i ja pracujemy w tym samym biurze.   Martin und ich arbeiten im selben Büro. 

  Co robisz tak późno wieczorem.   Was machst du so am späten Abend? 

  Ile kosztuje telefon za minutę?   Was kostet der Anruf per Minute? 

  Ona biegnie przez ulicę.   Sie läuft über die Straße. 

  Dziś idę pieszo.   Ich gehe heute zu Fuß. 
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  Jaka to jest choroba?   Was für eine Krankheit ist das? 

  Jest tutaj od wczoraj.   Er ist hier seit gestern. 

  Ulica nazywa się ,,Pod lipami''.   Die Straße heißt Unter Den Linden. 

  Ze wszystkich lotnisk niemieckich.   Ab allen deutschen Flughäfen. 

  Mam czas tylko przed południem.   Ich habe nur vormittags Zeit. 

  Zapłacę w kasie.   Ich bezahle an der Kasse. 

  od początku   Von Anfang an. 

  Co robisz popołudniu?   Was machst du am Nachmittag? 

  On pracuje tu od miesiąca.   Er arbeitet hier seit einem Monat. 

  Jestem sto procent za tym planem.   Ich stehe zu 100 Prozent hinter dem Plan. 
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061_Lekcja 11 -Przymiotniki – stopniowanie i odmiana _ Słownictwo - słuchaj! 

  Spieler, der   gracz 

  Insel, die   wyspa 

  Autofahrer, der   kierowca 

  noch   jeszcze 

  Kunde, der, Kunden   klient 

  Straße, die, Straßen   ulica 

  Speise, die   jedzenie 

  italienische   włoski 

  Schriftsteller, der   pisarz 

  Kombination, die   kombinacja 

  Händler, der   handlarz 

  Fahrer, der   kierowca 

  Jeans, die   dżinsy 

  aktuelle   aktualny 

  möchte - ich möchte, du möchtest, er 
möchte, wir möchten, ihr möchtet, sie möchten 

  chcieć- ja chcę, ty chcesz, on ona ono chce, 
my chcemy, wy chcecie, oni one chcą 

  toll   wspaniały 

  Material, das   materiał 

  Branche, die   branża, gałąź 

  Status, der   status, stan 

  Stimme, die, Stimmen   głos 
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  Objekt, das, Objekte   obiekt 

  aktuellen   najnowszy 

  historische   historyczny 

  Station, die   stacja 

  russische   po rosyjsku 

  Materialien, die   materiały 

  Zeitpunkt, der   czas 

  Methode, die, Methoden   metoda 

  Kamera, die   kamera 

  schlechte   zły 

  Team, das   team/ zespół 

  deutsche   niemiecki 

  Paar, das   para 

  kleinen   mały 

  Computerprogramm, das   program komputerowy 

  Arbeitsmarkt, der   rynek pracy 

  kleine   małe 

  Geld, das   pieniądze 

  Million, die   milion 

  Serie, die   seria 

  Mischung, die   mieszanka 
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  Analyse, die   analiza 

  Bahn, die   kolej 

  Regal, das   regał 

  Bekannte, der   znajomy 

  sauber   czysty 

  positive   pozytywny 

  Trainer, der   trener 

  Restaurant, das   restauracja 

  anderen   inni 

  bekannte   znany 

  mau   zły 

  moderne   nowoczesny 

  Technik, die   technika 

  präsentieren   przedstawiać 

  Computer, der   komputer 

  amerikanische   amerykańskie 

  Winkel, der   kąt 

  klassisch   klasyczny 

  britische   brytyjski 

  unmöglich   niemożliwy 

  unmöglich   niemożliwy 
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  zweite   drugi 

  deutscher   niemiecki 

  Gruß, der, ü-e   pozdrowienie 

  schöne   piękna 

  Produkt, das, Produkte   produkt 

  große   duży 

  Generation, die   generacja 

  beste   najlepszy 

  Bahnhof, der   dworzec 

  Bier, das   piwo 

  Freund, der, Freunde   przyjaciel 

  neue   nowa, nowe 

  Geld, das   pieniądze 

  Artikel, der   artykuł 

  gut   dobry 

  Sprache, die   język 

  technische   techniczny 

  Software, die   software, oprogramowanie 

  größer   większy 

  Gefühl, das   przeczucie 

  Badewanne, die   wanna 
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  klassischen   klasyczny 

  Tradition, die   tradycja 

  Situation, die   sytuacja 

 

062_Lekcja 11 -Przymiotniki – stopniowanie i odmiana_ Słownictwo - przetłumacz! 

  handlarz   Händler, der 

  komputer   Computer, der 

  pozytywny   positive 

  materiał   Material, das 

  piękna   schöne 

  niemiecki   deutscher 

  klasyczny   klassischen 

  produkt   Produkt, das, Produkte 

  najlepszy   beste 

  stacja   Station, die 

  czysty   sauber 

  gracz   Spieler, der 

  znany   bekannte 

  regał   Regal, das 

  branża, gałąź   Branche, die 

  piwo   Bier, das 

  para   Paar, das 
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  przyjaciel   Freund, der, Freunde 

  wanna   Badewanne, die 

  znajomy   Bekannte, der 

  duży   große 

  restauracja   Restaurant, das 

  nowa, nowe   neue 

  dobry   gut 

  generacja   Generation, die 

  przeczucie   Gefühl, das 

  team/ zespół   Team, das 

  pozdrowienie   Gruß, der, ü-e 

  jedzenie   Speise, die 

  głos   Stimme, die, Stimmen 

  rynek pracy   Arbeitsmarkt, der 

  klient   Kunde, der, Kunden 

  seria   Serie, die 

  milion   Million, die 

  artykuł   Artikel, der 

  aktualny   aktuelle 

  mieszanka   Mischung, die 

  niemożliwy   unmöglich 
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  kombinacja   Kombination, die 

  dworzec   Bahnhof, der 

  zły   schlechte 

  software, oprogramowanie   Software, die 

  kąt   Winkel, der 

  kolej   Bahn, die 

  program komputerowy   Computerprogramm, das 

  czas   Zeitpunkt, der 

  wspaniały   toll 

  mały   kleinen 

  nowoczesny   moderne 

  kierowca   Autofahrer, der 

  analiza   Analyse, die 

  kamera   Kamera, die 

  włoski   italienische 

  historyczny   historische 

  obiekt   Objekt, das, Objekte 

  drugi   zweite 

  zły   mau 

  dżinsy   Jeans, die 

  trener   Trainer, der 
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  kierowca   Fahrer, der 

  metoda   Methode, die, Methoden 

  niemożliwy   unmöglich 

  technika   Technik, die 

  brytyjski   britische 

  małe   kleine 

  materiały   Materialien, die 

  inni   anderen 

  techniczny   technische 

  po rosyjsku   russische 

  amerykańskie   amerikanische 

  jeszcze   noch 

  wyspa   Insel, die 

  ulica   Straße, die, Straßen 

  klasyczny   klassisch 

  większy   größer 

  status, stan   Status, der 

  pieniądze   Geld, das 

  tradycja   Tradition, die 

  pieniądze   Geld, das 

  niemiecki   deutsche 
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  przedstawiać   präsentieren 

  język   Sprache, die 

  chcieć- ja chcę, ty chcesz, on ona ono chce, 
my chcemy, wy chcecie, oni one chcą 

  möchte - ich möchte, du möchtest, er 
möchte, wir möchten, ihr möchtet, sie möchten 

  pisarz   Schriftsteller, der 

  najnowszy   aktuellen 

  sytuacja   Situation, die 
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063_Lekcja 11 -Przymiotniki – stopniowanie i odmiana_wyjaśnienie 

 
W tej lekcji nauczymy się również odmieniać przymiotniki.  

Przymiotnik w orzeczeniu (stojący samodzielnie) 

stopień równy piękny  schön  Ten dom jest piękny      Das Haus ist schön. 

Stopień wyższy przymiotnika tworzymy za pomocą końcówki -er.  

stopień wyższy piękniejszy schön-er Ten dom jest piękniejszy.  Das Haus ist schöner. 

Stopień najwyższy powstaje za pomocą przyimka am i końcówki -sten. 

Stopień najwyższy  najpiękniejszy  am schönsten  Ten dom jest najpiękniejszy. Das Haus ist am 
schönsten. 

 

Kolejne przykłady 

klein  kleiner  am kleinsten  mały, mniejszy, najmniejszy 

schnell  schneller am schnellsten szybki, szybszy, najszybszy 

teuer  teurer  am teuersten  drogi, droższy, najdroższy 

billig  billiger  am billigsten  tani, tańszy, najtańszy 

 

Przydawkę przymiotnikową– rozróżniamy według rodzajnika określonego i nieokreślonego: 

 

stopień równy Das ist das schöne Haus.  To jest ten piękny dom. 

   Das ist ein schönes Haus. To jest piękny dom. 

 

stopień wyższy Das ist das schönere Haus.  To jest ten piękniejszy dom. 

   Das ist ein schöneres Haus. To jest piękniejszy dom. 

 

Najwyżsty stopień przymiotnika wyraża niepowtarzalność, dlatego przed tym stopniem zawsze 
występuje rodzajnik określony.  

Stopień najwyższy  Das ist das schönste Haus.  To jest najpiękniejszy dom. 

 

U niektórych przymiotników dochodzi do przegłosu w samogłosce rdzeniowej:  

 

Jung jünger  am jüngsten   młody  młodszy  najmłodszy 

alt älter am ältesten  stary  starszy  najstarszy 

groß größer am größten  wielki  większy   największy 

kurz kürzer am kürzesten  krótki  krótszy  najkrótszy 
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warm wärmer   am wärmsten  ciepły  cieplejszy  najcieplejszy 

hoch höher am höchsten  wysoki   wyższy      najwyższy 

U niektórych przymiotników stopień wyższy i najwyższy jest tworzony nieregularnie. Form tych nie 
można w żaden sposób utworzyć za pomocą stopnia równego, należy się więc ich nauczyć na 
pamięć.  

 

gut  besser   am besten       dobry  lepszy  najlepszy 

viel  mehr  am meisten  dużo  więcej   najwięcej 

gern  lieber  am liebsten  chętnie  chętniej   najchętniej 

 

Odmiana przymiotników 

Przymiotniki w połączeniu z rzeczownikiem przybierają końcówki, według tego, jeżeli przed 
rzeczownikiem jest rzeczownik z rodzajnikiem określonym lub nieokreślonym. A także w zależności od 
tego, w którym występuje przypadku.  

Po rodzajniku określonym: 

Rodzaj męski 

Mianownik der   klein-e    Mann  ten mały mężczyzna 

Dopełniacz  des   klein-en  Mannes  tego małego mężczyzny 

Celownik  dem  klein-en  Mann  temu małemu mężczyźnie 

Biernik   den   klein-en  Mann  tego małego mężczyznę 

rodzaj żeński 

Mianownik die  klein-e    Frau  ta mała kobieta 

Dopełniacz der  klein-en  Frau      tej małej kobiety 

Celownik  der  klein-en  Frau  tej małej kobiecie 

Biernik  die  kein-e     Frau  tę małą kobietę 

rodzaj nijaki 

Mianownik das  klein-e    Kind   to małe dziecko 

Dopełniacz des klein-en  Kindes  tego małego dziecka 

Celownik  dem klein-en  Kind   temu małemu dziecku 

Biernik  das  klein-e    Kind  to małe dziecko 

 

Wer ist der nette Mann? Kim jest ten miły człowiek? 

Kennst du die junge Frau? Znasz tę młodą kobietę? 

Was steht in der langen Email? Co zawiera ten długi mail? 
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Odmiana po rodzajniku nieokreślonym  

Rodzaj męski 

Mianownik ein  klein-er   Mann  jeden mały mężczyzna 

Dopełniacz eines klein-en Mannes  jednego małego mężczyzny 

Celownik  einem  klein-en  Mann  jednemu małemu mężczyźnie  

Biernik   einen klein-en  Mann  jednego małego mężczyznę 

rodzaj żeński 

Mianownik  eine  klein-e Frau  jedna mała kobieta 

Dopełniacz einer klein-en Frau      jednej małej kobiety 

Celownik  einer klein-en Frau  jednej małej kobiecie 

Biernik   eine  klein-e Frau  jedną małą kobietę 

rodzaj nijaki 

Mianownik ein klein-es  Kind  jedno małe dziecko 

Dopełniacz  eines klein-en Kindes  jednego małego dziecka 

Celownik einem klein-en Kind  jednemu małemu dziecku 

Biernik   ein klein-es  Kind  jedno małe dziecko 

 

 

Wir wohnen in einer modernen Wohnung. Mieszkamy w nowoczesnym mieszkaniu. 

Warum kaufen Sie ein teueres Auto? Dlaczego kupuje Pan drogi samochód? 

Wir haben einen guten Lehrer. Mamy dobrego nauczyciela. 

 

Przymiotniki mogą łączyć się z rzeczowinkiem w liczbie mnogiej z rodzajnikiem określonym lub z 
rzeczownikiem bez rodzajnika. Przymiotniki w połączeniu z rzeczownikiem w liczbie mnogiej 
z rodzajnikiem określonym posiadają we wszystkich przypadkach końcówkę – en. 

    

Mianownik die   klein-en  Häuser   małe domy 

Dopełniacz  der   klein-en  Häuser   małych domów 

Celownik  den  klein-en  Häusern   małym domom 

Biernik   die   klein-en  Häuser   małe domy 

 

Przymiotniki w połączeniu z rzeczownikiem w liczbie mnogiej bez rodzajnika posiadaja końcówki 
rodzajnika określonego, które występują w liczbie mnogiej die, der, den, die.  

 

Mianownik klein-e   Häuser  małe domy 
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Dopełniacz klein-er  Häuser małych domów 

Celownik  klein-en  Häusern małym domom 

Biernik  klein-e    Häuser małe domy 

 

 

Die jungen Leute verdienen nicht viel.          Młodzi ludzie nie zarabiają zbyt wiele. 
 

Junge Leute verdienen hier gut. Młodzi ludzie zarabiają tutaj dobrze.  

 

Er spricht mit den kleinen Kindern. Mówi z tymi małymi dziećmi.  

 

Die Marke der neuen Autos gefällt mir nicht. Nie podoba mi się marka tych nowych samochodów. 
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064_Lekcja 11 -Przymiotniki – stopniowanie i odmiana_ Ćwiczenia sprawdzające - 
słuchaj! 

  Hier die aktuelle Wetterlage.   Oto aktualne warunki pogodowe. 

  Das ist unser bester Kunde.   To jest nasz najlepszy klient. 

  Das ist die neue Serie.   To jest ta nowa seria. 

  Ich brauche mehr Geld.   Potrzebuję więcej pieniędzy. 

  Ich gebe dir eine zweite Chance.   Daję ci drugą szansę. 

  Ich nehme klassischen Klavierunterricht.   Biorę lekcje klasycznej gry na pianinie. 

  Deutsch ist eine schwere Sprache.   Niemiecki to trudny język. 

  Hast Du eine neue Badewanne?   Masz nową wannę? 

  Wie heißt die nächste Station?   Jak się nazywa kolejna stacja? 

  Wir sind ein gutes Team.   Jesteśmy dobrym zespołem. 

  Das ist meine neue Jeans.   To są moje nowe dżinsy. 

  Ich habe viele Bekannte.   Mam mnóstwo znajomych. 

  Die erste Million ist die schwerste.   Najtrudniejszy jest pierwszy milion. 

  Ich wünsche Ihnen Guten Tag.   Życzę Panu dobrego dnia. 

  Der nächste Bahnhof ist Berlin.   Najbliższa stacja kolejowa to Berlin. 

  Das ist eine andere Generation.   To jest inna generacja. 

  Wir wollen es in den gewünschten Bahnen 
bewegen. 

  Chcemy to skierować na właściwe tory. 

  Er ist ein sehr guter Schriftsteller.   On jest bardzo dobrym pisarzem. 

  Ich habe einen kleinen Hund.   Mam małego psa. 

  Ich habe eine gute Stimme.   Mam dobry głos. 
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  Wir verarbeiten nur die besten Materialien.   Przetwarzamy tylko najlepsze materiały. 

  Diese Analyse ist bedeutend.   Ta analiza jest znacząca. 

  Ich habe positive Nachrichten.   Mam pozytywne wiadomości. 

  Wie heißt das neue Computerprogramm?   Jak nazywa się nowy program komputerowy? 

  Hier die aktuellen Nachrichten.   Oto najnowsze wiadomości. 

  Das sind schlechte Nachrichten.   To są złe wiadomości. 

  Das ist der beste Weg.   To najlepszy sposób. 

  Der Teppich ist sauberer.   Ten dywan jest czystszy. 

  Sie sind ein nettes Paar.   Są piękną parą. 

  Das ist eine schöne Gegend.   To jest piękny obszar. 

  Der Artikel ist gut. Die anderen Artikel sind 
besser. 

  Ten artykuł jest dobry. Pozostałe artykuły są 
lepsze. 

  Wir haben einige russische Mitarbeiter.   Mamy kilku rosyjskich współpracowników. 

  Ich mag italienisches Essen.   Lubię włoskie jedzenie. 

  Das ist moderne Kunst.   To jest sztuka nowoczesna. 

  Das ist mein neues Regal.   To mój nowy regał. 

  Das ist ein klassisches Stück.   To jest klasyczny kawałek. 

  Er ist Sänger in einer bekannten Gruppe.   On jest wokalistą w znanym zespole. 

  Die Sun ist eine britische Zeitung.   Sun jest czasopismem brytyjskim. 

  Wir möchten das beste Produkt bieten.   Chcemy zaoferować najlepszy produkt. 

  Das ist ein neues Restaurant.   To jest nowa restauracja. 

  Das große Haus rechts.   Ten duży dom po prawej stronie. 
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  Das ist eine neue Methode.   To jest nowa metoda. 

  mit anderen Menschen   z innymi ludźmi 

  Das ist eine gute Kombination.   To jest dobra kombinacja. 

  Das ist mein neuer Computer.   To jest mój nowy komputer. 

  Es geht noch besser.   Jest jeszcze lepiej. 

  Das ist unser bestes Material.   To jest nasz najlepszy materiał. 

  Das ist unmöglich.   To jest niemożliwe. 

  Das ist ja toll!   To jest wspaniałe. 

  Einen schönen Gruß von meinem Vater.   Pozdrowienia od mego taty. 

  Er ist der beste Spieler.   On jest najlepszym graczem. 

  Er ist ein guter Autofahrer.   Jest dobrym kierowcą. 

  Ich habe kleine Katzen.   Mam małe koty. 

  Das ist ein sehr gutes Produkt.   To jest bardzo dobry produkt. 

  Wie ist der aktuelle Status?   Jaki jest obecny status? 

  In welcher Branche arbeiten Sie?   W jakiej branży Pan pracuje? 

  Dein Haus ist größer.   Twój dom jest większy. 

  Es ist die neue Lehrerin.   To jest ta nowa nauczycielka. 

  Er ist ein amerikanischer Freund.   To jest amerykański przyjaciel. 

  Das ist mein bester Freund.   To jest mój najlepszy przyjaciel. 

  Was ist das für eine gute Speise?   Co to za dobre jedzenie? 

  Ist das die richtige Straße?   Czy to jest właściwa ulica? 
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  Das ist die historische Innenstadt.   To jest historyczne centrum miasta. 

  Das ist die neueste Technik.   To jest najnowsza technika. 

  Sylt ist eine deutsche Insel.   Sylt jest niemiecką wyspą. 

  Das beste Bier kommt aus Tschechien.   Najlepsze piwo pochodzi z Czech. 

  Der Arbeitsmarkt ist stabil.   Rynek pracy jest stabilny. 

  Ich habe ein gutes Gefühl.   Mam dobre przeczucie. 

  Ich bin deutscher Staatsbürger.   Jestem obywatelem niemieckim. 

  Das ist ein interessantes Objekt.   To jest ciekawy obiekt. 

  Ich habe ein sehr maues Gefühl im Magen.   Czuję dziwny niepokój w żołądku. 

  Ich kenne dort jeden Winkel.   Znam tam każdy kąt. 

  Der Händler hat gute Ware.   Handlarz ma dobry towar. 

  Das ist eine alte Tradition.   To jest stara tradycja. 

  Ich habe eine neue Kamera.   Mam nową kamerę. 

  Dieser Tee ist eine gute Mischung.   Ta herbata to dobra mieszanka. 

  Das ist eine technische Meisterleistung.   To arcydzieło techniczne. 

  Geld ist nicht alles.   Pieniądze to nie wszystko. 

  Das ist der falsche Zeitpunkt.   To jest zły czas. 

  Er ist ein guter Trainer.   On jest dobrym trenerem. 

  Das ist leider so gut wie unmöglich.   To niestety nie jest możliwe. 

  Wir präsentieren die neue Collection.   Przedstawiamy nową kolekcję. 

  Ist das eine neue Software?   Czy to jest nowe oprogramowanie? 
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  Das ist eine schwierige Situation.   To jest trudna sytuacja. 

 

065_Lekcja 11 -Przymiotniki – stopniowanie i odmiana_ Ćwiczenia sprawdzające - 
przetłumacz! 

  Mam dobre przeczucie.   Ich habe ein gutes Gefühl. 

  To jest nowa restauracja.   Das ist ein neues Restaurant. 

  Ten artykuł jest dobry. Pozostałe artykuły są 
lepsze. 

  Der Artikel ist gut. Die anderen Artikel sind 
besser. 

  Przetwarzamy tylko najlepsze materiały.   Wir verarbeiten nur die besten Materialien. 

  Mam małe koty.   Ich habe kleine Katzen. 

  Lubię włoskie jedzenie.   Ich mag italienisches Essen. 

  To jest piękny obszar.   Das ist eine schöne Gegend. 

  Jaki jest obecny status?   Wie ist der aktuelle Status? 

  To jest historyczne centrum miasta.   Das ist die historische Innenstadt. 

  Sylt jest niemiecką wyspą.   Sylt ist eine deutsche Insel. 

  To jest amerykański przyjaciel.   Er ist ein amerikanischer Freund. 

  Ta analiza jest znacząca.   Diese Analyse ist bedeutend. 

  To jest nowa metoda.   Das ist eine neue Methode. 

  Co to za dobre jedzenie?   Was ist das für eine gute Speise? 

  Najlepsze piwo pochodzi z Czech.   Das beste Bier kommt aus Tschechien. 

  Chcemy zaoferować najlepszy produkt.   Wir möchten das beste Produkt bieten. 

  z innymi ludźmi   mit anderen Menschen 

  Jak nazywa się nowy program komputerowy?   Wie heißt das neue Computerprogramm? 
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  Daję ci drugą szansę.   Ich gebe dir eine zweite Chance. 

  Jest jeszcze lepiej.   Es geht noch besser. 

  To jest wspaniałe.   Das ist ja toll! 

  Rynek pracy jest stabilny.   Der Arbeitsmarkt ist stabil. 

  Czy to jest nowe oprogramowanie?   Ist das eine neue Software? 

  To jest dobra kombinacja.   Das ist eine gute Kombination. 

  Sun jest czasopismem brytyjskim.   Die Sun ist eine britische Zeitung. 

  Chcemy to skierować na właściwe tory.   Wir wollen es in den gewünschten Bahnen 
bewegen. 

  Mam małego psa.   Ich habe einen kleinen Hund. 

  Życzę Panu dobrego dnia.   Ich wünsche Ihnen Guten Tag. 

  Twój dom jest większy.   Dein Haus ist größer. 

  Pieniądze to nie wszystko.   Geld ist nicht alles. 

  To są złe wiadomości.   Das sind schlechte Nachrichten. 

  To są moje nowe dżinsy.   Das ist meine neue Jeans. 

  To jest niemożliwe.   Das ist unmöglich. 

  Jak się nazywa kolejna stacja?   Wie heißt die nächste Station? 

  Jestem obywatelem niemieckim.   Ich bin deutscher Staatsbürger. 

  To jest inna generacja.   Das ist eine andere Generation. 

  To jest zły czas.   Das ist der falsche Zeitpunkt. 

  To jest mój najlepszy przyjaciel.   Das ist mein bester Freund. 

  To jest ta nowa nauczycielka.   Es ist die neue Lehrerin. 
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  Masz nową wannę?   Hast Du eine neue Badewanne? 

  Przedstawiamy nową kolekcję.   Wir präsentieren die neue Collection. 

  To jest nasz najlepszy materiał.   Das ist unser bestes Material. 

  Oto najnowsze wiadomości.   Hier die aktuellen Nachrichten. 

  To najlepszy sposób.   Das ist der beste Weg. 

  To arcydzieło techniczne.   Das ist eine technische Meisterleistung. 

  To jest nasz najlepszy klient.   Das ist unser bester Kunde. 

  On jest dobrym trenerem.   Er ist ein guter Trainer. 

  Oto aktualne warunki pogodowe.   Hier die aktuelle Wetterlage. 

  Najbliższa stacja kolejowa to Berlin.   Der nächste Bahnhof ist Berlin. 

  To jest ciekawy obiekt.   Das ist ein interessantes Objekt. 

  Czuję dziwny niepokój w żołądku.   Ich habe ein sehr maues Gefühl im Magen. 

  Niemiecki to trudny język.   Deutsch ist eine schwere Sprache. 

  To jest ta nowa seria.   Das ist die neue Serie. 

  Potrzebuję więcej pieniędzy.   Ich brauche mehr Geld. 

  Znam tam każdy kąt.   Ich kenne dort jeden Winkel. 

  Czy to jest właściwa ulica?   Ist das die richtige Straße? 

  Mam nową kamerę.   Ich habe eine neue Kamera. 

  Mam dobry głos.   Ich habe eine gute Stimme. 

  W jakiej branży Pan pracuje?   In welcher Branche arbeiten Sie? 

  To jest bardzo dobry produkt.   Das ist ein sehr gutes Produkt. 
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  To jest stara tradycja.   Das ist eine alte Tradition. 

  Najtrudniejszy jest pierwszy milion.   Die erste Million ist die schwerste. 

  Ten dywan jest czystszy.   Der Teppich ist sauberer. 

  On jest bardzo dobrym pisarzem.   Er ist ein sehr guter Schriftsteller. 

  To niestety nie jest możliwe.   Das ist leider so gut wie unmöglich. 

  Handlarz ma dobry towar.   Der Händler hat gute Ware. 

  Biorę lekcje klasycznej gry na pianinie.   Ich nehme klassischen Klavierunterricht. 

  To jest mój nowy komputer.   Das ist mein neuer Computer. 

  To jest sztuka nowoczesna.   Das ist moderne Kunst. 

  Mam pozytywne wiadomości.   Ich habe positive Nachrichten. 

  To jest klasyczny kawałek.   Das ist ein klassisches Stück. 

  To jest najnowsza technika.   Das ist die neueste Technik. 

  On jest najlepszym graczem.   Er ist der beste Spieler. 

  Jest dobrym kierowcą.   Er ist ein guter Autofahrer. 

  To mój nowy regał.   Das ist mein neues Regal. 

  Ta herbata to dobra mieszanka.   Dieser Tee ist eine gute Mischung. 

  Pozdrowienia od mego taty.   Einen schönen Gruß von meinem Vater. 

  Ten duży dom po prawej stronie.   Das große Haus rechts. 

  Mam mnóstwo znajomych.   Ich habe viele Bekannte. 

  Jesteśmy dobrym zespołem.   Wir sind ein gutes Team. 

  Są piękną parą.   Sie sind ein nettes Paar. 
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  On jest wokalistą w znanym zespole.   Er ist Sänger in einer bekannten Gruppe. 

  Mamy kilku rosyjskich współpracowników.   Wir haben einige russische Mitarbeiter. 

  To jest trudna sytuacja.   Das ist eine schwierige Situation. 

 

066.00_Lekcja 11 -Przymiotniki – stopniowanie i odmiana_wysłuchaj po niemiecku! 

  Sie sind ein nettes Paar.   Są piękną parą. 

  Ich habe kleine Katzen.   Mam małe koty. 

  mit anderen Menschen   z innymi ludźmi 

  Der nächste Bahnhof ist Berlin.   Najbliższa stacja kolejowa to Berlin. 

  Dein Haus ist größer.   Twój dom jest większy. 

  Wie ist der aktuelle Status?   Jaki jest obecny status? 

  Das ist eine technische Meisterleistung.   To arcydzieło techniczne. 

  Der Händler hat gute Ware.   Handlarz ma dobry towar. 

  Das ist eine neue Methode.   To jest nowa metoda. 

  Wie heißt das neue Computerprogramm?   Jak nazywa się nowy program komputerowy? 

  Dieser Tee ist eine gute Mischung.   Ta herbata to dobra mieszanka. 

  Ich wünsche Ihnen Guten Tag.   Życzę Panu dobrego dnia. 

  Das ist der falsche Zeitpunkt.   To jest zły czas. 

  Hier die aktuellen Nachrichten.   Oto najnowsze wiadomości. 

  Das ist mein neues Regal.   To mój nowy regał. 

  Das ist mein neuer Computer.   To jest mój nowy komputer. 

  Ich habe eine neue Kamera.   Mam nową kamerę. 
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  Das ist ja toll!   To jest wspaniałe. 

  Es geht noch besser.   Jest jeszcze lepiej. 

  Ist das eine neue Software?   Czy to jest nowe oprogramowanie? 

  Er ist ein sehr guter Schriftsteller.   On jest bardzo dobrym pisarzem. 

  Ich habe positive Nachrichten.   Mam pozytywne wiadomości. 

  Deutsch ist eine schwere Sprache.   Niemiecki to trudny język. 

  Wir wollen es in den gewünschten Bahnen 
bewegen. 

  Chcemy to skierować na właściwe tory. 

  Hast Du eine neue Badewanne?   Masz nową wannę? 

  Wir sind ein gutes Team.   Jesteśmy dobrym zespołem. 

  Das ist unmöglich.   To jest niemożliwe. 

  Er ist ein guter Trainer.   On jest dobrym trenerem. 

  Diese Analyse ist bedeutend.   Ta analiza jest znacząca. 

  Ist das die richtige Straße?   Czy to jest właściwa ulica? 

  Das beste Bier kommt aus Tschechien.   Najlepsze piwo pochodzi z Czech. 

  Das ist der beste Weg.   To najlepszy sposób. 

  Das große Haus rechts.   Ten duży dom po prawej stronie. 

  Wir haben einige russische Mitarbeiter.   Mamy kilku rosyjskich współpracowników. 

  In welcher Branche arbeiten Sie?   W jakiej branży Pan pracuje? 

  Das ist die historische Innenstadt.   To jest historyczne centrum miasta. 

  Das ist eine schöne Gegend.   To jest piękny obszar. 

  Das ist leider so gut wie unmöglich.   To niestety nie jest możliwe. 
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  Was ist das für eine gute Speise?   Co to za dobre jedzenie? 

  Das ist die neue Serie.   To jest ta nowa seria. 

  Er ist ein guter Autofahrer.   Jest dobrym kierowcą. 

  Wir möchten das beste Produkt bieten.   Chcemy zaoferować najlepszy produkt. 

  Ich brauche mehr Geld.   Potrzebuję więcej pieniędzy. 

  Das ist eine andere Generation.   To jest inna generacja. 

  Ich habe ein sehr maues Gefühl im Magen.   Czuję dziwny niepokój w żołądku. 

  Die Sun ist eine britische Zeitung.   Sun jest czasopismem brytyjskim. 

  Sylt ist eine deutsche Insel.   Sylt jest niemiecką wyspą. 

  Das ist moderne Kunst.   To jest sztuka nowoczesna. 

  Die erste Million ist die schwerste.   Najtrudniejszy jest pierwszy milion. 

  Das ist eine gute Kombination.   To jest dobra kombinacja. 

  Ich habe ein gutes Gefühl.   Mam dobre przeczucie. 

  Geld ist nicht alles.   Pieniądze to nie wszystko. 

  Das ist ein sehr gutes Produkt.   To jest bardzo dobry produkt. 

  Ich mag italienisches Essen.   Lubię włoskie jedzenie. 

  Das sind schlechte Nachrichten.   To są złe wiadomości. 

  Ich habe viele Bekannte.   Mam mnóstwo znajomych. 

  Der Teppich ist sauberer.   Ten dywan jest czystszy. 

  Das ist ein klassisches Stück.   To jest klasyczny kawałek. 

  Das ist meine neue Jeans.   To są moje nowe dżinsy. 
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  Wir verarbeiten nur die besten Materialien.   Przetwarzamy tylko najlepsze materiały. 

  Er ist ein amerikanischer Freund.   To jest amerykański przyjaciel. 

  Er ist Sänger in einer bekannten Gruppe.   On jest wokalistą w znanym zespole. 

  Ich kenne dort jeden Winkel.   Znam tam każdy kąt. 

  Der Arbeitsmarkt ist stabil.   Rynek pracy jest stabilny. 

  Das ist ein neues Restaurant.   To jest nowa restauracja. 

  Es ist die neue Lehrerin.   To jest ta nowa nauczycielka. 

  Einen schönen Gruß von meinem Vater.   Pozdrowienia od mego taty. 

  Das ist ein interessantes Objekt.   To jest ciekawy obiekt. 

  Das ist unser bester Kunde.   To jest nasz najlepszy klient. 

  Ich gebe dir eine zweite Chance.   Daję ci drugą szansę. 

  Ich bin deutscher Staatsbürger.   Jestem obywatelem niemieckim. 

  Das ist die neueste Technik.   To jest najnowsza technika. 

  Ich habe eine gute Stimme.   Mam dobry głos. 

  Wie heißt die nächste Station?   Jak się nazywa kolejna stacja? 

  Das ist mein bester Freund.   To jest mój najlepszy przyjaciel. 

  Ich habe einen kleinen Hund.   Mam małego psa. 

  Ich nehme klassischen Klavierunterricht.   Biorę lekcje klasycznej gry na pianinie. 

  Das ist eine alte Tradition.   To jest stara tradycja. 

  Hier die aktuelle Wetterlage.   Oto aktualne warunki pogodowe. 

  Wir präsentieren die neue Collection.   Przedstawiamy nową kolekcję. 
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  Der Artikel ist gut. Die anderen Artikel sind 
besser. 

  Ten artykuł jest dobry. Pozostałe artykuły są 
lepsze. 

  Das ist unser bestes Material.   To jest nasz najlepszy materiał. 

  Er ist der beste Spieler.   On jest najlepszym graczem. 

  Das ist eine schwierige Situation.   To jest trudna sytuacja. 
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066.01_Lekcja 11 -Przymiotniki – stopniowanie i odmiana_karty 

Wir möchten das beste 
Produkt bieten. 

Hast Du eine neue 
Badewanne? 

Das ist mein neues Regal. 

Ich kenne dort jeden Winkel. 
Wie heißt die nächste 

Station? 
Ist das die richtige Straße? 

Wir haben einige russische 
Mitarbeiter. 

Die Sun ist eine britische 
Zeitung. 

Er ist ein guter Autofahrer. 

Ich mag italienisches Essen. 
Der nächste Bahnhof ist 

Berlin. 

Wir wollen es in den 
gewünschten Bahnen 

bewegen. 

Die erste Million ist die 
schwerste. 

Sie sind ein nettes Paar. Das ist meine neue Jeans. 

Was ist das für eine gute 
Speise? 

Das ist ein neues Restaurant. 
Das beste Bier kommt aus 

Tschechien. 
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To mój nowy regał. Masz nową wannę? 
Chcemy zaoferować 
najlepszy produkt. 

Czy to jest właściwa ulica? 
Jak się nazywa kolejna 

stacja? 
Znam tam każdy kąt. 

Jest dobrym kierowcą. 
Sun jest czasopismem 

brytyjskim. 
Mamy kilku rosyjskich 

współpracowników. 

Chcemy to skierować na 
właściwe tory. 

Najbliższa stacja kolejowa to 
Berlin. 

Lubię włoskie jedzenie. 

To są moje nowe dżinsy. Są piękną parą. 
Najtrudniejszy jest pierwszy 

milion. 

Najlepsze piwo pochodzi z 
Czech. 

To jest nowa restauracja. Co to za dobre jedzenie? 
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Dieser Tee ist eine gute 
Mischung. 

Ich gebe dir eine zweite 
Chance. 

Das ist der falsche Zeitpunkt. 

Das ist ein interessantes 
Objekt. 

Ist das eine neue Software? 
Wie heißt das neue 

Computerprogramm? 

Ich brauche mehr Geld. 
Das ist eine gute 

Kombination. 
Wir sind ein gutes Team. 

Das ist mein neuer 
Computer. 

Das ist die neueste Technik. Das ist unser bestes Material. 

In welcher Branche arbeiten 
Sie? 

Der Händler hat gute Ware. 
Er ist ein sehr guter 

Schriftsteller. 

Wie ist der aktuelle Status? Das ist eine neue Methode. Diese Analyse ist bedeutend. 
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To jest zły czas. Daję ci drugą szansę. 
Ta herbata to dobra 

mieszanka. 

Jak nazywa się nowy 
program komputerowy? 

Czy to jest nowe 
oprogramowanie? 

To jest ciekawy obiekt. 

Jesteśmy dobrym zespołem. To jest dobra kombinacja. Potrzebuję więcej pieniędzy. 

To jest nasz najlepszy 
materiał. 

To jest najnowsza technika. To jest mój nowy komputer. 

On jest bardzo dobrym 
pisarzem. 

Handlarz ma dobry towar. W jakiej branży Pan pracuje? 

Ta analiza jest znacząca. To jest nowa metoda. Jaki jest obecny status? 
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Das ist unser bester Kunde. 
Das ist ein sehr gutes 

Produkt. 
Der Arbeitsmarkt ist stabil. 

Sylt ist eine deutsche Insel. 
Wir verarbeiten nur die 

besten Materialien. 
Das ist mein bester Freund. 

Ich habe ein gutes Gefühl. Ich habe viele Bekannte. Geld ist nicht alles. 

Das ist eine alte Tradition. 
Das ist eine andere 

Generation. 
Ich habe eine gute Stimme. 

Es ist die neue Lehrerin. 
Ich wünsche Ihnen Guten 

Tag. 
Das große Haus rechts. 

Ich habe einen kleinen Hund. Ich habe kleine Katzen. Das ist ja toll! 
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Rynek pracy jest stabilny. 
To jest bardzo dobry 

produkt. 
To jest nasz najlepszy klient. 

To jest mój najlepszy 
przyjaciel. 

Przetwarzamy tylko 
najlepsze materiały. 

Sylt jest niemiecką wyspą. 

Pieniądze to nie wszystko. Mam mnóstwo znajomych. Mam dobre przeczucie. 

Mam dobry głos. To jest inna generacja. To jest stara tradycja. 

Ten duży dom po prawej 
stronie. 

Życzę Panu dobrego dnia. 
To jest ta nowa 
nauczycielka. 

To jest wspaniałe. Mam małe koty. Mam małego psa. 
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Er ist ein amerikanischer 
Freund. 

Ich bin deutscher 
Staatsbürger. 

Hier die aktuellen 
Nachrichten. 

Das ist der beste Weg. Dein Haus ist größer. 
Das ist eine technische 

Meisterleistung. 

Das ist moderne Kunst. Hier die aktuelle Wetterlage. Das ist eine schöne Gegend. 

Ich habe positive 
Nachrichten. 

Ich nehme klassischen 
Klavierunterricht. 

Das sind schlechte 
Nachrichten. 

Das ist unmöglich. 
Ich habe ein sehr maues 

Gefühl im Magen. 
Das ist leider so gut wie 

unmöglich. 

Der Teppich ist sauberer. Er ist ein guter Trainer. 
Deutsch ist eine schwere 

Sprache. 
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Oto najnowsze wiadomości. 
Jestem obywatelem 

niemieckim. 
To jest amerykański 

przyjaciel. 

To arcydzieło techniczne. Twój dom jest większy. To najlepszy sposób. 

To jest piękny obszar. 
Oto aktualne warunki 

pogodowe. 
To jest sztuka nowoczesna. 

To są złe wiadomości. 
Biorę lekcje klasycznej gry 

na pianinie. 
Mam pozytywne 

wiadomości. 

To niestety nie jest możliwe. 
Czuję dziwny niepokój w 

żołądku. 
To jest niemożliwe. 

Niemiecki to trudny język. On jest dobrym trenerem. Ten dywan jest czystszy. 
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Er ist der beste Spieler. Das ist ein klassisches Stück. 
Der Artikel ist gut. Die 

anderen Artikel sind besser. 

Das ist die neue Serie. 
Er ist Sänger in einer 
bekannten Gruppe. 

Das ist die historische 
Innenstadt. 

Wir präsentieren die neue 
Collection. 

Ich habe eine neue Kamera. Es geht noch besser. 

mit anderen Menschen 
Einen schönen Gruß von 

meinem Vater. 
Das ist eine schwierige 

Situation. 

-  -  -  

-  -  -  
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Ten artykuł jest dobry. 
Pozostałe artykuły są lepsze. 

To jest klasyczny kawałek. On jest najlepszym graczem. 

To jest historyczne centrum 
miasta. 

On jest wokalistą w znanym 
zespole. 

To jest ta nowa seria. 

Jest jeszcze lepiej. Mam nową kamerę. 
Przedstawiamy nową 

kolekcję. 

To jest trudna sytuacja. Pozdrowienia od mego taty. z innymi ludźmi 
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  Mam dobre przeczucie. ................................................................. 

  Najtrudniejszy jest pierwszy milion. ................................................................. 

  Życzę Panu dobrego dnia. ................................................................. 

  Jak się nazywa kolejna stacja? ................................................................. 

  Najbliższa stacja kolejowa to Berlin. ................................................................. 

  Lubię włoskie jedzenie. ................................................................. 
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066.03_Lekcja 11 -Przymiotniki – stopniowanie i odmiana_klucz 

  Mam dobre przeczucie.   Ich habe ein gutes Gefühl. 

  Najtrudniejszy jest pierwszy milion.   Die erste Million ist die schwerste. 

  Życzę Panu dobrego dnia.   Ich wünsche Ihnen Guten Tag. 

  Jak się nazywa kolejna stacja?   Wie heißt die nächste Station? 

  Najbliższa stacja kolejowa to Berlin.   Der nächste Bahnhof ist Berlin. 

  Lubię włoskie jedzenie.   Ich mag italienisches Essen. 

  W jakiej branży Pan pracuje?   In welcher Branche arbeiten Sie? 

  Są piękną parą.   Sie sind ein nettes Paar. 

  To najlepszy sposób.   Das ist der beste Weg. 

  To jest trudna sytuacja.   Das ist eine schwierige Situation. 

  To jest ta nowa seria.   Das ist die neue Serie. 

  Mam małego psa.   Ich habe einen kleinen Hund. 

  Jestem obywatelem niemieckim.   Ich bin deutscher Staatsbürger. 

  Sun jest czasopismem brytyjskim.   Die Sun ist eine britische Zeitung. 

  To jest nowa metoda.   Das ist eine neue Methode. 

  To jest nowa restauracja.   Das ist ein neues Restaurant. 

  Czuję dziwny niepokój w żołądku.   Ich habe ein sehr maues Gefühl im Magen. 

  Mamy kilku rosyjskich współpracowników.   Wir haben einige russische Mitarbeiter. 

  To arcydzieło techniczne.   Das ist eine technische Meisterleistung. 

  To jest mój nowy komputer.   Das ist mein neuer Computer. 

  On jest dobrym trenerem.   Er ist ein guter Trainer. 
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  Potrzebuję więcej pieniędzy.   Ich brauche mehr Geld. 

  z innymi ludźmi   mit anderen Menschen 

  On jest wokalistą w znanym zespole.   Er ist Sänger in einer bekannten Gruppe. 

  To są moje nowe dżinsy.   Das ist meine neue Jeans. 

  Przedstawiamy nową kolekcję.   Wir präsentieren die neue Collection. 

  Chcemy to skierować na właściwe tory.   Wir wollen es in den gewünschten Bahnen 
bewegen. 

  To jest zły czas.   Das ist der falsche Zeitpunkt. 

  Co to za dobre jedzenie?   Was ist das für eine gute Speise? 

  To jest mój najlepszy przyjaciel.   Das ist mein bester Freund. 

  Pozdrowienia od mego taty.   Einen schönen Gruß von meinem Vater. 

  Jak nazywa się nowy program komputerowy?   Wie heißt das neue Computerprogramm? 

  Ta analiza jest znacząca.   Diese Analyse ist bedeutend. 

  Ten artykuł jest dobry. Pozostałe artykuły są 
lepsze. 

  Der Artikel ist gut. Die anderen Artikel sind 
besser. 

  To niestety nie jest możliwe.   Das ist leider so gut wie unmöglich. 

  To jest piękny obszar.   Das ist eine schöne Gegend. 

  On jest bardzo dobrym pisarzem.   Er ist ein sehr guter Schriftsteller. 

  Jest dobrym kierowcą.   Er ist ein guter Autofahrer. 

  Znam tam każdy kąt.   Ich kenne dort jeden Winkel. 

  Ten dywan jest czystszy.   Der Teppich ist sauberer. 

  Mam małe koty.   Ich habe kleine Katzen. 
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  Sylt jest niemiecką wyspą.   Sylt ist eine deutsche Insel. 

  To jest inna generacja.   Das ist eine andere Generation. 

  Mam dobry głos.   Ich habe eine gute Stimme. 

  To jest ciekawy obiekt.   Das ist ein interessantes Objekt. 

  To jest klasyczny kawałek.   Das ist ein klassisches Stück. 

  Handlarz ma dobry towar.   Der Händler hat gute Ware. 

  To jest historyczne centrum miasta.   Das ist die historische Innenstadt. 

  Daję ci drugą szansę.   Ich gebe dir eine zweite Chance. 

  Czy to jest właściwa ulica?   Ist das die richtige Straße? 

  Twój dom jest większy.   Dein Haus ist größer. 

  Rynek pracy jest stabilny.   Der Arbeitsmarkt ist stabil. 

  To jest nasz najlepszy materiał.   Das ist unser bestes Material. 

  To jest niemożliwe.   Das ist unmöglich. 

  Ta herbata to dobra mieszanka.   Dieser Tee ist eine gute Mischung. 

  Jesteśmy dobrym zespołem.   Wir sind ein gutes Team. 

  Czy to jest nowe oprogramowanie?   Ist das eine neue Software? 

  Oto najnowsze wiadomości.   Hier die aktuellen Nachrichten. 

  On jest najlepszym graczem.   Er ist der beste Spieler. 

  To jest dobra kombinacja.   Das ist eine gute Kombination. 

  Chcemy zaoferować najlepszy produkt.   Wir möchten das beste Produkt bieten. 

  To jest najnowsza technika.   Das ist die neueste Technik. 
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  Masz nową wannę?   Hast Du eine neue Badewanne? 

  To jest nasz najlepszy klient.   Das ist unser bester Kunde. 

  To mój nowy regał.   Das ist mein neues Regal. 

  Oto aktualne warunki pogodowe.   Hier die aktuelle Wetterlage. 

  Mam mnóstwo znajomych.   Ich habe viele Bekannte. 

  Biorę lekcje klasycznej gry na pianinie.   Ich nehme klassischen Klavierunterricht. 

  Przetwarzamy tylko najlepsze materiały.   Wir verarbeiten nur die besten Materialien. 

  To jest sztuka nowoczesna.   Das ist moderne Kunst. 

  Niemiecki to trudny język.   Deutsch ist eine schwere Sprache. 

  To jest amerykański przyjaciel.   Er ist ein amerikanischer Freund. 

  Najlepsze piwo pochodzi z Czech.   Das beste Bier kommt aus Tschechien. 

  Mam nową kamerę.   Ich habe eine neue Kamera. 

  To jest wspaniałe.   Das ist ja toll! 

  To jest stara tradycja.   Das ist eine alte Tradition. 

  Mam pozytywne wiadomości.   Ich habe positive Nachrichten. 

  Pieniądze to nie wszystko.   Geld ist nicht alles. 

  To są złe wiadomości.   Das sind schlechte Nachrichten. 

  To jest bardzo dobry produkt.   Das ist ein sehr gutes Produkt. 
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067_Lekcja 12 -Wstęp do czasu przeszłego – WAR, perfekt, preteritum _ Słownictwo - 
słuchaj! 

  Texte, die   teksty 

  gearbeitet - ich habe gearbeitet, du hast 
gearbeitet, er hat gearbeitet, wir haben 
gearbeitet, ihr habt gearbeitet, sie haben 
gearbeitet 

  pracowałem, pracowałeś, pracował, 
pracowała, pracowało, my pracowaliśmy, wy 
pracowaliście, oni pracowali, one pra 

  als   niż 

  Tag, der   dzień 

  zwei   dwa 

  Position, die, Positionen   stanowisko 

  gelernt - ich habe gelernt, du hast gelernt, er 
hat gelernt, wir haben gelernt, ihr habt gelernt, 
sie haben gelernt 

  uczyłem się 

  gesucht - ich habe gesucht, du hast gesucht, 
er hat gesucht, wir haben gesucht, ihr habt 
gesucht, sie haben gesucht 

  szukany- szukałem, ty szukałeś szukałaś, on 
szukał, ona szukała, ono szukało, my szukaliśmy, 
wy szukaliście, oni szukali, one szukały 

  lang   długi 

  Film, der   film 

  braun   brązowy 

  über   przez 

  kein   żaden 

  halbe   połowa 

  Führer, der   przewodnik 

  studieren - ich studiere, du studierst, er 
studiert, wir studieren, ihr studiert, sie 
studieren 

  studiować, ja studiuję, ty studiujesz… 
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  China   Chiny 

  gespielt - ich habe gespielt, du hast gespielt, 
er hat gespielt, wir haben gespielt, ihr habt 
gespielt, sie haben gespielt 

  grałem, ty grałeś, on ona ono grało, my 
graliśmy, wy graliście, grałyście, oni grali one 
grały 

  erste   pierwszy 

  Konzert, das   koncert 

  freundlich   przyjazny 

  versprechen   obiecać 

  Universität, die ,Universitäten   uniwersytet 

  gesprochen - ich habe gesprochen, du hast 
gesprochen, er hat gesprochen, wir haben 
gesprochen, ihr habt gesprochen, sie haben 
gesprochen 

  rozmawiałem 

  sterben - ich sterbe, du stirbst, er stirbt, wir 
sterben, ihr sterbt, sie sterben 

  umrzeć- ja umieram, ty umierasz, on ona ono 
umiera, my umieramy, wy umieracie, oni one 
umierają 

  Zeitung, die, Zeitungen   gazeta 

  gering   niski 

  Zusammenarbeit, die   współpraca 

  Wunsch, der   życzenie 

  Spaß, der   zabawa 

  Darstellung, die   prezentacja 

  eins   jedynka 

  nein   nie 
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068_Lekcja 12 -Wstęp do czasu przeszłego – WAR, perfekt, preteritum_ Słownictwo - 
przetłumacz! 

  szukany- szukałem, ty szukałeś szukałaś, on 
szukał, ona szukała, ono szukało, my szukaliśmy, 
wy szukaliście, oni szukali, one szukały 

  gesucht - ich habe gesucht, du hast gesucht, 
er hat gesucht, wir haben gesucht, ihr habt 
gesucht, sie haben gesucht 

  jedynka   eins 

  brązowy   braun 

  niski   gering 

  studiować, ja studiuję, ty studiujesz…   studieren - ich studiere, du studierst, er 
studiert, wir studieren, ihr studiert, sie 
studieren 

  pracowałem, pracowałeś, pracował, 
pracowała, pracowało, my pracowaliśmy, wy 
pracowaliście, oni pracowali, one pra 

  gearbeitet - ich habe gearbeitet, du hast 
gearbeitet, er hat gearbeitet, wir haben 
gearbeitet, ihr habt gearbeitet, sie haben 
gearbeitet 

  przewodnik   Führer, der 

  dzień   Tag, der 

  stanowisko   Position, die, Positionen 

  żaden   kein 

  dwa   zwei 

  obiecać   versprechen 

  film   Film, der 

  gazeta   Zeitung, die, Zeitungen 

  niż   als 

  prezentacja   Darstellung, die 

  koncert   Konzert, das 
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  uniwersytet   Universität, die ,Universitäten 

  umrzeć- ja umieram, ty umierasz, on ona ono 
umiera, my umieramy, wy umieracie, oni one 
umierają 

  sterben - ich sterbe, du stirbst, er stirbt, wir 
sterben, ihr sterbt, sie sterben 

  pierwszy   erste 

  grałem, ty grałeś, on ona ono grało, my 
graliśmy, wy graliście, grałyście, oni grali one 
grały 

  gespielt - ich habe gespielt, du hast gespielt, 
er hat gespielt, wir haben gespielt, ihr habt 
gespielt, sie haben gespielt 

  współpraca   Zusammenarbeit, die 

  uczyłem się   gelernt - ich habe gelernt, du hast gelernt, er 
hat gelernt, wir haben gelernt, ihr habt gelernt, 
sie haben gelernt 

  przyjazny   freundlich 

  rozmawiałem   gesprochen - ich habe gesprochen, du hast 
gesprochen, er hat gesprochen, wir haben 
gesprochen, ihr habt gesprochen, sie haben 
gesprochen 

  przez   über 

  teksty   Texte, die 

  Chiny   China 

  zabawa   Spaß, der 

  życzenie   Wunsch, der 

  połowa   halbe 

  długi   lang 

  nie   nein 

 

  



 377 

069_Lekcja 12 -Wstęp do czasu przeszłego – WAR, perfekt, preteritum_wyjaśnienie 
 

Czas przeszły czasownika być jest nieregularny. 

 

Ich war  Byłem 

Du warst Byłeś 

Er war  Był 

Sie war  Była 

Es war  To było 

Wir waren Byliśmy 

Ihr wart Byliście 

Sie waren Byli 

 

Wo warst du?  Gdzie byłeś? 

Wir waren einkaufen. Byliśmy na zakupach. 

Sie war nicht fertig Nie była przygotowana. 

 

Perfekt jest czasem przeszłym złożonym, który składa się z czasownika pomocniczego HABEN, lub 
SEIN oraz imiesłowu czasu przeszłego (trzeciej formy czasownika - Partizip II). Stosujemy go 
powszechnie w komunikacji. 

Ich habe gesagt   Powiedziałem. 

Er hat es nicht gemacht  Nie zrobił tego. 

Hast du Ihn gefragt?  Czy pytałeś go? 

 

Imiesłów czasu przeszłego tzw. Partizip II tworzymy za pomocą: 

dodania przedrostka - ge oraz końcówki – t do rdzenia wyrazu: 

machen   ge-mach-t 

sagen    gesagt 

kosten    gekostet 

reisen    gereist 

Imiesłów bierny czasowników nieregularnych nazywany jest trzecią formą czasownika. Czasownik 
nieregularny, tak samo jak w języku angielskim, posiada w języku niemieckim trzy formy. Na przykład:  

Tun – robić  tat – preteritum/czas przeszły prosty getan - imiesłów czasu przeszłego 
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Was hast du getan?  Co zrobiłeś? 

 

Präteritum jest czasem przeszłym prostym. Używamy go w dłuższych opowiadaniach oraz 
w wypowiedzi pisemnej, na przykład w powieści.  

 

Präteritum czasowników regularnych tworzymy z bezokolicznika danego czasownika: 

ich   mach-t-e  zrobiłem  wir  mach-t-en    zrobiliśmy 

du    mach-t-est zrobiłeś  ihr   mach-t-et  zrobiliście 

er     mach-t-e  zrobił               sie   mach-t-en zrobili 

 

Zwróć uwagę, że pierwsza i trzecia osoba liczby pojedynczej mają taką samą końcówkę -e. W 
czasownikach, których rdzeń kończy się na spółgłoskę -t, -d (wart-en, arbeit-en), wstawiamy -e- (du 
wartetest, er wartete).   

 

Ich wartete auf ihn  Czekałem na niego. 

Wir suchten sie.  Szukaliśmy jej. 

 

Preteritum czasowników nieregularnych stanowi druga forma:  

Lesen   liess  gelesen   czytać 

 

Er liess den Brief.  Czytał ten list.  

Wir liesen es nicht  Nie czytaliśmy tego. 

 

W tej lekcji przećwiczymy zdania z tymi czasownikami nieregularnymi: 

Sterben starb  i. gestorben  umrzeć 

Verstehen verstand verstanden  rozumieć 

Slafen  schlief  geschlafen  spać 

Kommen kam  i. gekommen  przyjść 

Lesen  lass  gelesen  czytać 

Sprechen sparach gesprochen  mówić 

Fliegen  flog  i. geflogen  lecieć 
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070_Lekcja 12 -Wstęp do czasu przeszłego – WAR, perfekt, preteritum_ Ćwiczenia 
sprawdzające - słuchaj! 

  Ich habe meine Position klargemacht.   Swoje stanowisko zaznaczyłem jasno. 

  Ich habe die Texte gelesen.   Czytałem te teksty. 

  Das war meine erste Reise.   To była moja pierwsza podróż. 

  Der Film war sehr lang.   Film był bardzo długi. 

  Unser Führer zeigte uns die Anlage.   Nasz przewodnik pokazał nam ten obiekt. 

  Was haben sie studiert?   Co Pan studiował? 

  Ich habe dich gesucht.   Szukałem ciebie. 

  Auf welcher Universität hast du promoviert?   Na którym uniwersytecie miałeś promocję? 

  Ich war vor zwei Jahren da.   Byłem tam przed dwoma laty. 

  Er hat mit mir gesprochen.   On rozmawiał ze mną. 

  Das war doch nur Spaß.   To była po prostu dobra zabawa. 

  Der Gewinn war gering.   Zysk był niewielki. 

  Deine Darstellung war besser.   Twoja prezentacja była lepsza. 

  Er hat viel gelernt.   Dużo się uczył. 

  Als er hier war …   kiedy był tutaj… 

  Ich hatte kein Glück.   Nie miałem szczęścia. 

  Er hat immer viel gearbeitet.   Zawsze dużo pracował. 

  Die Zusammenarbeit funktionierte gut.   Współpraca działała dobrze. 

  Sie versprach bald zu schreiben.   Obiecała, że napisze wkrótce. 

  Hast du heute die Zeitung gelesen?   Czytałeś dzisiejszą gazetę? 
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  Ich war noch nie in China.   Jeszcze nigdy nie byłem w Chinach. 

  Der Film war nicht so gut wie das Buch.   Film nie był tak dobry jak książka. 

  Ich hatte in Deutsch immer eine Eins.   Zawsze miałem jedynkę z niemieckiego. 

  Alle waren sehr freundlich zu mir.   Wszyscy byli dla mnie bardzo przyjaźni. 

  Wie war dein Tag?   Jak minął ci dzień? 

  Dein Wunsch war zu erfüllen.   Twoje życzenie miało się spełnić. 

  Ich bin braun geworden.   Spiekłem się. 

  Er ist gestorben.   On umarł. 

  Das Konzert war gut.   Koncert był dobry. 

  Das Flugzeug flog über den Wolken.   Samolot przeleciał nad chmurami. 

  Ich habe gestern Golf gespielt.   Wczoraj grałem w golfa. 

  Ich habe die halbe Nacht nicht geschlafen.   Nie spałem przez pół nocy. 

  Was genau an "Nein" hast Du nicht 
verstanden? 

  Czego dokładnie nie zrozumiałeś w moim 
,,nie''? 

 

071_Lekcja 12 -Wstęp do czasu przeszłego – WAR, perfekt, preteritum_ Ćwiczenia 
sprawdzające - przetłumacz! 

  Obiecała, że napisze wkrótce.   Sie versprach bald zu schreiben. 

  Jeszcze nigdy nie byłem w Chinach.   Ich war noch nie in China. 

  Czytałeś dzisiejszą gazetę?   Hast du heute die Zeitung gelesen? 

  To była moja pierwsza podróż.   Das war meine erste Reise. 

  Wczoraj grałem w golfa.   Ich habe gestern Golf gespielt. 

  Spiekłem się.   Ich bin braun geworden. 
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  Nie spałem przez pół nocy.   Ich habe die halbe Nacht nicht geschlafen. 

  Zawsze miałem jedynkę z niemieckiego.   Ich hatte in Deutsch immer eine Eins. 

  Samolot przeleciał nad chmurami.   Das Flugzeug flog über den Wolken. 

  Film nie był tak dobry jak książka.   Der Film war nicht so gut wie das Buch. 

  Co Pan studiował?   Was haben sie studiert? 

  Zawsze dużo pracował.   Er hat immer viel gearbeitet. 

  Jak minął ci dzień?   Wie war dein Tag? 

  Nasz przewodnik pokazał nam ten obiekt.   Unser Führer zeigte uns die Anlage. 

  Swoje stanowisko zaznaczyłem jasno.   Ich habe meine Position klargemacht. 

  Twoja prezentacja była lepsza.   Deine Darstellung war besser. 

  On rozmawiał ze mną.   Er hat mit mir gesprochen. 

  Czytałem te teksty.   Ich habe die Texte gelesen. 

  Dużo się uczył.   Er hat viel gelernt. 

  Współpraca działała dobrze.   Die Zusammenarbeit funktionierte gut. 

  Zysk był niewielki.   Der Gewinn war gering. 

  Wszyscy byli dla mnie bardzo przyjaźni.   Alle waren sehr freundlich zu mir. 

  Nie miałem szczęścia.   Ich hatte kein Glück. 

  kiedy był tutaj…   Als er hier war … 

  Szukałem ciebie.   Ich habe dich gesucht. 

  Koncert był dobry.   Das Konzert war gut. 

  To była po prostu dobra zabawa.   Das war doch nur Spaß. 
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  On umarł.   Er ist gestorben. 

  Na którym uniwersytecie miałeś promocję?   Auf welcher Universität hast du promoviert? 

  Twoje życzenie miało się spełnić.   Dein Wunsch war zu erfüllen. 

  Film był bardzo długi.   Der Film war sehr lang. 

  Byłem tam przed dwoma laty.   Ich war vor zwei Jahren da. 

  Czego dokładnie nie zrozumiałeś w moim 
,,nie''? 

  Was genau an "Nein" hast Du nicht 
verstanden? 

 

072.00_Lekcja 12 -Wstęp do czasu przeszłego – WAR, perfekt, preteritum_wysłuchaj 
po niemiecku! 

  Sie versprach bald zu schreiben.   Obiecała, że napisze wkrótce. 

  Hast du heute die Zeitung gelesen?   Czytałeś dzisiejszą gazetę? 

  Auf welcher Universität hast du promoviert?   Na którym uniwersytecie miałeś promocję? 

  Der Film war nicht so gut wie das Buch.   Film nie był tak dobry jak książka. 

  Ich hatte kein Glück.   Nie miałem szczęścia. 

  Ich hatte in Deutsch immer eine Eins.   Zawsze miałem jedynkę z niemieckiego. 

  Die Zusammenarbeit funktionierte gut.   Współpraca działała dobrze. 

  Er hat immer viel gearbeitet.   Zawsze dużo pracował. 

  Ich habe dich gesucht.   Szukałem ciebie. 

  Deine Darstellung war besser.   Twoja prezentacja była lepsza. 

  Er hat mit mir gesprochen.   On rozmawiał ze mną. 

  Ich habe die halbe Nacht nicht geschlafen.   Nie spałem przez pół nocy. 

  Ich habe gestern Golf gespielt.   Wczoraj grałem w golfa. 
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  Wie war dein Tag?   Jak minął ci dzień? 

  Das war meine erste Reise.   To była moja pierwsza podróż. 

  Das war doch nur Spaß.   To była po prostu dobra zabawa. 

  Das Konzert war gut.   Koncert był dobry. 

  Der Gewinn war gering.   Zysk był niewielki. 

  Dein Wunsch war zu erfüllen.   Twoje życzenie miało się spełnić. 

  Ich habe meine Position klargemacht.   Swoje stanowisko zaznaczyłem jasno. 

  Was haben sie studiert?   Co Pan studiował? 

  Ich war vor zwei Jahren da.   Byłem tam przed dwoma laty. 

  Unser Führer zeigte uns die Anlage.   Nasz przewodnik pokazał nam ten obiekt. 

  Er ist gestorben.   On umarł. 

  Ich habe die Texte gelesen.   Czytałem te teksty. 

  Er hat viel gelernt.   Dużo się uczył. 

  Als er hier war …   kiedy był tutaj… 

  Das Flugzeug flog über den Wolken.   Samolot przeleciał nad chmurami. 

  Der Film war sehr lang.   Film był bardzo długi. 

  Alle waren sehr freundlich zu mir.   Wszyscy byli dla mnie bardzo przyjaźni. 

  Ich war noch nie in China.   Jeszcze nigdy nie byłem w Chinach. 

  Ich bin braun geworden.   Spiekłem się. 

  Was genau an "Nein" hast Du nicht 
verstanden? 

  Czego dokładnie nie zrozumiałeś w moim 
,,nie''? 
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072.01_Lekcja 12 -Wstęp do czasu przeszłego – WAR, perfekt, preteritum_karty 

Er ist gestorben. 
Ich habe gestern Golf 

gespielt. 
Er hat mit mir gesprochen. 

Er hat immer viel gearbeitet. Ich habe dich gesucht. Er hat viel gelernt. 

Sie versprach bald zu 
schreiben. 

Ich war noch nie in China. Wie war dein Tag? 

Ich war vor zwei Jahren da. Das war meine erste Reise. 
Ich hatte in Deutsch immer 

eine Eins. 

Ich hatte kein Glück. Das war doch nur Spaß. 
Ich habe die halbe Nacht 

nicht geschlafen. 

Die Zusammenarbeit 
funktionierte gut. 

Ich habe meine Position 
klargemacht. 

Unser Führer zeigte uns die 
Anlage. 
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On rozmawiał ze mną. Wczoraj grałem w golfa. On umarł. 

Dużo się uczył. Szukałem ciebie. Zawsze dużo pracował. 

Jak minął ci dzień? 
Jeszcze nigdy nie byłem w 

Chinach. 
Obiecała, że napisze 

wkrótce. 

Zawsze miałem jedynkę z 
niemieckiego. 

To była moja pierwsza 
podróż. 

Byłem tam przed dwoma 
laty. 

Nie spałem przez pół nocy. 
To była po prostu dobra 

zabawa. 
Nie miałem szczęścia. 

Nasz przewodnik pokazał 
nam ten obiekt. 

Swoje stanowisko 
zaznaczyłem jasno. 

Współpraca działała dobrze. 
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Als er hier war … 
Das Flugzeug flog über den 

Wolken. 
Dein Wunsch war zu 

erfüllen. 

Auf welcher Universität hast 
du promoviert? 

Der Film war sehr lang. 
Alle waren sehr freundlich 

zu mir. 

Ich bin braun geworden. Der Gewinn war gering. Was haben sie studiert? 

Der Film war nicht so gut 
wie das Buch. 

Hast du heute die Zeitung 
gelesen? 

Deine Darstellung war 
besser. 

Ich habe die Texte gelesen. Das Konzert war gut. 
Was genau an "Nein" hast 

Du nicht verstanden? 

-  -  -  
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Twoje życzenie miało się 
spełnić. 

Samolot przeleciał nad 
chmurami. 

kiedy był tutaj… 

Wszyscy byli dla mnie 
bardzo przyjaźni. 

Film był bardzo długi. 
Na którym uniwersytecie 

miałeś promocję? 

Co Pan studiował? Zysk był niewielki. Spiekłem się. 

Twoja prezentacja była 
lepsza. 

Czytałeś dzisiejszą gazetę? 
Film nie był tak dobry jak 

książka. 

Czego dokładnie nie 
zrozumiałeś w moim ,,nie''? 

Koncert był dobry. Czytałem te teksty. 
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072.02_Lekcja 12 -Wstęp do czasu przeszłego – WAR, perfekt, preteritum_test 

  kiedy był tutaj… ................................................................. 

  Czytałem te teksty. ................................................................. 

  Na którym uniwersytecie miałeś promocję? ................................................................. 

  Samolot przeleciał nad chmurami. ................................................................. 

  Czego dokładnie nie zrozumiałeś w moim 
,,nie''? 

................................................................. 

  Twoja prezentacja była lepsza. ................................................................. 

  Zysk był niewielki. ................................................................. 

  Film nie był tak dobry jak książka. ................................................................. 

  Dużo się uczył. ................................................................. 

  Nasz przewodnik pokazał nam ten obiekt. ................................................................. 

  Film był bardzo długi. ................................................................. 

  Szukałem ciebie. ................................................................. 

  Nie spałem przez pół nocy. ................................................................. 

  On rozmawiał ze mną. ................................................................. 

  Zawsze miałem jedynkę z niemieckiego. ................................................................. 

  Twoje życzenie miało się spełnić. ................................................................. 

  Jeszcze nigdy nie byłem w Chinach. ................................................................. 

  On umarł. ................................................................. 

  Swoje stanowisko zaznaczyłem jasno. ................................................................. 

  Wszyscy byli dla mnie bardzo przyjaźni. ................................................................. 
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  Wczoraj grałem w golfa. ................................................................. 

  To była po prostu dobra zabawa. ................................................................. 

  Koncert był dobry. ................................................................. 

  Czytałeś dzisiejszą gazetę? ................................................................. 

  Obiecała, że napisze wkrótce. ................................................................. 

  To była moja pierwsza podróż. ................................................................. 

  Spiekłem się. ................................................................. 

  Jak minął ci dzień? ................................................................. 

  Byłem tam przed dwoma laty. ................................................................. 

  Zawsze dużo pracował. ................................................................. 

  Współpraca działała dobrze. ................................................................. 

  Co Pan studiował? ................................................................. 

  Nie miałem szczęścia. ................................................................. 
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072.03_Lekcja 12 -Wstęp do czasu przeszłego – WAR, perfekt, preteritum_klucz 

  kiedy był tutaj…   Als er hier war … 

  Czytałem te teksty.   Ich habe die Texte gelesen. 

  Na którym uniwersytecie miałeś promocję?   Auf welcher Universität hast du promoviert? 

  Samolot przeleciał nad chmurami.   Das Flugzeug flog über den Wolken. 

  Czego dokładnie nie zrozumiałeś w moim 
,,nie''? 

  Was genau an "Nein" hast Du nicht 
verstanden? 

  Twoja prezentacja była lepsza.   Deine Darstellung war besser. 

  Zysk był niewielki.   Der Gewinn war gering. 

  Film nie był tak dobry jak książka.   Der Film war nicht so gut wie das Buch. 

  Dużo się uczył.   Er hat viel gelernt. 

  Nasz przewodnik pokazał nam ten obiekt.   Unser Führer zeigte uns die Anlage. 

  Film był bardzo długi.   Der Film war sehr lang. 

  Szukałem ciebie.   Ich habe dich gesucht. 

  Nie spałem przez pół nocy.   Ich habe die halbe Nacht nicht geschlafen. 

  On rozmawiał ze mną.   Er hat mit mir gesprochen. 

  Zawsze miałem jedynkę z niemieckiego.   Ich hatte in Deutsch immer eine Eins. 

  Twoje życzenie miało się spełnić.   Dein Wunsch war zu erfüllen. 

  Jeszcze nigdy nie byłem w Chinach.   Ich war noch nie in China. 

  On umarł.   Er ist gestorben. 

  Swoje stanowisko zaznaczyłem jasno.   Ich habe meine Position klargemacht. 

  Wszyscy byli dla mnie bardzo przyjaźni.   Alle waren sehr freundlich zu mir. 
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  Wczoraj grałem w golfa.   Ich habe gestern Golf gespielt. 

  To była po prostu dobra zabawa.   Das war doch nur Spaß. 

  Koncert był dobry.   Das Konzert war gut. 

  Czytałeś dzisiejszą gazetę?   Hast du heute die Zeitung gelesen? 

  Obiecała, że napisze wkrótce.   Sie versprach bald zu schreiben. 

  To była moja pierwsza podróż.   Das war meine erste Reise. 

  Spiekłem się.   Ich bin braun geworden. 

  Jak minął ci dzień?   Wie war dein Tag? 

  Byłem tam przed dwoma laty.   Ich war vor zwei Jahren da. 

  Zawsze dużo pracował.   Er hat immer viel gearbeitet. 

  Współpraca działała dobrze.   Die Zusammenarbeit funktionierte gut. 

  Co Pan studiował?   Was haben sie studiert? 

  Nie miałem szczęścia.   Ich hatte kein Glück. 
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073_Lekcja 13 -Bezokolicznik, strona bierna, tryb przypuszczający _ Słownictwo - 
słuchaj! 

  sitzen   siedzieć 

  empfehlen   zalecać 

  Weg, der   droga 

  erklären   wytłumaczyć 

  erlauben   pozwolić 

  möchten - ich möchte, du möchtest, er 
möchte, wir möchten, ihr möchtet, sie möchten 

  ja chciałbym, ty chciałbyś chciałabyś, on 
chciałby ona chciałaby ono chciałoby, my 
chcielibyśmy chciałybyśmy, wy chcielibyście 
chciałybyście, oni chcieliby one chciałyby 

  Wohnung, die   mieszkanie 

  Rechnung, die   rachunek 

  Deutschen, die   Niemcy 

  eingerichtet   umeblowany 

  Bahn, die   kolej 

  Praxis, die   praktyka 

  Wunsch, der   życzenie 

  Länder, die   państwo, kraj 

  zu Hause   w domu 

  empfehlen   polecać 

  verstehen   rozumieć 

  am Abend   wieczorem 

  Bank, die, Banken   bank 
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  erlauben   pozwolić 

  geöffnet   otwarty 

  leicht   lekki 

  Existenz, die   istnienie 

  Region, die, Regionen   region 

  offen   otwarty 

  Idee, die   idea, pomysł 

  immer   zawsze 

 

074_Lekcja 13 -Bezokolicznik, strona bierna, tryb przypuszczający_ Słownictwo - 
przetłumacz! 

  wytłumaczyć   erklären 

  państwo, kraj   Länder, die 

  wieczorem   am Abend 

  rachunek   Rechnung, die 

  droga   Weg, der 

  otwarty   offen 

  idea, pomysł   Idee, die 

  w domu   zu Hause 

  bank   Bank, die, Banken 

  pozwolić   erlauben 

  kolej   Bahn, die 

  zalecać   empfehlen 
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  praktyka   Praxis, die 

  region   Region, die, Regionen 

  polecać   empfehlen 

  Niemcy   Deutschen, die 

  ja chciałbym, ty chciałbyś chciałabyś, on 
chciałby ona chciałaby ono chciałoby, my 
chcielibyśmy chciałybyśmy, wy chcielibyście 
chciałybyście, oni chcieliby one chciałyby 

  möchten - ich möchte, du möchtest, er 
möchte, wir möchten, ihr möchtet, sie möchten 

  otwarty   geöffnet 

  umeblowany   eingerichtet 

  życzenie   Wunsch, der 

  pozwolić   erlauben 

  mieszkanie   Wohnung, die 

  lekki   leicht 

  rozumieć   verstehen 

  istnienie   Existenz, die 

  siedzieć   sitzen 

  zawsze   immer 
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075_Lekcja 13 -Bezokolicznik, strona bierna, tryb przypuszczający_wyjaśnienie 
 

Konstrukcję czasownika znaczeniowego z ZU stosujemy:  

Po niektórych czasownikach 

Es beginnt zu schneien.                              Zaczyna padać śnieg.           

Er hat vergessen seine Eltern anzurufen.  Zapomniał zadzwonić do rodziców. 

 

Oraz po rzeczownikach i przymiotnikach: 

Ich habe keine Lust dorthin zu gehen   Nie mam ochoty tam iść.  

Es ist schön Sie kennen zu lernen.   Miło mi Pana poznać. 

  

STRONA BIERNA 

Na tym poziomie zaawansowania zaznajomimy się z najprostszą formą strony biernej utworzonej 
poprzez czasownik pomocniczy SEIN. 

W języku niemieckim zdanie w stronie biernej składa się z dopełnienia, formy czasownika być oraz 
imiesłowu czasu przeszłego. 

Imiesłów czasu przeszłego czasowników regularnych jest zgodny z końcówką czasu perfekt (gesucht, 
gesagt), a u czasowników nieregularnych stanowi go ponownie trzecia forma ( gesehn, verstanden). 

 

Dopełnienie forma czasownika BYĆ  strona bierna 

Die Tür   ist   geöffnet.      Drzwi są otwarte. 

Die Rechnung  ist nicht  bezahlt.       Rachunek nie jest zapłacony. 

 

Tryb przypuszczający wyraża warunek, możliwość, że coś się wydarzy. W języku polskim wyrażamy to 
za pomocą cząstki BY – szedłby, zostałaby. Na tym poziomie zaawansowania zaznajomimy się z formą 
przypuszczającą WÜRDEN – by 

 

Ich würde  ja bym 

Du würdest  ty byś 

Er würde  on by 

Wir würden  my byśmy 

Inr würdet  wy byście 

Sie würden  oni by 

 

Ich würde es machen  Zrobiłbym to.  

Er würde es nicht sagen Nie powiedziałby tego. 
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Was würdest du tun?  Co byś zrobił? 

 

Przypomnijmy sobie również bardzo często stosowany tryb przypuszczający czasownika MÖGEN – 
który brzmi MÖCHTEN. 

Was möchten Sie?  Czego sobie Pan życzy?  

  

 
076_Lekcja 13 -Bezokolicznik, strona bierna, tryb przypuszczający_ Ćwiczenia 
sprawdzające - słuchaj! 

  Die Praxis ist geöffnet.   Praktyka jest otwarta. 

  Ich würde gern sitzen.   Chciałbym usiąść. 

  Die Deutschen sind als fleißig bekannt.   Niemcy są znani z pracowitości. 

  Hier hast du nichts zu suchen.   Tutaj nie masz czego szukać. 

  Am Abend sollte man nicht zu viel essen.   Wieczorem nie powinno się jeść zbyt wiele. 

  Sie versucht es mir zu erklären.   Ona próbuje mi to wytłumaczyć. 

  Ich würde es dir empfehlen.   Poleciłbym to tobie. 

  Der Arzt empfiehlt mir das nicht zu trinken.   Lekarz zaleca mi, abym tego nie pił. 

  Die Bank ist geschlossen.   Bank jest zamknięty. 

  Die Tür ist geöffnet.   Drzwi są otwarte. 

  Er möchte nach Hause.   Chciałby pójść do domu. 

  Ich liebe es fremde Länder zu besuchen.   Uwielbiam odwiedzać obce kraje. 

  Es ist noch alles offen.   Wszystko jest nadal otwarte. 

  Die Bahn ist immer verspätet.   Kolej jest zawsze spóźniona. 

  Die Wohnung ist eingerichtet.   Mieszkanie jest umeblowane. 

  An deiner Stelle würde ich die Rechnung 
lieber bezahlen. 

  Gdybym był tobą, wolałbym zapłacić 
rachunek. 
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  Jede Region ist vertreten.   Każdy region jest reprezentowany. 

  Es ist nicht leicht, sie zu verstehen.   Nie jest łatwe ją zrozumieć. 

  Es gibt viele Wege ihm zu helfen.   Jest wiele sposobów, jak mu pomóc. 

  Es ist nicht erlaubt.   To nie jest dozwolone. 

  Ich würde diese Wohnung nehmen.   Wezmę to mieszkanie. 

  Die Existenz der Firma ist gesichert.   Istnienie firmy jest zapewnione. 

  Es ist eine gute Idee, mit Deutsch anzufangen.   To dobry pomysł, by zacząć z niemieckim. 

  Es gibt immer was zu tun.   Zawsze jest coś do zrobienia. 

 

077_Lekcja 13 -Bezokolicznik, strona bierna, tryb przypuszczający_ Ćwiczenia 
sprawdzające - przetłumacz! 

  Wezmę to mieszkanie.   Ich würde diese Wohnung nehmen. 

  Jest wiele sposobów, jak mu pomóc.   Es gibt viele Wege ihm zu helfen. 

  Każdy region jest reprezentowany.   Jede Region ist vertreten. 

  Drzwi są otwarte.   Die Tür ist geöffnet. 

  To nie jest dozwolone.   Es ist nicht erlaubt. 

  Tutaj nie masz czego szukać.   Hier hast du nichts zu suchen. 

  Ona próbuje mi to wytłumaczyć.   Sie versucht es mir zu erklären. 

  Lekarz zaleca mi, abym tego nie pił.   Der Arzt empfiehlt mir das nicht zu trinken. 

  Mieszkanie jest umeblowane.   Die Wohnung ist eingerichtet. 

  Chciałbym usiąść.   Ich würde gern sitzen. 

  Uwielbiam odwiedzać obce kraje.   Ich liebe es fremde Länder zu besuchen. 

  Nie jest łatwe ją zrozumieć.   Es ist nicht leicht, sie zu verstehen. 
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  Gdybym był tobą, wolałbym zapłacić 
rachunek. 

  An deiner Stelle würde ich die Rechnung 
lieber bezahlen. 

  Niemcy są znani z pracowitości.   Die Deutschen sind als fleißig bekannt. 

  Wieczorem nie powinno się jeść zbyt wiele.   Am Abend sollte man nicht zu viel essen. 

  To dobry pomysł, by zacząć z niemieckim.   Es ist eine gute Idee, mit Deutsch anzufangen. 

  Poleciłbym to tobie.   Ich würde es dir empfehlen. 

  Chciałby pójść do domu.   Er möchte nach Hause. 

  Istnienie firmy jest zapewnione.   Die Existenz der Firma ist gesichert. 

  Wszystko jest nadal otwarte.   Es ist noch alles offen. 

  Praktyka jest otwarta.   Die Praxis ist geöffnet. 

  Kolej jest zawsze spóźniona.   Die Bahn ist immer verspätet. 

  Bank jest zamknięty.   Die Bank ist geschlossen. 

  Zawsze jest coś do zrobienia.   Es gibt immer was zu tun. 

078.00_Lekcja 13 -Bezokolicznik, strona bierna, tryb przypuszczający_wysłuchaj po 
niemiecku! 

  An deiner Stelle würde ich die Rechnung 
lieber bezahlen. 

  Gdybym był tobą, wolałbym zapłacić 
rachunek. 

  Die Bahn ist immer verspätet.   Kolej jest zawsze spóźniona. 

  Ich würde diese Wohnung nehmen.   Wezmę to mieszkanie. 

  Am Abend sollte man nicht zu viel essen.   Wieczorem nie powinno się jeść zbyt wiele. 

  Die Wohnung ist eingerichtet.   Mieszkanie jest umeblowane. 

  Die Existenz der Firma ist gesichert.   Istnienie firmy jest zapewnione. 

  Sie versucht es mir zu erklären.   Ona próbuje mi to wytłumaczyć. 
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  Ich würde gern sitzen.   Chciałbym usiąść. 

  Es ist eine gute Idee, mit Deutsch anzufangen.   To dobry pomysł, by zacząć z niemieckim. 

  Jede Region ist vertreten.   Każdy region jest reprezentowany. 

  Der Arzt empfiehlt mir das nicht zu trinken.   Lekarz zaleca mi, abym tego nie pił. 

  Es gibt viele Wege ihm zu helfen.   Jest wiele sposobów, jak mu pomóc. 

  Er möchte nach Hause.   Chciałby pójść do domu. 

  Die Praxis ist geöffnet.   Praktyka jest otwarta. 

  Die Deutschen sind als fleißig bekannt.   Niemcy są znani z pracowitości. 

  Hier hast du nichts zu suchen.   Tutaj nie masz czego szukać. 

  Die Tür ist geöffnet.   Drzwi są otwarte. 

  Ich liebe es fremde Länder zu besuchen.   Uwielbiam odwiedzać obce kraje. 

  Es ist nicht leicht, sie zu verstehen.   Nie jest łatwe ją zrozumieć. 

  Ich würde es dir empfehlen.   Poleciłbym to tobie. 

  Die Bank ist geschlossen.   Bank jest zamknięty. 

  Es ist nicht erlaubt.   To nie jest dozwolone. 

  Es ist noch alles offen.   Wszystko jest nadal otwarte. 

  Es gibt immer was zu tun.   Zawsze jest coś do zrobienia. 
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078.01_Lekcja 13 -Bezokolicznik, strona bierna, tryb przypuszczający_karty 

Ich würde gern sitzen. Er möchte nach Hause. Es ist nicht erlaubt. 

Hier hast du nichts zu 
suchen. 

Der Arzt empfiehlt mir das 
nicht zu trinken. 

Sie versucht es mir zu 
erklären. 

Die Wohnung ist 
eingerichtet. 

Ich würde diese Wohnung 
nehmen. 

Ich liebe es fremde Länder 
zu besuchen. 

Jede Region ist vertreten. 
Die Bahn ist immer 

verspätet. 

An deiner Stelle würde ich 
die Rechnung lieber 

bezahlen. 

Es gibt viele Wege ihm zu 
helfen. 

Es ist nicht leicht, sie zu 
verstehen. 

Es ist eine gute Idee, mit 
Deutsch anzufangen. 

Ich würde es dir empfehlen. Es ist noch alles offen. Die Bank ist geschlossen. 
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To nie jest dozwolone. Chciałby pójść do domu. Chciałbym usiąść. 

Ona próbuje mi to 
wytłumaczyć. 

Lekarz zaleca mi, abym tego 
nie pił. 

Tutaj nie masz czego 
szukać. 

Uwielbiam odwiedzać obce 
kraje. 

Wezmę to mieszkanie. 
Mieszkanie jest 
umeblowane. 

Gdybym był tobą, wolałbym 
zapłacić rachunek. 

Kolej jest zawsze spóźniona. 
Każdy region jest 
reprezentowany. 

To dobry pomysł, by zacząć 
z niemieckim. 

Nie jest łatwe ją zrozumieć. 
Jest wiele sposobów, jak mu 

pomóc. 

Bank jest zamknięty. Wszystko jest nadal otwarte. Poleciłbym to tobie. 
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Die Praxis ist geöffnet. 
Die Existenz der Firma ist 

gesichert. 
Am Abend sollte man nicht 

zu viel essen. 

Die Deutschen sind als 
fleißig bekannt. 

Die Tür ist geöffnet. Es gibt immer was zu tun. 

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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Wieczorem nie powinno się 
jeść zbyt wiele. 

Istnienie firmy jest 
zapewnione. 

Praktyka jest otwarta. 

Zawsze jest coś do 
zrobienia. 

Drzwi są otwarte. 
Niemcy są znani z 

pracowitości. 
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078.02_Lekcja 13 -Bezokolicznik, strona bierna, tryb przypuszczający_test 

  Jest wiele sposobów, jak mu pomóc. ................................................................. 

  Nie jest łatwe ją zrozumieć. ................................................................. 

  Chciałbym usiąść. ................................................................. 

  Wezmę to mieszkanie. ................................................................. 

  Zawsze jest coś do zrobienia. ................................................................. 

  Uwielbiam odwiedzać obce kraje. ................................................................. 

  Poleciłbym to tobie. ................................................................. 

  Tutaj nie masz czego szukać. ................................................................. 

  Ona próbuje mi to wytłumaczyć. ................................................................. 

  Niemcy są znani z pracowitości. ................................................................. 

  Wieczorem nie powinno się jeść zbyt wiele. ................................................................. 

  Kolej jest zawsze spóźniona. ................................................................. 

  Mieszkanie jest umeblowane. ................................................................. 

  Każdy region jest reprezentowany. ................................................................. 

  Praktyka jest otwarta. ................................................................. 

  Chciałby pójść do domu. ................................................................. 

  To nie jest dozwolone. ................................................................. 

  Bank jest zamknięty. ................................................................. 

  To dobry pomysł, by zacząć z niemieckim. ................................................................. 

  Istnienie firmy jest zapewnione. ................................................................. 

  Lekarz zaleca mi, abym tego nie pił. ................................................................. 
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  Wszystko jest nadal otwarte. ................................................................. 

  Gdybym był tobą, wolałbym zapłacić 
rachunek. 

................................................................. 

  Drzwi są otwarte. ................................................................. 
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078.03_Lekcja 13 -Bezokolicznik, strona bierna, tryb przypuszczający_klucz 

  Jest wiele sposobów, jak mu pomóc.   Es gibt viele Wege ihm zu helfen. 

  Nie jest łatwe ją zrozumieć.   Es ist nicht leicht, sie zu verstehen. 

  Chciałbym usiąść.   Ich würde gern sitzen. 

  Wezmę to mieszkanie.   Ich würde diese Wohnung nehmen. 

  Zawsze jest coś do zrobienia.   Es gibt immer was zu tun. 

  Uwielbiam odwiedzać obce kraje.   Ich liebe es fremde Länder zu besuchen. 

  Poleciłbym to tobie.   Ich würde es dir empfehlen. 

  Tutaj nie masz czego szukać.   Hier hast du nichts zu suchen. 

  Ona próbuje mi to wytłumaczyć.   Sie versucht es mir zu erklären. 

  Niemcy są znani z pracowitości.   Die Deutschen sind als fleißig bekannt. 

  Wieczorem nie powinno się jeść zbyt wiele.   Am Abend sollte man nicht zu viel essen. 

  Kolej jest zawsze spóźniona.   Die Bahn ist immer verspätet. 

  Mieszkanie jest umeblowane.   Die Wohnung ist eingerichtet. 

  Każdy region jest reprezentowany.   Jede Region ist vertreten. 

  Praktyka jest otwarta.   Die Praxis ist geöffnet. 

  Chciałby pójść do domu.   Er möchte nach Hause. 

  To nie jest dozwolone.   Es ist nicht erlaubt. 

  Bank jest zamknięty.   Die Bank ist geschlossen. 

  To dobry pomysł, by zacząć z niemieckim.   Es ist eine gute Idee, mit Deutsch anzufangen. 

  Istnienie firmy jest zapewnione.   Die Existenz der Firma ist gesichert. 

  Lekarz zaleca mi, abym tego nie pił.   Der Arzt empfiehlt mir das nicht zu trinken. 
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  Wszystko jest nadal otwarte.   Es ist noch alles offen. 

  Gdybym był tobą, wolałbym zapłacić 
rachunek. 

  An deiner Stelle würde ich die Rechnung 
lieber bezahlen. 

  Drzwi są otwarte.   Die Tür ist geöffnet. 

 

 

 


