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091_Lekcja 16 – Odmiana przymiotników_ słownictwo - słuchaj! 

  ausländischen   zagraniczny 

  all   w pełni 

  Bürostuhl, der   krzesło biurowe 

  einzigen   jedyny 

  Kommode, die   komoda 

  doch   przecież 

  allenfalls   najwyżej 

  Skyline, die   panorama 

  Erdbeere, die   truskawka 

  Bauernhaus, das   wiejski dom 

  breit   szeroki 

  Prinzip   zasada 

  Kleid, das   sukienka 

  Kollege, der   kolega 

  Service, der   serwis 

  eigenen   własny 

  Skifahrer, der   narciarz/narciarka 

  Gute Besserung!   Szybkiego powrotu do zdrowia! 

  gewisse   pewny 

  Schauspieler, der   aktor 

  ebenfalls   również 



 7 

  Küche, die   kuchnia 

  weltbekannt   znany na całym świecie 

  richtige   właściwy 

  privaten   prywatny 

  Einnahmen, die   przychody 

  weltweit   na całym świecie 

  Wortschatz, der   słownictwo 

  Obst, das   owoce 

  Nase, die   nos 

  Mittel, das   środek 

  Sofa, das-s   sofa 

  führenden   prowadzący 

  vielen   dużo 

  Halbjahr, das   półrocze 

  nächste   następny 

  Sehenswürdigkeit, die   atrakcja 

  halben   pół 

  Gesellschaft, die, Gesellschaften   towarzystwo 

  exotisch   egzotyczny 

  Architektur, die   architektura 

  Leser   czytelnik 
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  Ereignis, das, Ereignisse   wydarzenie 

  Flughafen, der   lotnisko 

  privat   prywatny 

  mehr   więcej 

  selbstverständlich   oczywiście 

  mehrere   kilka 

  Prinzip, das   zasada 

  höchstens   najwyżej 

  Hähnchen, das   kurczak 

  alte   stary 

  Botschaft, die   ambasada 

  günstig   wygodny 

  dritten   trzeci 

  dritte   trzeci 

  alten   stary 

  Berufung, die   powołannie 

  private   prywatny 

  Stimmung, die   nastrój, atmosfera 

  Temperatur, die   temperatura 

  künftige   przyszły 

  alter   stary 
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  Landwirtschaft, die   rolnictwo 

  Gründung, die   założenie 

  äußerst   skrajnie 

  schick   elegancki 

 

092_Lekcja 16 – Odmiana przymiotników_ Słownictwo - przetłumacz! 

  szeroki   breit 

  jedyny   einzigen 

  aktor   Schauspieler, der 

  rolnictwo   Landwirtschaft, die 

  najwyżej   allenfalls 

  własny   eigenen 

  trzeci   dritte 

  prywatny   privat 

  najwyżej   höchstens 

  stary   alte 

  kilka   mehrere 

  oczywiście   selbstverständlich 

  przecież   doch 

  prywatny   private 

  wiejski dom   Bauernhaus, das 

  Szybkiego powrotu do zdrowia!   Gute Besserung! 
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  owoce   Obst, das 

  truskawka   Erdbeere, die 

  towarzystwo   Gesellschaft, die, Gesellschaften 

  czytelnik   Leser 

  przyszły   künftige 

  znany na całym świecie   weltbekannt 

  dużo   vielen 

  skrajnie   äußerst 

  trzeci   dritten 

  nastrój, atmosfera   Stimmung, die 

  panorama   Skyline, die 

  prywatny   privaten 

  założenie   Gründung, die 

  słownictwo   Wortschatz, der 

  na całym świecie   weltweit 

  narciarz/narciarka   Skifahrer, der 

  zasada   Prinzip 

  krzesło biurowe   Bürostuhl, der 

  środek   Mittel, das 

  stary   alter 

  lotnisko   Flughafen, der 
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  więcej   mehr 

  następny   nächste 

  kuchnia   Küche, die 

  ambasada   Botschaft, die 

  stary   alten 

  właściwy   richtige 

  półrocze   Halbjahr, das 

  nos   Nase, die 

  kolega   Kollege, der 

  pewny   gewisse 

  pół   halben 

  przychody   Einnahmen, die 

  również   ebenfalls 

  w pełni   all 

  atrakcja   Sehenswürdigkeit, die 

  architektura   Architektur, die 

  serwis   Service, der 

  komoda   Kommode, die 

  wydarzenie   Ereignis, das, Ereignisse 

  temperatura   Temperatur, die 

  wygodny   günstig 
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  sukienka   Kleid, das 

  kurczak   Hähnchen, das 

  zasada   Prinzip, das 

  prowadzący   führenden 

  sofa   Sofa, das-s 

  powołannie   Berufung, die 

  egzotyczny   exotisch 

  zagraniczny   ausländischen 

  elegancki   schick 

 

093_Lekcja 16_Odmiana przymiotników_wyjaśnienie 
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 
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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? 

 

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 
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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 

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. 

 

094_Lekcja 16 – Odmiana przymiotników_ Ćwiczenia sprawdzające - słuchaj! 

  Das gleiche Prinzip kommt hier zur 
Anwendung. 

  Ta sama zasada obowiązuje tutaj.  

  Deutschland ist weltweit bekannt für sein 
gutes Bier. 

  Niemcy są znane na całym świecie z dobrego 
piwa.  

  Gute Besserung.   Szybkiego powrotu do zdrowia. 

  Es ist sehr windig.   Jest całkiem wietrznie.  

  Meine alte Wohnung war klein.   Moje stare mieszkanie było małe.  

  Heute beginnt das neue Halbjahr.   Dzisiaj zaczyna się nowe półrocze.  

  Das gilt für die ganze Welt.   To dotyczy całego świata.  

  Ich bin der stellvertretende Geschäftsführer.   Jestem zastępcą dyrektora zarządzającego.  

  Das ist ein sehr netter Kollege.   To jest bardzo miły kolega.  
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  Ich mag frische Erdbeeren.   Lubię świeże truskawki.  

  Es liegt möglicherweise an der Batterie.   Możliwe, że błąd leży po stronie baterii.  

  Ich bin einer von vielen Angestellten.   Jestem jednym z wielu pracowników.  

  bei allem nötigen Respekt gegenüber   z całym szacunkiem 

  Wann kommt die nächste Folge?   Kiedy przyjdzie kolejna część? 

  Es ist ein merkwürdiger Laden.   To jest dziwny sklep.  

  Die Tendenz ist steigend.   Tendencja jest wzrastająca.  

  Die Kosten steigen jährlich.   Koszty rosną corocznie.  

  Das ist eine tolle Skyline.   To jest piękna panorama.  

  Ich habe ein altes Bauernhaus.   Mam stary wiejski dom.  

  Ich habe einen großen Wortschatz.   Mam duże słownictwo.  

  Ich fahre mit meinem eigenen Auto.   Jadę swoim własnym samochodem.  

  Ist das der richtige Weg?   Czy to jest właściwa droga? 

  Die Nutzung ist kostenpflichtig.   Użytkowanie jest płatne.  

  Er ist ein guter Schauspieler.   On jest dobrym aktorem.  

  Dienstleistungen sind in Deutschland sehr 
teuer. 

  Usługi w Niemczech są bardzo drogie.  

  Ich habe erhöhte Temperatur.   Mam podwyższoną temperaturę.  

  Das ist doch selbstverständlich.   To jest przecież oczywiste.  

  Wir sehen uns in einem halben Jahr.   Zobaczymy się za pół roku.  

  Wer ist der zuständige Sachbearbeiter?   Kto jest odpowiedzialnym pracownikiem? 

  Das ist ein großes Ereignis.   To jest wielkie wydarzenie.  
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  Das ist so eine Sache.   Tak to jest.  

  Ich brauche einen neuen Bürostuhl.   Potrzebuję nowe krzesło biurowe.  

  Das ist der Kölner Dom.   To jest katedra w Köln. 

  Der Papst ist das Oberhaupt der katholischen 
Kirche. 

  Papież jest głową kościoła katolickiego.  

  Das reicht allenfalls zum 2. Platz.   W najlepszym razie wystarczy na drugie 
miejsce.  

  Das ist meine neue Küche.   To jest moja nowa kuchnia. 

  Ich habe ein neues Sofa.   Mam nową sofę.  

  Das ist das dritte Bier.   To jest trzecie piwo.  

  Eine Urlaubsreise ist nicht immer angenehm.   Podróż na wakacje nie zawsze jest przyjemna.  

  Das liegt im zentralen Nervensystem.   To leży w centralnym układzie nerwowym.  

  Ich habe nur einen einzigen Wunsch.   Mam tylko jedno jedyne życzenie.  

  Er hat einen ausländischen Führerschein.   Ma zagraniaczne prawo jazdy.  

  Ich habe einen alten Wagen.   Mam stary samochód.  

  Der Fluss ist nicht breit.   Rzeka nie jest szeroka.  

  Sie ist unsere künftige Kanzlerin.   Jest naszą przyszłą kanclerz.  

  Er ist all gegenwärtig.   Wszędzie go pełno/on jest wszechobecny.  

  Das ist die deutsche Botschaft.   To jest niemiecka ambasada.  

  Ich komme regelmäßig hierher.   Chodzę tu regularnie.  

  Ich bin kein guter Skifahrer.   Nie jestem dobrym narciarzem.  

  Das gönne ich dir von ganzem Herzen.   Życzę ci tego z całego serca.  
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  Ein halbes Hähnchen, bitte.   Poproszę pół kurczaka.  

  Ich liebe frisches Obst.   Lubię świeże owoce.  

  Der neue Flughafen in Berlin ist noch nicht 
fertig. 

  Nowe lotnisko w Berlinie jeszcze nie jest 
gotowe.  

  Das ist meine neue Kommode.   To jest moja nowa komoda.  

  Das ist doch unmenschlich.   To jest przecież nieludzkie.  

  Ich brauche mehr Zeit.   Potrzebuję więcej czasu.  

  Ich gehe ebenfalls.   Również idę.  

  Die Architektur ist unbeschreiblich.   Architektura jest nieopisana.  

  Mein lieber Mann!   Mój drogi mężu! 

  Wir gehören zu den führenden Unternehmen.   Należymy do wiodących firm.  

  Ich lese jetzt den dritten Teil der Serie.   Czytam teraz trzecią część serii.  

  Das nenne ich guten Service.   To nazywam dobrym serwisem.  

  Ich bin ein regelmäßiger Leser dieser Zeitung.   Jestem regularnym czytelnikiem tej gazety.  

  Die Stimmung ist großartig.   Atmosfera jest wspaniała.  

  Ich treffe alle notwendigen Vorbereitungen.   Wykonuję wszystkie niezbędne 
przygotowania.  

  Sie tragen die traditionellen Kleider.   Noszą tradycyjne ubranie.  

  Ich biete höchstens 100 Euro an.   Oferuję najwyżej 100 euro.  

  Die Kölner Innenstadt ist sehr sehenswert.   Centrum Kolonii jest warte zobaczenia.  

  Ich habe mehrere Jobs.   Mam kilka prac.  

  Ich bin rein privat hier.   Jestem tutaj zupełnie prywatnie.  
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  Wir feiern die Gründung der neuen Firma.   Świętujemy założenie nowej firmy.  

  Da sind auch noch andere Leute.   Są tutaj też inni ludzie. 

  Die Situation ist äußerst Beunruhigend.   Sytuacja jest skrajnie niepokojąca.  

  Das ist ein neues Mittel.   To jest jakiś nowy środek.  

  Ist das dein alter Wagen?   Czy to jest twój stary samochód? 

  Aus welcher Umgebung stammst du?   Z jakiej okolicy pochodzisz? 

  Ich habe gewisse Vorstellungen.   Mam pewne wyobrażenia.  

  Ich habe einen privaten Eingang.   Mam prywatne wejście.  

  Hättest du Geld für einen neuen Mercedes?   Czy masz pieniądze na nowego mercedesa? 

  Das ist eine berühmte Sehenswürdigkeit.   To jest słynna atrakcja.  

  Das ist meine Berufung.   To jest moje powołanie.  

  Das ist unser großer Saal.   To jest nasza duża sala.  

  Ist das ein neues Kleid?   Czy to jest nowa sukienka? 

  Diese Frucht ist sehr exotisch.   Te owoce są bardzo egzotyczne.  

  Die Landwirtschaft ist ein schweres Geschäft.   Rolnictwo jest ciężkim biznesem.  

  Ist das wirklich sinnvoll?   Czy to jest naprawdę sensowne? 

  Ich habe übrigens einen neuen Lehrer.   Nawiasem mówiąc mam nowego nauczyciela.  

  Ich habe eine kalte Nase.   Mam zimny nos.  

  Er ist ein weltbekannter Sportler.   On jest znanym na całym świecie 
sportowcem.  

  Er hat hohe Einnahmen.   Ma wysokie przychody.  

  Das ist meine private Angelegenheit.   To jest moja prywatna sprawa.  
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  Es ist ein einfaches Prinzip.   To jest łatwa zasada.  

  Ich bin in guter Gesellschaft.   Jestem w dobrym towarzystwie.  

  Das ist aber schick!   To jest eleganckie! 

 

095_Lekcja 16 –Odmiana przymiotników_ Ćwiczenia sprawdzające - przetłumacz! 

  Mam stary samochód.    Ich habe einen alten Wagen. 

  Nowe lotnisko w Berlinie jeszcze nie jest 
gotowe.  

  Der neue Flughafen in Berlin ist noch nicht 
fertig. 

  Te owoce są bardzo egzotyczne.    Diese Frucht ist sehr exotisch. 

  Jadę swoim własnym samochodem.    Ich fahre mit meinem eigenen Auto. 

  Kiedy przyjdzie kolejna część?   Wann kommt die nächste Folge? 

  W najlepszym razie wystarczy na drugie 
miejsce.  

  Das reicht allenfalls zum 2. Platz. 

  Lubię świeże owoce.    Ich liebe frisches Obst. 

  Jestem jednym z wielu pracowników.    Ich bin einer von vielen Angestellten. 

  Niemcy są znane na całym świecie z dobrego 
piwa.  

  Deutschland ist weltweit bekannt für sein 
gutes Bier. 

  Jest całkiem wietrznie.    Es ist sehr windig. 

  Mam pewne wyobrażenia.    Ich habe gewisse Vorstellungen. 

  Ta sama zasada obowiązuje tutaj.    Das gleiche Prinzip kommt hier zur 
Anwendung. 

  Rzeka nie jest szeroka.    Der Fluss ist nicht breit. 

  To leży w centralnym układzie nerwowym.    Das liegt im zentralen Nervensystem. 

  Potrzebuję więcej czasu.    Ich brauche mehr Zeit. 
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  Rolnictwo jest ciężkim biznesem.    Die Landwirtschaft ist ein schweres Geschäft. 

  Ma wysokie przychody.    Er hat hohe Einnahmen. 

  Mam zimny nos.    Ich habe eine kalte Nase. 

  Czy to jest naprawdę sensowne?   Ist das wirklich sinnvoll? 

  To jest moja nowa komoda.    Das ist meine neue Kommode. 

  Mój drogi mężu!   Mein lieber Mann! 

  Jestem w dobrym towarzystwie.    Ich bin in guter Gesellschaft. 

  Koszty rosną corocznie.    Die Kosten steigen jährlich. 

  Jest naszą przyszłą kanclerz.    Sie ist unsere künftige Kanzlerin. 

  Dzisiaj zaczyna się nowe półrocze.    Heute beginnt das neue Halbjahr. 

  On jest znanym na całym świecie 
sportowcem.  

  Er ist ein weltbekannter Sportler. 

  z całym szacunkiem   bei allem nötigen Respekt gegenüber 

  On jest dobrym aktorem.    Er ist ein guter Schauspieler. 

  Atmosfera jest wspaniała.    Die Stimmung ist großartig. 

  To jest trzecie piwo.    Das ist das dritte Bier. 

  Jestem tutaj zupełnie prywatnie.    Ich bin rein privat hier. 

  Papież jest głową kościoła katolickiego.    Der Papst ist das Oberhaupt der katholischen 
Kirche. 

  Nie jestem dobrym narciarzem.    Ich bin kein guter Skifahrer. 

  Usługi w Niemczech są bardzo drogie.    Dienstleistungen sind in Deutschland sehr 
teuer. 

  Wykonuję wszystkie niezbędne 
przygotowania.  

  Ich treffe alle notwendigen Vorbereitungen. 
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  Jestem zastępcą dyrektora zarządzającego.    Ich bin der stellvertretende Geschäftsführer. 

  To jest moja nowa kuchnia.   Das ist meine neue Küche. 

  Mam kilka prac.    Ich habe mehrere Jobs. 

  To jest dziwny sklep.    Es ist ein merkwürdiger Laden. 

  To jest jakiś nowy środek.    Das ist ein neues Mittel. 

  Użytkowanie jest płatne.    Die Nutzung ist kostenpflichtig. 

  Sytuacja jest skrajnie niepokojąca.    Die Situation ist äußerst Beunruhigend. 

  Poproszę pół kurczaka.    Ein halbes Hähnchen, bitte. 

  Czy to jest właściwa droga?   Ist das der richtige Weg? 

  Czy to jest twój stary samochód?   Ist das dein alter Wagen? 

  Mam duże słownictwo.    Ich habe einen großen Wortschatz. 

  Należymy do wiodących firm.    Wir gehören zu den führenden Unternehmen. 

  To jest moje powołanie.    Das ist meine Berufung. 

  Zobaczymy się za pół roku.    Wir sehen uns in einem halben Jahr. 

  To jest wielkie wydarzenie.    Das ist ein großes Ereignis. 

  Mam nową sofę.    Ich habe ein neues Sofa. 

  To jest nasza duża sala.    Das ist unser großer Saal. 

  Mam podwyższoną temperaturę.    Ich habe erhöhte Temperatur. 

  Noszą tradycyjne ubranie.    Sie tragen die traditionellen Kleider. 

  Również idę.    Ich gehe ebenfalls. 

  Czy to jest nowa sukienka?   Ist das ein neues Kleid? 
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  To jest przecież oczywiste.    Das ist doch selbstverständlich. 

  To jest katedra w Köln.   Das ist der Kölner Dom. 

  To jest łatwa zasada.    Es ist ein einfaches Prinzip. 

  To jest piękna panorama.    Das ist eine tolle Skyline. 

  Podróż na wakacje nie zawsze jest przyjemna.    Eine Urlaubsreise ist nicht immer angenehm. 

  Nawiasem mówiąc mam nowego nauczyciela.    Ich habe übrigens einen neuen Lehrer. 

  Tendencja jest wzrastająca.    Die Tendenz ist steigend. 

  Kto jest odpowiedzialnym pracownikiem?   Wer ist der zuständige Sachbearbeiter? 

  To jest moja prywatna sprawa.    Das ist meine private Angelegenheit. 

  Szybkiego powrotu do zdrowia.   Gute Besserung. 

  Potrzebuję nowe krzesło biurowe.    Ich brauche einen neuen Bürostuhl. 

  Centrum Kolonii jest warte zobaczenia.    Die Kölner Innenstadt ist sehr sehenswert. 

  Moje stare mieszkanie było małe.    Meine alte Wohnung war klein. 

  Czy masz pieniądze na nowego mercedesa?   Hättest du Geld für einen neuen Mercedes? 

  To nazywam dobrym serwisem.    Das nenne ich guten Service. 

  Życzę ci tego z całego serca.    Das gönne ich dir von ganzem Herzen. 

  Możliwe, że błąd leży po stronie baterii.    Es liegt möglicherweise an der Batterie. 

  Mam prywatne wejście.    Ich habe einen privaten Eingang. 

  Świętujemy założenie nowej firmy.    Wir feiern die Gründung der neuen Firma. 

  Są tutaj też inni ludzie.   Da sind auch noch andere Leute. 

  To jest słynna atrakcja.    Das ist eine berühmte Sehenswürdigkeit. 
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  Tak to jest.    Das ist so eine Sache. 

  Chodzę tu regularnie.    Ich komme regelmäßig hierher. 

  Jestem regularnym czytelnikiem tej gazety.    Ich bin ein regelmäßiger Leser dieser Zeitung. 

  Ma zagraniaczne prawo jazdy.    Er hat einen ausländischen Führerschein. 

  Lubię świeże truskawki.    Ich mag frische Erdbeeren. 

  Z jakiej okolicy pochodzisz?   Aus welcher Umgebung stammst du? 

  To jest niemiecka ambasada.    Das ist die deutsche Botschaft. 

  Mam stary wiejski dom.    Ich habe ein altes Bauernhaus. 

  To jest bardzo miły kolega.    Das ist ein sehr netter Kollege. 

  Mam tylko jedno jedyne życzenie.    Ich habe nur einen einzigen Wunsch. 

  Czytam teraz trzecią część serii.    Ich lese jetzt den dritten Teil der Serie. 

  Wszędzie go pełno/on jest wszechobecny.    Er ist all gegenwärtig. 

  To dotyczy całego świata.    Das gilt für die ganze Welt. 

  Architektura jest nieopisana.    Die Architektur ist unbeschreiblich. 

  To jest przecież nieludzkie.    Das ist doch unmenschlich. 

  Oferuję najwyżej 100 euro.    Ich biete höchstens 100 Euro an. 

  To jest eleganckie!   Das ist aber schick! 

 

096.00_Lekcja 16 – Odmiana przymiotników_wysłuchaj po niemiecku! 

  Das ist unser großer Saal.   To jest nasza duża sala.  

  Die Kosten steigen jährlich.   Koszty rosną corocznie.  

  Ich bin in guter Gesellschaft.   Jestem w dobrym towarzystwie.  
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  Ich mag frische Erdbeeren.   Lubię świeże truskawki.  

  Ich habe mehrere Jobs.   Mam kilka prac.  

  Ich brauche mehr Zeit.   Potrzebuję więcej czasu.  

  Die Situation ist äußerst Beunruhigend.   Sytuacja jest skrajnie niepokojąca.  

  Ich fahre mit meinem eigenen Auto.   Jadę swoim własnym samochodem.  

  Ich gehe ebenfalls.   Również idę.  

  Ich bin kein guter Skifahrer.   Nie jestem dobrym narciarzem.  

  Meine alte Wohnung war klein.   Moje stare mieszkanie było małe.  

  Wer ist der zuständige Sachbearbeiter?   Kto jest odpowiedzialnym pracownikiem? 

  Das ist das dritte Bier.   To jest trzecie piwo.  

  Das ist meine neue Kommode.   To jest moja nowa komoda.  

  Der neue Flughafen in Berlin ist noch nicht 
fertig. 

  Nowe lotnisko w Berlinie jeszcze nie jest 
gotowe.  

  Ich habe gewisse Vorstellungen.   Mam pewne wyobrażenia.  

  Aus welcher Umgebung stammst du?   Z jakiej okolicy pochodzisz? 

  Ich habe einen großen Wortschatz.   Mam duże słownictwo.  

  Ist das ein neues Kleid?   Czy to jest nowa sukienka? 

  Ich bin ein regelmäßiger Leser dieser Zeitung.   Jestem regularnym czytelnikiem tej gazety.  

  Die Kölner Innenstadt ist sehr sehenswert.   Centrum Kolonii jest warte zobaczenia.  

  Ich habe einen privaten Eingang.   Mam prywatne wejście.  

  Das gleiche Prinzip kommt hier zur 
Anwendung. 

  Ta sama zasada obowiązuje tutaj.  
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  Ich habe erhöhte Temperatur.   Mam podwyższoną temperaturę.  

  Das nenne ich guten Service.   To nazywam dobrym serwisem.  

  Es ist ein einfaches Prinzip.   To jest łatwa zasada.  

  Die Architektur ist unbeschreiblich.   Architektura jest nieopisana.  

  Ich lese jetzt den dritten Teil der Serie.   Czytam teraz trzecią część serii.  

  Es ist sehr windig.   Jest całkiem wietrznie.  

  Ist das dein alter Wagen?   Czy to jest twój stary samochód? 

  Ich habe übrigens einen neuen Lehrer.   Nawiasem mówiąc mam nowego nauczyciela.  

  Ich bin einer von vielen Angestellten.   Jestem jednym z wielu pracowników.  

  Das ist ein großes Ereignis.   To jest wielkie wydarzenie.  

  Wir sehen uns in einem halben Jahr.   Zobaczymy się za pół roku.  

  Das ist ein neues Mittel.   To jest jakiś nowy środek.  

  Sie ist unsere künftige Kanzlerin.   Jest naszą przyszłą kanclerz.  

  Sie tragen die traditionellen Kleider.   Noszą tradycyjne ubranie.  

  Das ist doch selbstverständlich.   To jest przecież oczywiste.  

  Das gilt für die ganze Welt.   To dotyczy całego świata.  

  Hättest du Geld für einen neuen Mercedes?   Czy masz pieniądze na nowego mercedesa? 

  Das ist ein sehr netter Kollege.   To jest bardzo miły kolega.  

  Ich biete höchstens 100 Euro an.   Oferuję najwyżej 100 euro.  

  Er hat hohe Einnahmen.   Ma wysokie przychody.  

  Mein lieber Mann!   Mój drogi mężu! 
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  Die Tendenz ist steigend.   Tendencja jest wzrastająca.  

  Ich brauche einen neuen Bürostuhl.   Potrzebuję nowe krzesło biurowe.  

  Gute Besserung.   Szybkiego powrotu do zdrowia. 

  Wir feiern die Gründung der neuen Firma.   Świętujemy założenie nowej firmy.  

  Die Landwirtschaft ist ein schweres Geschäft.   Rolnictwo jest ciężkim biznesem.  

  Das ist die deutsche Botschaft.   To jest niemiecka ambasada.  

  Er ist ein weltbekannter Sportler.   On jest znanym na całym świecie 
sportowcem.  

  Er ist all gegenwärtig.   Wszędzie go pełno/on jest wszechobecny.  

  Wir gehören zu den führenden Unternehmen.   Należymy do wiodących firm.  

  Die Nutzung ist kostenpflichtig.   Użytkowanie jest płatne.  

  Ich habe ein altes Bauernhaus.   Mam stary wiejski dom.  

  Die Stimmung ist großartig.   Atmosfera jest wspaniała.  

  Der Fluss ist nicht breit.   Rzeka nie jest szeroka.  

  Eine Urlaubsreise ist nicht immer angenehm.   Podróż na wakacje nie zawsze jest przyjemna.  

  Es ist ein merkwürdiger Laden.   To jest dziwny sklep.  

  Das ist eine tolle Skyline.   To jest piękna panorama.  

  Ein halbes Hähnchen, bitte.   Poproszę pół kurczaka.  

  Ich komme regelmäßig hierher.   Chodzę tu regularnie.  

  Es liegt möglicherweise an der Batterie.   Możliwe, że błąd leży po stronie baterii.  

  Der Papst ist das Oberhaupt der katholischen 
Kirche. 

  Papież jest głową kościoła katolickiego.  
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  Wann kommt die nächste Folge?   Kiedy przyjdzie kolejna część? 

  Das liegt im zentralen Nervensystem.   To leży w centralnym układzie nerwowym.  

  Ich bin rein privat hier.   Jestem tutaj zupełnie prywatnie.  

  Das reicht allenfalls zum 2. Platz.   W najlepszym razie wystarczy na drugie 
miejsce.  

  Das ist meine private Angelegenheit.   To jest moja prywatna sprawa.  

  Dienstleistungen sind in Deutschland sehr 
teuer. 

  Usługi w Niemczech są bardzo drogie.  

  Das ist der Kölner Dom.   To jest katedra w Köln. 

  Ich habe einen alten Wagen.   Mam stary samochód.  

  Deutschland ist weltweit bekannt für sein 
gutes Bier. 

  Niemcy są znane na całym świecie z dobrego 
piwa.  

  Ist das wirklich sinnvoll?   Czy to jest naprawdę sensowne? 

  Ich liebe frisches Obst.   Lubię świeże owoce.  

  Ich habe ein neues Sofa.   Mam nową sofę.  

  Das ist eine berühmte Sehenswürdigkeit.   To jest słynna atrakcja.  

  Diese Frucht ist sehr exotisch.   Te owoce są bardzo egzotyczne.  

  Ich treffe alle notwendigen Vorbereitungen.   Wykonuję wszystkie niezbędne 
przygotowania.  

  Das ist meine neue Küche.   To jest moja nowa kuchnia. 

  Ich habe nur einen einzigen Wunsch.   Mam tylko jedno jedyne życzenie.  

  Er hat einen ausländischen Führerschein.   Ma zagraniaczne prawo jazdy.  

  Er ist ein guter Schauspieler.   On jest dobrym aktorem.  

  Heute beginnt das neue Halbjahr.   Dzisiaj zaczyna się nowe półrocze.  
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  Das ist so eine Sache.   Tak to jest.  

  Ich habe eine kalte Nase.   Mam zimny nos.  

  Das ist doch unmenschlich.   To jest przecież nieludzkie.  

  Ist das der richtige Weg?   Czy to jest właściwa droga? 

  Ich bin der stellvertretende Geschäftsführer.   Jestem zastępcą dyrektora zarządzającego.  

  Da sind auch noch andere Leute.   Są tutaj też inni ludzie. 

  bei allem nötigen Respekt gegenüber   z całym szacunkiem 

  Das gönne ich dir von ganzem Herzen.   Życzę ci tego z całego serca.  

  Das ist meine Berufung.   To jest moje powołanie.  

  Das ist aber schick!   To jest eleganckie! 
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096.01_Lekcja 16 – Odmiana przymiotników_karty 

Mein lieber Mann! 
Das reicht allenfalls zum 2. 

Platz. 
Die Situation ist äußerst 

Beunruhigend. 

Ist das wirklich sinnvoll? 
Ich biete höchstens 100 Euro 

an. 
Ich habe gewisse 
Vorstellungen. 

Ich habe ein altes 
Bauernhaus. 

Das ist meine neue 
Kommode. 

Das ist meine neue Küche. 

Ich habe ein neues Sofa. Das ist unser großer Saal. 
Das ist eine berühmte 

Sehenswürdigkeit. 

Das ist eine tolle Skyline. Das ist der Kölner Dom. 
Eine Urlaubsreise ist nicht 

immer angenehm. 

Ich bin kein guter Skifahrer. 
Der neue Flughafen in Berlin 

ist noch nicht fertig. 
Er hat einen ausländischen 

Führerschein. 
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Sytuacja jest skrajnie 
niepokojąca.  

W najlepszym razie 
wystarczy na drugie miejsce.  

Mój drogi mężu! 

Mam pewne wyobrażenia.  Oferuję najwyżej 100 euro.  
Czy to jest naprawdę 

sensowne? 

To jest moja nowa kuchnia. To jest moja nowa komoda.  Mam stary wiejski dom.  

To jest słynna atrakcja.  To jest nasza duża sala.  Mam nową sofę.  

Podróż na wakacje nie 
zawsze jest przyjemna.  

To jest katedra w Köln. To jest piękna panorama.  

Ma zagraniaczne prawo 
jazdy.  

Nowe lotnisko w Berlinie 
jeszcze nie jest gotowe.  

Nie jestem dobrym 
narciarzem.  
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Die Kölner Innenstadt ist 
sehr sehenswert. 

Hättest du Geld für einen 
neuen Mercedes? 

Die Kosten steigen jährlich. 

Heute beginnt das neue 
Halbjahr. 

Ich bin einer von vielen 
Angestellten. 

Ich lese jetzt den dritten Teil 
der Serie. 

Das ist das dritte Bier. 
Wir sehen uns in einem 

halben Jahr. 
Ich habe erhöhte 

Temperatur. 

Ist das ein neues Kleid? Ich habe eine kalte Nase. Ich mag frische Erdbeeren. 

Ein halbes Hähnchen, bitte. Ich liebe frisches Obst. 
Ich habe einen großen 

Wortschatz. 

Gute Besserung. Ich gehe ebenfalls. Das ist so eine Sache. 
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Koszty rosną corocznie.  
Czy masz pieniądze na 

nowego mercedesa? 
Centrum Kolonii jest warte 

zobaczenia.  

Czytam teraz trzecią część 
serii.  

Jestem jednym z wielu 
pracowników.  

Dzisiaj zaczyna się nowe 
półrocze.  

Mam podwyższoną 
temperaturę.  

Zobaczymy się za pół roku.  To jest trzecie piwo.  

Lubię świeże truskawki.  Mam zimny nos.  Czy to jest nowa sukienka? 

Mam duże słownictwo.  Lubię świeże owoce.  Poproszę pół kurczaka.  

Tak to jest.  Również idę.  
Szybkiego powrotu do 

zdrowia. 
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Das ist ein neues Mittel. Er ist all gegenwärtig. 
Es liegt möglicherweise an 

der Batterie. 

Ich habe nur einen einzigen 
Wunsch. 

Ich habe übrigens einen 
neuen Lehrer. 

Die Nutzung ist 
kostenpflichtig. 

Ich brauche einen neuen 
Bürostuhl. 

Ich bin in guter Gesellschaft. 
Die Architektur ist 
unbeschreiblich. 

Das nenne ich guten Service. 
Wir gehören zu den 

führenden Unternehmen. 
Wir feiern die Gründung der 

neuen Firma. 

Er hat hohe Einnahmen. 
Die Landwirtschaft ist ein 

schweres Geschäft. 
Ich bin der stellvertretende 

Geschäftsführer. 

Das ist meine Berufung. 
Dienstleistungen sind in 
Deutschland sehr teuer. 

Die Tendenz ist steigend. 
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Możliwe, że błąd leży po 
stronie baterii.  

Wszędzie go pełno/on jest 
wszechobecny.  

To jest jakiś nowy środek.  

Użytkowanie jest płatne.  
Nawiasem mówiąc mam 

nowego nauczyciela.  
Mam tylko jedno jedyne 

życzenie.  

Architektura jest nieopisana.  
Jestem w dobrym 

towarzystwie.  
Potrzebuję nowe krzesło 

biurowe.  

Świętujemy założenie nowej 
firmy.  

Należymy do wiodących 
firm.  

To nazywam dobrym 
serwisem.  

Jestem zastępcą dyrektora 
zarządzającego.  

Rolnictwo jest ciężkim 
biznesem.  

Ma wysokie przychody.  

Tendencja jest wzrastająca.  
Usługi w Niemczech są 

bardzo drogie.  
To jest moje powołanie.  
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Wer ist der zuständige 
Sachbearbeiter? 

Das ist ein sehr netter 
Kollege. 

Das gleiche Prinzip kommt 
hier zur Anwendung. 

Es ist sehr windig. 
Ich habe einen privaten 

Eingang. 
Aus welcher Umgebung 

stammst du? 

Die Stimmung ist großartig. 
Das ist die deutsche 

Botschaft. 
Es ist ein einfaches Prinzip. 

Sie ist unsere künftige 
Kanzlerin. 

Der Papst ist das Oberhaupt 
der katholischen Kirche. 

Das liegt im zentralen 
Nervensystem. 

Das gilt für die ganze Welt. 
Das gönne ich dir von 

ganzem Herzen. 
Ich brauche mehr Zeit. 

Er ist ein weltbekannter 
Sportler. 

Ich habe einen alten Wagen. Der Fluss ist nicht breit. 
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Ta sama zasada obowiązuje 
tutaj.  

To jest bardzo miły kolega.  
Kto jest odpowiedzialnym 

pracownikiem? 

Z jakiej okolicy pochodzisz? Mam prywatne wejście.  Jest całkiem wietrznie.  

To jest łatwa zasada.  To jest niemiecka ambasada.  Atmosfera jest wspaniała.  

To leży w centralnym 
układzie nerwowym.  

Papież jest głową kościoła 
katolickiego.  

Jest naszą przyszłą kanclerz.  

Potrzebuję więcej czasu.  Życzę ci tego z całego serca.  To dotyczy całego świata.  

Rzeka nie jest szeroka.  Mam stary samochód.  
On jest znanym na całym 

świecie sportowcem.  
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Meine alte Wohnung war 
klein. 

Ich habe mehrere Jobs. Ich bin rein privat hier. 

Deutschland ist weltweit 
bekannt für sein gutes Bier. 

Diese Frucht ist sehr 
exotisch. 

Wann kommt die nächste 
Folge? 

Das ist meine private 
Angelegenheit. 

Ich komme regelmäßig 
hierher. 

Ist das der richtige Weg? 

Ist das dein alter Wagen? 
Sie tragen die traditionellen 

Kleider. 
Ich treffe alle notwendigen 

Vorbereitungen. 

Es ist ein merkwürdiger 
Laden. 

bei allem nötigen Respekt 
gegenüber 

Ich bin ein regelmäßiger 
Leser dieser Zeitung. 

Er ist ein guter Schauspieler. Das ist ein großes Ereignis. Das ist doch unmenschlich. 
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Jestem tutaj zupełnie 
prywatnie.  

Mam kilka prac.  
Moje stare mieszkanie było 

małe.  

Kiedy przyjdzie kolejna 
część? 

Te owoce są bardzo 
egzotyczne.  

Niemcy są znane na całym 
świecie z dobrego piwa.  

Czy to jest właściwa droga? Chodzę tu regularnie.  
To jest moja prywatna 

sprawa.  

Wykonuję wszystkie 
niezbędne przygotowania.  

Noszą tradycyjne ubranie.  
Czy to jest twój stary 

samochód? 

Jestem regularnym 
czytelnikiem tej gazety.  

z całym szacunkiem To jest dziwny sklep.  

To jest przecież nieludzkie.  To jest wielkie wydarzenie.  On jest dobrym aktorem.  
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Ich fahre mit meinem 
eigenen Auto. 

Da sind auch noch andere 
Leute. 

Das ist doch 
selbstverständlich. 

Das ist aber schick! -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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To jest przecież oczywiste.  Są tutaj też inni ludzie. 
Jadę swoim własnym 

samochodem.  

-  -  To jest eleganckie! 
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096.02_Lekcja 16 – Odmiana przymiotników_test 

  Podróż na wakacje nie zawsze jest przyjemna.  ................................................................. 

  To nazywam dobrym serwisem.  ................................................................. 

  Dzisiaj zaczyna się nowe półrocze.  ................................................................. 

  Jest całkiem wietrznie.  ................................................................. 

  Jestem regularnym czytelnikiem tej gazety.  ................................................................. 

  To jest nasza duża sala.  ................................................................. 

  To jest moja nowa kuchnia. ................................................................. 

  To jest piękna panorama.  ................................................................. 

  Nie jestem dobrym narciarzem.  ................................................................. 

  To jest wielkie wydarzenie.  ................................................................. 

  To leży w centralnym układzie nerwowym.  ................................................................. 

  To jest przecież nieludzkie.  ................................................................. 

  Lubię świeże truskawki.  ................................................................. 

  Ma zagraniaczne prawo jazdy.  ................................................................. 

  Czy to jest nowa sukienka? ................................................................. 

  Czy to jest twój stary samochód? ................................................................. 

  To jest słynna atrakcja.  ................................................................. 

  Czy masz pieniądze na nowego mercedesa? ................................................................. 

  Chodzę tu regularnie.  ................................................................. 

  To jest niemiecka ambasada.  ................................................................. 

  Architektura jest nieopisana.  ................................................................. 
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  To jest moje powołanie.  ................................................................. 

  Ma wysokie przychody.  ................................................................. 

  Mam stary wiejski dom.  ................................................................. 

  Z jakiej okolicy pochodzisz? ................................................................. 

  Te owoce są bardzo egzotyczne.  ................................................................. 

  Należymy do wiodących firm.  ................................................................. 

  Usługi w Niemczech są bardzo drogie.  ................................................................. 

  Ta sama zasada obowiązuje tutaj.  ................................................................. 

  Noszą tradycyjne ubranie.  ................................................................. 

  To jest trzecie piwo.  ................................................................. 

  Mój drogi mężu! ................................................................. 

  W najlepszym razie wystarczy na drugie 
miejsce.  

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

  Czy to jest właściwa droga? ................................................................. 

  Są tutaj też inni ludzie. ................................................................. 

  To jest bardzo miły kolega.  ................................................................. 

  To jest moja prywatna sprawa.  ................................................................. 

  Możliwe, że błąd leży po stronie baterii.  ................................................................. 

  Mam duże słownictwo.  ................................................................. 

  Jest naszą przyszłą kanclerz.  ................................................................. 

  Użytkowanie jest płatne.  ................................................................. 

  Jadę swoim własnym samochodem.  ................................................................. 
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  To dotyczy całego świata.  ................................................................. 

  Mam tylko jedno jedyne życzenie.  ................................................................. 

  To jest łatwa zasada.  ................................................................. 

  Niemcy są znane na całym świecie z dobrego 
piwa.  

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

  Jestem jednym z wielu pracowników.  ................................................................. 

  Kto jest odpowiedzialnym pracownikiem? ................................................................. 

  To jest jakiś nowy środek.  ................................................................. 

  Kiedy przyjdzie kolejna część? ................................................................. 

  Potrzebuję nowe krzesło biurowe.  ................................................................. 

  Również idę.  ................................................................. 

  Nawiasem mówiąc mam nowego nauczyciela.  ................................................................. 

  Poproszę pół kurczaka.  ................................................................. 

  Czytam teraz trzecią część serii.  ................................................................. 

  Papież jest głową kościoła katolickiego.  ................................................................. 

  To jest eleganckie! ................................................................. 

  To jest moja nowa komoda.  ................................................................. 

  To jest przecież oczywiste.  ................................................................. 

  Mam pewne wyobrażenia.  ................................................................. 

  Atmosfera jest wspaniała.  ................................................................. 

  Jestem zastępcą dyrektora zarządzającego.  ................................................................. 

  Rolnictwo jest ciężkim biznesem.  ................................................................. 
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  Zobaczymy się za pół roku.  ................................................................. 

  Mam stary samochód.  ................................................................. 

  Potrzebuję więcej czasu.  ................................................................. 

  z całym szacunkiem ................................................................. 

  Szybkiego powrotu do zdrowia. ................................................................. 

  Nowe lotnisko w Berlinie jeszcze nie jest 
gotowe.  

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

  Życzę ci tego z całego serca.  ................................................................. 

  Sytuacja jest skrajnie niepokojąca.  ................................................................. 

  Rzeka nie jest szeroka.  ................................................................. 

  Jestem tutaj zupełnie prywatnie.  ................................................................. 

  Centrum Kolonii jest warte zobaczenia.  ................................................................. 

  To jest katedra w Köln. ................................................................. 

  Jestem w dobrym towarzystwie.  ................................................................. 

  Wykonuję wszystkie niezbędne 
przygotowania.  

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

  Czy to jest naprawdę sensowne? ................................................................. 

  Wszędzie go pełno/on jest wszechobecny.  ................................................................. 

  Moje stare mieszkanie było małe.  ................................................................. 

  Tendencja jest wzrastająca.  ................................................................. 

  To jest dziwny sklep.  ................................................................. 

  Mam nową sofę.  ................................................................. 
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  Mam prywatne wejście.  ................................................................. 

  Mam zimny nos.  ................................................................. 

  Mam kilka prac.  ................................................................. 

  Tak to jest.  ................................................................. 

  Świętujemy założenie nowej firmy.  ................................................................. 

  Lubię świeże owoce.  ................................................................. 

  Koszty rosną corocznie.  ................................................................. 

  On jest znanym na całym świecie 
sportowcem.  

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

  On jest dobrym aktorem.  ................................................................. 

  Oferuję najwyżej 100 euro.  ................................................................. 

  Mam podwyższoną temperaturę.  ................................................................. 
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096.03_Lekcja 16 – Odmiana przymiotników_klucz 

  Podróż na wakacje nie zawsze jest przyjemna.    Eine Urlaubsreise ist nicht immer angenehm. 

  To nazywam dobrym serwisem.    Das nenne ich guten Service. 

  Dzisiaj zaczyna się nowe półrocze.    Heute beginnt das neue Halbjahr. 

  Jest całkiem wietrznie.    Es ist sehr windig. 

  Jestem regularnym czytelnikiem tej gazety.    Ich bin ein regelmäßiger Leser dieser Zeitung. 

  To jest nasza duża sala.    Das ist unser großer Saal. 

  To jest moja nowa kuchnia.   Das ist meine neue Küche. 

  To jest piękna panorama.    Das ist eine tolle Skyline. 

  Nie jestem dobrym narciarzem.    Ich bin kein guter Skifahrer. 

  To jest wielkie wydarzenie.    Das ist ein großes Ereignis. 

  To leży w centralnym układzie nerwowym.    Das liegt im zentralen Nervensystem. 

  To jest przecież nieludzkie.    Das ist doch unmenschlich. 

  Lubię świeże truskawki.    Ich mag frische Erdbeeren. 

  Ma zagraniaczne prawo jazdy.    Er hat einen ausländischen Führerschein. 

  Czy to jest nowa sukienka?   Ist das ein neues Kleid? 

  Czy to jest twój stary samochód?   Ist das dein alter Wagen? 

  To jest słynna atrakcja.    Das ist eine berühmte Sehenswürdigkeit. 

  Czy masz pieniądze na nowego mercedesa?   Hättest du Geld für einen neuen Mercedes? 

  Chodzę tu regularnie.    Ich komme regelmäßig hierher. 

  To jest niemiecka ambasada.    Das ist die deutsche Botschaft. 

  Architektura jest nieopisana.    Die Architektur ist unbeschreiblich. 
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  To jest moje powołanie.    Das ist meine Berufung. 

  Ma wysokie przychody.    Er hat hohe Einnahmen. 

  Mam stary wiejski dom.    Ich habe ein altes Bauernhaus. 

  Z jakiej okolicy pochodzisz?   Aus welcher Umgebung stammst du? 

  Te owoce są bardzo egzotyczne.    Diese Frucht ist sehr exotisch. 

  Należymy do wiodących firm.    Wir gehören zu den führenden Unternehmen. 

  Usługi w Niemczech są bardzo drogie.    Dienstleistungen sind in Deutschland sehr 
teuer. 

  Ta sama zasada obowiązuje tutaj.    Das gleiche Prinzip kommt hier zur 
Anwendung. 

  Noszą tradycyjne ubranie.    Sie tragen die traditionellen Kleider. 

  To jest trzecie piwo.    Das ist das dritte Bier. 

  Mój drogi mężu!   Mein lieber Mann! 

  W najlepszym razie wystarczy na drugie 
miejsce.  

  Das reicht allenfalls zum 2. Platz. 

  Czy to jest właściwa droga?   Ist das der richtige Weg? 

  Są tutaj też inni ludzie.   Da sind auch noch andere Leute. 

  To jest bardzo miły kolega.    Das ist ein sehr netter Kollege. 

  To jest moja prywatna sprawa.    Das ist meine private Angelegenheit. 

  Możliwe, że błąd leży po stronie baterii.    Es liegt möglicherweise an der Batterie. 

  Mam duże słownictwo.    Ich habe einen großen Wortschatz. 

  Jest naszą przyszłą kanclerz.    Sie ist unsere künftige Kanzlerin. 

  Użytkowanie jest płatne.    Die Nutzung ist kostenpflichtig. 
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  Jadę swoim własnym samochodem.    Ich fahre mit meinem eigenen Auto. 

  To dotyczy całego świata.    Das gilt für die ganze Welt. 

  Mam tylko jedno jedyne życzenie.    Ich habe nur einen einzigen Wunsch. 

  To jest łatwa zasada.    Es ist ein einfaches Prinzip. 

  Niemcy są znane na całym świecie z dobrego 
piwa.  

  Deutschland ist weltweit bekannt für sein 
gutes Bier. 

  Jestem jednym z wielu pracowników.    Ich bin einer von vielen Angestellten. 

  Kto jest odpowiedzialnym pracownikiem?   Wer ist der zuständige Sachbearbeiter? 

  To jest jakiś nowy środek.    Das ist ein neues Mittel. 

  Kiedy przyjdzie kolejna część?   Wann kommt die nächste Folge? 

  Potrzebuję nowe krzesło biurowe.    Ich brauche einen neuen Bürostuhl. 

  Również idę.    Ich gehe ebenfalls. 

  Nawiasem mówiąc mam nowego nauczyciela.    Ich habe übrigens einen neuen Lehrer. 

  Poproszę pół kurczaka.    Ein halbes Hähnchen, bitte. 

  Czytam teraz trzecią część serii.    Ich lese jetzt den dritten Teil der Serie. 

  Papież jest głową kościoła katolickiego.    Der Papst ist das Oberhaupt der katholischen 
Kirche. 

  To jest eleganckie!   Das ist aber schick! 

  To jest moja nowa komoda.    Das ist meine neue Kommode. 

  To jest przecież oczywiste.    Das ist doch selbstverständlich. 

  Mam pewne wyobrażenia.    Ich habe gewisse Vorstellungen. 

  Atmosfera jest wspaniała.    Die Stimmung ist großartig. 
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  Jestem zastępcą dyrektora zarządzającego.    Ich bin der stellvertretende Geschäftsführer. 

  Rolnictwo jest ciężkim biznesem.    Die Landwirtschaft ist ein schweres Geschäft. 

  Zobaczymy się za pół roku.    Wir sehen uns in einem halben Jahr. 

  Mam stary samochód.    Ich habe einen alten Wagen. 

  Potrzebuję więcej czasu.    Ich brauche mehr Zeit. 

  z całym szacunkiem   bei allem nötigen Respekt gegenüber 

  Szybkiego powrotu do zdrowia.   Gute Besserung. 

  Nowe lotnisko w Berlinie jeszcze nie jest 
gotowe.  

  Der neue Flughafen in Berlin ist noch nicht 
fertig. 

  Życzę ci tego z całego serca.    Das gönne ich dir von ganzem Herzen. 

  Sytuacja jest skrajnie niepokojąca.    Die Situation ist äußerst Beunruhigend. 

  Rzeka nie jest szeroka.    Der Fluss ist nicht breit. 

  Jestem tutaj zupełnie prywatnie.    Ich bin rein privat hier. 

  Centrum Kolonii jest warte zobaczenia.    Die Kölner Innenstadt ist sehr sehenswert. 

  To jest katedra w Köln.   Das ist der Kölner Dom. 

  Jestem w dobrym towarzystwie.    Ich bin in guter Gesellschaft. 

  Wykonuję wszystkie niezbędne 
przygotowania.  

  Ich treffe alle notwendigen Vorbereitungen. 

  Czy to jest naprawdę sensowne?   Ist das wirklich sinnvoll? 

  Wszędzie go pełno/on jest wszechobecny.    Er ist all gegenwärtig. 

  Moje stare mieszkanie było małe.    Meine alte Wohnung war klein. 

  Tendencja jest wzrastająca.    Die Tendenz ist steigend. 
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  To jest dziwny sklep.    Es ist ein merkwürdiger Laden. 

  Mam nową sofę.    Ich habe ein neues Sofa. 

  Mam prywatne wejście.    Ich habe einen privaten Eingang. 

  Mam zimny nos.    Ich habe eine kalte Nase. 

  Mam kilka prac.    Ich habe mehrere Jobs. 

  Tak to jest.    Das ist so eine Sache. 

  Świętujemy założenie nowej firmy.    Wir feiern die Gründung der neuen Firma. 

  Lubię świeże owoce.    Ich liebe frisches Obst. 

  Koszty rosną corocznie.    Die Kosten steigen jährlich. 

  On jest znanym na całym świecie 
sportowcem.  

  Er ist ein weltbekannter Sportler. 

  On jest dobrym aktorem.    Er ist ein guter Schauspieler. 

  Oferuję najwyżej 100 euro.    Ich biete höchstens 100 Euro an. 

  Mam podwyższoną temperaturę.    Ich habe erhöhte Temperatur. 
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097_Lekcja 17 – Stopniowanie przymiotników_ słownictwo - słuchaj! 

  Schluss, der   koniec 

  U-Bahn, die   metro 

  heftig   gwałtowny 

  regelmäßig   regularny 

  traditionellen   tradycyjny 

  Angabe, die   dane 

  Verkehrsmittel, das   środek transportu 

  billig   tani 

  immer schneller   coraz szybciej 

  gut, besser, am besten   dobry, lepszy, najlepszy 

  unterrichtet   informowany 

  zwar   chociaż 

  statt   zamiast 

  hellgrün   jasnozielony 

  unverändert   niezmieniony 

  Beziehungen, die   relacje 

  am schnellsten   najszybszy 

  Gewicht, das   waga 

  merkwürdig   dziwny 

  froh   szczęśliwy 

  sinnvoll   sensowne 
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  üblich   powszechny 

  hoch, höher, am höchsten   wysoki, wyższy, najwyższy 

  gelegentlich   okazyjnie 

  menschlich   ludzkie 

  traurig   smutny 

  in Zukunft   w przyszłości 

  Städte, die   miasta 

  jüdisch   żydowski 

  hoher   wyższy 

  vorstellbar   wyobrażalny 

  wenigstens   przynajmniej 

  notwendig   konieczny 

  stärker   silniejszy 

  besser   lepszy 

  höflich   uprzejmy 

  klug   mądry 

  Alltag, der   życie codzienne  

  scharf   ostry 

  bloß   tylko 

  preiswert   korzystne 

  Freiheit, die   wolność 
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  lieb   miły 

  am kleinsten   najmniejszy 

  unglaublich   niewiarygodny 

  Holz, das   drewno 

  wichtigste   najważniejszy 

  vorsichtiger   ostrożniej 

  schwindlig   słabo 

  Berg, der   góra 

  nationale   narodowy 

  Schluss, der   koniec 

  Aussicht, die   widok 

  sichtbar   widoczny 

  Buchstabe, der   litera 

  flexibel   elastyczny 

  reich   bogaty 

  kalt, kälter, am kältesten   zimny, zimniejszy, najzimniejszy 

  alt, älter, am ältesten   stary, starszy, najstarszy 

  leer   pusty 

  nötig   konieczny 

  übrigen   poza tym 

  wichtigste   najważniejsze 
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  nötig   konieczny 

  Abschied, der   pożegnanie 

  nett   miły 

  höflich   uprzejmy 

  jüngste   najmłodszy 

  kurz, kürzer, am kürzesten   krótki, krótszy, najkrótszy 

  südlich von   na południe z  

  Soße, die   sos 

  Medizin, die   medycyna 

  Quartal, das   kwartał 

  modisch   modny 

  Stadtviertel, das   dzielnica miasta 

  gern, lieber, am liebsten   chętnie, chętniej, najchętniej 

  höchst   najwyżej 

  früh   wcześnie 

  Süden, der   południe 

  nötig   konieczny 

  höher   wyższy 

  jung, jünger, am jüngsten   młody, młodszy, najmłodszy 

  länger   dłuższy 

  desto   więcej 
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  warm, wärmer, am wärmsten   ciepły, cieplejszy, najcieplejszy 

  Integration, die   integracja 

  nett   miły 

  unterschiedlich   różny 

  groß, grösser, am größten   wielki, większy, największy 

  notwendig   niezbędny 

  Rang, der   ranga 

  am schönsten   najpiękniejszy 

  höchste   najwyższy 

  Teilnahme, die   udział 

  am teuersten   najdroższy 

  Je   im 
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  widoczny   sichtbar 

  powszechny   üblich 

  miasta   Städte, die 

  stary, starszy, najstarszy   alt, älter, am ältesten 

  widok   Aussicht, die 

  najmłodszy   jüngste 

  konieczny   nötig 

  lepszy   besser 
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  korzystne   preiswert 

  pożegnanie   Abschied, der 

  udział   Teilnahme, die 

  dobry, lepszy, najlepszy   gut, besser, am besten 

  miły   nett 

  koniec   Schluss, der 

  wysoki, wyższy, najwyższy   hoch, höher, am höchsten 

  zimny, zimniejszy, najzimniejszy   kalt, kälter, am kältesten 

  bogaty   reich 

  informowany   unterrichtet 

  szczęśliwy   froh 

  niezmieniony   unverändert 

  sos   Soße, die 

  elastyczny   flexibel 

  poza tym   übrigen 

  najpiękniejszy   am schönsten 

  słabo   schwindlig 

  uprzejmy   höflich 

  chociaż   zwar 

  miły   lieb 

  niewiarygodny   unglaublich 
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  wyższy   hoher 

  młody, młodszy, najmłodszy   jung, jünger, am jüngsten 

  zamiast   statt 

  ranga   Rang, der 

  dłuższy   länger 

  relacje   Beziehungen, die 

  chętnie, chętniej, najchętniej   gern, lieber, am liebsten 

  dane   Angabe, die 

  wielki, większy, największy   groß, grösser, am größten 

  gwałtowny   heftig 

  najwyżej   höchst 

  pusty   leer 

  dziwny   merkwürdig 

  przynajmniej   wenigstens 

  drewno   Holz, das 

  coraz szybciej   immer schneller 

  koniec   Schluss, der 

  najważniejsze   wichtigste 

  litera   Buchstabe, der 

  tani   billig 

  ostry   scharf 
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  najmniejszy   am kleinsten 

  kwartał   Quartal, das 

  silniejszy   stärker 

  żydowski   jüdisch 

  integracja   Integration, die 

  waga   Gewicht, das 

  okazyjnie   gelegentlich 

  ostrożniej   vorsichtiger 

  w przyszłości   in Zukunft 

  uprzejmy   höflich 

  tylko   bloß 

  najdroższy   am teuersten 

  medycyna   Medizin, die 

  smutny   traurig 

  miły   nett 

  modny   modisch 

  krótki, krótszy, najkrótszy   kurz, kürzer, am kürzesten 

  więcej   desto 

  jasnozielony   hellgrün 

  najszybszy   am schnellsten 

  dzielnica miasta   Stadtviertel, das 
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  różny   unterschiedlich 

  regularny   regelmäßig 

  konieczny   nötig 

  konieczny   nötig 

  ciepły, cieplejszy, najcieplejszy   warm, wärmer, am wärmsten 

  najwyższy   höchste 

  mądry   klug 

  konieczny   notwendig 

  wyższy   höher 

  góra   Berg, der 

  środek transportu   Verkehrsmittel, das 

  niezbędny   notwendig 

  najważniejszy   wichtigste 

  wcześnie   früh 

  południe   Süden, der 

  życie codzienne    Alltag, der 

  na południe z    südlich von 

  wyobrażalny   vorstellbar 

  metro   U-Bahn, die 

  tradycyjny   traditionellen 

  ludzkie   menschlich 
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  narodowy   nationale 

  wolność   Freiheit, die 

  sensowne   sinnvoll 

  im   Je 

 

099_Lekcja 17_Stopniowanie przymiotników_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. 
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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 

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 
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  Er hat einen höheren Rang als ich.   On ma wyższą rangę niż ja.  

  Das Auto ist am teuersten.   Ten samochód jest najdroższy.  

  Der Tank ist leer.   Bak jest pusty.  

  Das ist höchst seltsam.   To jest bardzo dziwne. 

  Mir ist kalt.   Jest mi chłodno.  

  Die Frau ist am ältesten.   Ta kobieta jest najstarsza.  

  Das Haus ist am schönsten.   Ten dom jest najpiękniejszy.  

  Ich habe zwar zu wenig Geld ...   Wprawdzie mam mało pieniedzy… 

  Das Auto ist am schnellsten.   Ten samochód jest najszybszy.  

  Ich ziehe näher zur Arbeit.   Przeprowadzam się bliżej do pracy.  

  April ist wärmer als Februar.   Kwiecień jest cieplejszy niż luty.  

  Lieber Wein statt Wasser.   Lepsze wino niż woda.  

  Das ist unser höchster Berg.   To jest nasza najwyższa góra.  

  Der Abschied ist schwer.   Pożegnanie jest trudne.  

  Integration ist nicht immer leicht.   Integracja nigdy nie jest łatwa.  

  Der Tod ist unvermeidlich.   Śmierć jest nieunikniona. 

  Das Haus ist höher.   Ten dom jest wyższy.  

  Er ist kaum noch sichtbar.   On jest ledwo widoczny.  

  Die Medizin ist auf diesem Gebiet weit 
fortgeschritten. 

  W tej sferze medycyna jest bardzo rozwinięta.  

  Das Haus ist am kleinsten.   Ten dom jest najmniejszy.  
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  Dieses Quartal ist besser als das vergangene.   Ten kwartał jest lepszy niż miniony.  

  Die U-Bahn ist meistens pünktlich.   Metro zazwyczaj jest punktualne.  

  Die Frau ist am jüngsten.   Ta pani jest najmłodsza.  

  Der Bus ist das beste Verkehrsmittel in der 
Stadt. 

  Autobus jest w mieście najlepszym środkiem 
transportu. 

  Da sind unsere Ansichten unterschiedlich.   W tym momencie nasze poglądy są różne. 

  Die Aussicht ist großartig.   Widok jest świetny.  

  Die Strecke ist am kürzesten.   Ta droga jest najkrótsza.  

  Dich habe ich für klüger gehalten.   Uważałem cię za mądrzejszego.  

  Diese Angaben sind richtig.   Te dane są poprawne.  

  Ich gehe gelegentlich ins Kino.   Okazjonalnie chodzę do kina.  

  Ich bleibe noch einen Tag länger.   Zostanę jeszcze jeden dzień dłużej.  

  Der Alex ist das höchste Gebäude in Berlin.   Alex jest najwyższym budynkiem w Berlinie.  

  Die Situation ist unverändert.   Sytuacja nie uległa zmianie.  

  Das Beste kommt zum Schluss.   Najlepsze na koniec.  

  Mit bloßen Fingern.   Tylko z gołymi palcami.  

  Das ist besser.   To jest lepsze.  

  Chinesische Buchstaben sind unlernbar.   Chińskie litery są nie do nauczenia.  

  Das ist südlich von hier.   To jest stąd na południe.  

  Er fuhr immer schneller und schneller.   Jeździ coraz szybciej i szybciej.  

  Ehrlichkeit ist mir das wichtigste.   Uczciwość jest dla mnie najważniejsza.  

  Je mehr desto besser.   Im więcej, tym lepiej.  
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  Kannst du wenigstens etwas früher kommen?   Czy możesz przyjść choć trochę wcześniej? 

  Ich bin zeitlich sehr flexibel.   Jestem elastyczny czasowo. 

  Er kam zu dem gleichen Schluss.   Doszedł do takiego samego wniosku.  

  Warum kommst du so früh?   Dlaczego idziesz tak wcześnie? 

  Das ist sehr preiswert.   To jest bardzo korzystne.  

  Es ist billiger.   To jest tańsze.  

  Irren ist menschlich.   Błądzić jest rzeczą ludzką.  

  Ich habe gute Beziehungen.   Mam dobre relacje.  

  Er ist stärker als ich.   On jest silniejszy ode mnie.  

  Jetzt ist es besser.   Teraz jest lepiej.  

  Das Gewicht ist zu hoch.   Waga jest za wysoka.  

  Die Städte mit den meisten Einwohnern sind 
zum Beispiel Berlin und Hamburg. 

  Miastami z największą liczbą obywateli są 
Berlin i Hamburg.  

  Das war ein hoher Preis.   To była wyższa cena.  

  Das Holz ist trocken.   Drewno jest suche.  

  Im Süden ist es wärmer als hier.   Na południu jest cieplej niż tutaj.  

  Er hat jüdische Wurzeln.   Ma korzenie żydowskie.  

  Ist noch mehr Soße da?   Czy jest jeszcze więcej sosu? 

  Das Haus ist am größten.   Ten dom jest największy.  

  Er ist der jüngste der Kinder.   On jest najmłodszy z dzieci.  

  Das wichtigste kommt noch.   Najważniejsze dopiero przed nami.  

  Ist das üblich?   Czy to jest powszechne? 
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  Der Alltag ist langweilig.   Życie codzienne jest nudne.  

  Das ist das älteste Stadtviertel.   To jest najstarsza dzielnica miasta.  

  Die Freiheit ist das höchste Gut.   Wolność jest dobrem najwyższym.  

  Im übrigen lerne ich lieber Deutsch.   Poza tym uczę się chętniej niemieckiego.  

  In Zukunft bin ich vorsichtiger.   W przyszłości będę ostrożniejsza.  

  Die Teilnahme ist freiwillig.   Udział jest dobrowolny.  

  Der Kurs steigt sicher noch höher.   Kurs wzrośnie jeszcze bardziej.  

  Je mehr desto besser.   Im więcej, tym lepiej.  

 

101_Lekcja 17 – Stopniowanie przymiotników_ Ćwiczenia sprawdzające - przetłumacz! 

  Życie codzienne jest nudne.    Der Alltag ist langweilig. 

  To jest tańsze.    Es ist billiger. 

  Jeździ coraz szybciej i szybciej.    Er fuhr immer schneller und schneller. 

  Im więcej, tym lepiej.    Je mehr desto besser. 

  Poza tym uczę się chętniej niemieckiego.    Im übrigen lerne ich lieber Deutsch. 

  Ta pani jest najmłodsza.    Die Frau ist am jüngsten. 

  Ta kobieta jest najstarsza.    Die Frau ist am ältesten. 

  Ma korzenie żydowskie.    Er hat jüdische Wurzeln. 

  To jest nasza najwyższa góra.    Das ist unser höchster Berg. 

  Kwiecień jest cieplejszy niż luty.    April ist wärmer als Februar. 

  Metro zazwyczaj jest punktualne.    Die U-Bahn ist meistens pünktlich. 

  On ma wyższą rangę niż ja.    Er hat einen höheren Rang als ich. 
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  Błądzić jest rzeczą ludzką.    Irren ist menschlich. 

  Bak jest pusty.    Der Tank ist leer. 

  To jest najstarsza dzielnica miasta.    Das ist das älteste Stadtviertel. 

  To była wyższa cena.    Das war ein hoher Preis. 

  Na południu jest cieplej niż tutaj.    Im Süden ist es wärmer als hier. 

  Kurs wzrośnie jeszcze bardziej.    Der Kurs steigt sicher noch höher. 

  Zostanę jeszcze jeden dzień dłużej.    Ich bleibe noch einen Tag länger. 

  Autobus jest w mieście najlepszym środkiem 
transportu. 

  Der Bus ist das beste Verkehrsmittel in der 
Stadt. 

  Przeprowadzam się bliżej do pracy.    Ich ziehe näher zur Arbeit. 

  To jest lepsze.    Das ist besser. 

  Czy możesz przyjść choć trochę wcześniej?   Kannst du wenigstens etwas früher kommen? 

  Ta droga jest najkrótsza.    Die Strecke ist am kürzesten. 

  Drewno jest suche.    Das Holz ist trocken. 

  Sytuacja nie uległa zmianie.    Die Situation ist unverändert. 

  To jest stąd na południe.    Das ist südlich von hier. 

  Waga jest za wysoka.    Das Gewicht ist zu hoch. 

  Tylko z gołymi palcami.    Mit bloßen Fingern. 

  To jest bardzo dziwne.   Das ist höchst seltsam. 

  On jest ledwo widoczny.    Er ist kaum noch sichtbar. 

  On jest najmłodszy z dzieci.    Er ist der jüngste der Kinder. 

  Ten samochód jest najdroższy.    Das Auto ist am teuersten. 
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  Miastami z największą liczbą obywateli są 
Berlin i Hamburg.  

  Die Städte mit den meisten Einwohnern sind 
zum Beispiel Berlin und Hamburg. 

  W tym momencie nasze poglądy są różne.   Da sind unsere Ansichten unterschiedlich. 

  Jestem elastyczny czasowo.   Ich bin zeitlich sehr flexibel. 

  Pożegnanie jest trudne.    Der Abschied ist schwer. 

  Mam dobre relacje.    Ich habe gute Beziehungen. 

  Wolność jest dobrem najwyższym.    Die Freiheit ist das höchste Gut. 

  Chińskie litery są nie do nauczenia.    Chinesische Buchstaben sind unlernbar. 

  Teraz jest lepiej.    Jetzt ist es besser. 

  Wprawdzie mam mało pieniedzy…   Ich habe zwar zu wenig Geld ... 

  Ten dom jest wyższy.    Das Haus ist höher. 

  Lepsze wino niż woda.    Lieber Wein statt Wasser. 

  Widok jest świetny.    Die Aussicht ist großartig. 

  To jest bardzo korzystne.    Das ist sehr preiswert. 

  Okazjonalnie chodzę do kina.    Ich gehe gelegentlich ins Kino. 

  Ten dom jest najpiękniejszy.    Das Haus ist am schönsten. 

  Te dane są poprawne.    Diese Angaben sind richtig. 

  Ten samochód jest najszybszy.    Das Auto ist am schnellsten. 

  Najlepsze na koniec.    Das Beste kommt zum Schluss. 

  Czy to jest powszechne?   Ist das üblich? 

  Alex jest najwyższym budynkiem w Berlinie.    Der Alex ist das höchste Gebäude in Berlin. 

  Czy jest jeszcze więcej sosu?   Ist noch mehr Soße da? 



 68 

  Ten dom jest największy.    Das Haus ist am größten. 

  Uczciwość jest dla mnie najważniejsza.    Ehrlichkeit ist mir das wichtigste. 

  Jest mi chłodno.    Mir ist kalt. 

  Udział jest dobrowolny.    Die Teilnahme ist freiwillig. 

  Ten dom jest najmniejszy.    Das Haus ist am kleinsten. 

  W przyszłości będę ostrożniejsza.    In Zukunft bin ich vorsichtiger. 

  On jest silniejszy ode mnie.    Er ist stärker als ich. 

  W tej sferze medycyna jest bardzo rozwinięta.    Die Medizin ist auf diesem Gebiet weit 
fortgeschritten. 

  Najważniejsze dopiero przed nami.    Das wichtigste kommt noch. 

  Ten kwartał jest lepszy niż miniony.    Dieses Quartal ist besser als das vergangene. 

  Śmierć jest nieunikniona.   Der Tod ist unvermeidlich. 

  Integracja nigdy nie jest łatwa.    Integration ist nicht immer leicht. 

  Doszedł do takiego samego wniosku.    Er kam zu dem gleichen Schluss. 

  Uważałem cię za mądrzejszego.    Dich habe ich für klüger gehalten. 

  Dlaczego idziesz tak wcześnie?   Warum kommst du so früh? 

  Im więcej, tym lepiej.    Je mehr desto besser. 

 

102.00_Lekcja 17 – Stopniowanie przymiotników_wysłuchaj po niemiecku! 

  Das ist sehr preiswert.   To jest bardzo korzystne.  

  Mit bloßen Fingern.   Tylko z gołymi palcami.  

  Er hat jüdische Wurzeln.   Ma korzenie żydowskie.  

  Die U-Bahn ist meistens pünktlich.   Metro zazwyczaj jest punktualne.  
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  Das war ein hoher Preis.   To była wyższa cena.  

  Die Strecke ist am kürzesten.   Ta droga jest najkrótsza.  

  Er kam zu dem gleichen Schluss.   Doszedł do takiego samego wniosku.  

  Das ist das älteste Stadtviertel.   To jest najstarsza dzielnica miasta.  

  Der Abschied ist schwer.   Pożegnanie jest trudne.  

  Der Alltag ist langweilig.   Życie codzienne jest nudne.  

  Irren ist menschlich.   Błądzić jest rzeczą ludzką.  

  Das Haus ist am kleinsten.   Ten dom jest najmniejszy.  

  Der Kurs steigt sicher noch höher.   Kurs wzrośnie jeszcze bardziej.  

  Das Auto ist am teuersten.   Ten samochód jest najdroższy.  

  Das Haus ist am größten.   Ten dom jest największy.  

  Ehrlichkeit ist mir das wichtigste.   Uczciwość jest dla mnie najważniejsza.  

  Das Haus ist am schönsten.   Ten dom jest najpiękniejszy.  

  Das ist höchst seltsam.   To jest bardzo dziwne. 

  Die Teilnahme ist freiwillig.   Udział jest dobrowolny.  

  Ich gehe gelegentlich ins Kino.   Okazjonalnie chodzę do kina.  

  Integration ist nicht immer leicht.   Integracja nigdy nie jest łatwa.  

  Ist noch mehr Soße da?   Czy jest jeszcze więcej sosu? 

  Ich ziehe näher zur Arbeit.   Przeprowadzam się bliżej do pracy.  

  Das ist unser höchster Berg.   To jest nasza najwyższa góra.  

  Er ist der jüngste der Kinder.   On jest najmłodszy z dzieci.  
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  Die Frau ist am jüngsten.   Ta pani jest najmłodsza.  

  Die Medizin ist auf diesem Gebiet weit 
fortgeschritten. 

  W tej sferze medycyna jest bardzo rozwinięta.  

  Das Auto ist am schnellsten.   Ten samochód jest najszybszy.  

  Das wichtigste kommt noch.   Najważniejsze dopiero przed nami.  

  Der Tod ist unvermeidlich.   Śmierć jest nieunikniona. 

  Ich habe zwar zu wenig Geld ...   Wprawdzie mam mało pieniedzy… 

  Diese Angaben sind richtig.   Te dane są poprawne.  

  Je mehr desto besser.   Im więcej, tym lepiej.  

  Der Alex ist das höchste Gebäude in Berlin.   Alex jest najwyższym budynkiem w Berlinie.  

  Der Tank ist leer.   Bak jest pusty.  

  Der Bus ist das beste Verkehrsmittel in der 
Stadt. 

  Autobus jest w mieście najlepszym środkiem 
transportu. 

  Lieber Wein statt Wasser.   Lepsze wino niż woda.  

  Kannst du wenigstens etwas früher kommen?   Czy możesz przyjść choć trochę wcześniej? 

  Das Gewicht ist zu hoch.   Waga jest za wysoka.  

  Das ist südlich von hier.   To jest stąd na południe.  

  Die Aussicht ist großartig.   Widok jest świetny.  

  Er ist kaum noch sichtbar.   On jest ledwo widoczny.  

  Die Situation ist unverändert.   Sytuacja nie uległa zmianie.  

  Das Haus ist höher.   Ten dom jest wyższy.  

  Chinesische Buchstaben sind unlernbar.   Chińskie litery są nie do nauczenia.  
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  Im übrigen lerne ich lieber Deutsch.   Poza tym uczę się chętniej niemieckiego.  

  Da sind unsere Ansichten unterschiedlich.   W tym momencie nasze poglądy są różne. 

  Es ist billiger.   To jest tańsze.  

  Die Frau ist am ältesten.   Ta kobieta jest najstarsza.  

  Die Freiheit ist das höchste Gut.   Wolność jest dobrem najwyższym.  

  Das Beste kommt zum Schluss.   Najlepsze na koniec.  

  Dich habe ich für klüger gehalten.   Uważałem cię za mądrzejszego.  

  Er hat einen höheren Rang als ich.   On ma wyższą rangę niż ja.  

  Jetzt ist es besser.   Teraz jest lepiej.  

  Mir ist kalt.   Jest mi chłodno.  

  Er fuhr immer schneller und schneller.   Jeździ coraz szybciej i szybciej.  

  Warum kommst du so früh?   Dlaczego idziesz tak wcześnie? 

  Er ist stärker als ich.   On jest silniejszy ode mnie.  

  Das ist besser.   To jest lepsze.  

  Im Süden ist es wärmer als hier.   Na południu jest cieplej niż tutaj.  

  Ist das üblich?   Czy to jest powszechne? 

  Das Holz ist trocken.   Drewno jest suche.  

  In Zukunft bin ich vorsichtiger.   W przyszłości będę ostrożniejsza.  

  Ich bleibe noch einen Tag länger.   Zostanę jeszcze jeden dzień dłużej.  

  Die Städte mit den meisten Einwohnern sind 
zum Beispiel Berlin und Hamburg. 

  Miastami z największą liczbą obywateli są 
Berlin i Hamburg.  

  Ich bin zeitlich sehr flexibel.   Jestem elastyczny czasowo. 
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  Ich habe gute Beziehungen.   Mam dobre relacje.  

  Dieses Quartal ist besser als das vergangene.   Ten kwartał jest lepszy niż miniony.  

  April ist wärmer als Februar.   Kwiecień jest cieplejszy niż luty.  

  Je mehr desto besser.   Im więcej, tym lepiej.  
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102.01_Lekcja 17 – Stopniowanie przymiotników_karty 

Im übrigen lerne ich lieber 
Deutsch. 

Irren ist menschlich. Mit bloßen Fingern. 

Ich ziehe näher zur Arbeit. Warum kommst du so früh? 
Die Medizin ist auf diesem 
Gebiet weit fortgeschritten. 

Ich bleibe noch einen Tag 
länger. 

Mir ist kalt. 

Die Städte mit den meisten 
Einwohnern sind zum 

Beispiel Berlin und 
Hamburg. 

Ich habe zwar zu wenig Geld 
... 

Der Kurs steigt sicher noch 
höher. 

Das war ein hoher Preis. 

Das ist unser höchster Berg. 
Im Süden ist es wärmer als 

hier. 
Das ist südlich von hier. 

Die U-Bahn ist meistens 
pünktlich. 

Der Bus ist das beste 
Verkehrsmittel in der Stadt. 

Er fuhr immer schneller und 
schneller. 
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Tylko z gołymi palcami.  Błądzić jest rzeczą ludzką.  
Poza tym uczę się chętniej 

niemieckiego.  

W tej sferze medycyna jest 
bardzo rozwinięta.  

Dlaczego idziesz tak 
wcześnie? 

Przeprowadzam się bliżej do 
pracy.  

Miastami z największą 
liczbą obywateli są Berlin i 

Hamburg.  
Jest mi chłodno.  

Zostanę jeszcze jeden dzień 
dłużej.  

To była wyższa cena.  
Kurs wzrośnie jeszcze 

bardziej.  
Wprawdzie mam mało 

pieniedzy… 

To jest stąd na południe.  
Na południu jest cieplej niż 

tutaj.  
To jest nasza najwyższa 

góra.  

Jeździ coraz szybciej i 
szybciej.  

Autobus jest w mieście 
najlepszym środkiem 

transportu. 

Metro zazwyczaj jest 
punktualne.  
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Das ist das älteste 
Stadtviertel. 

In Zukunft bin ich 
vorsichtiger. 

Der Alltag ist langweilig. 

Ist noch mehr Soße da? 
Chinesische Buchstaben sind 

unlernbar. 
Lieber Wein statt Wasser. 

Er hat einen höheren Rang 
als ich. 

Die Teilnahme ist freiwillig. Je mehr desto besser. 

Ich gehe gelegentlich ins 
Kino. 

Er kam zu dem gleichen 
Schluss. 

Dieses Quartal ist besser als 
das vergangene. 

Diese Angaben sind richtig. 
Das Beste kommt zum 

Schluss. 
Die Aussicht ist großartig. 

Er ist kaum noch sichtbar. Das Holz ist trocken. Der Tod ist unvermeidlich. 
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Życie codzienne jest nudne.  
W przyszłości będę 

ostrożniejsza.  
To jest najstarsza dzielnica 

miasta.  

Lepsze wino niż woda.  
Chińskie litery są nie do 

nauczenia.  
Czy jest jeszcze więcej sosu? 

Im więcej, tym lepiej.  Udział jest dobrowolny.  On ma wyższą rangę niż ja.  

Ten kwartał jest lepszy niż 
miniony.  

Doszedł do takiego samego 
wniosku.  

Okazjonalnie chodzę do 
kina.  

Widok jest świetny.  Najlepsze na koniec.  Te dane są poprawne.  

Śmierć jest nieunikniona. Drewno jest suche.  On jest ledwo widoczny.  
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Ich habe gute Beziehungen. Er ist der jüngste der Kinder. Der Abschied ist schwer. 

Die Freiheit ist das höchste 
Gut. 

Integration ist nicht immer 
leicht. 

Das ist besser. 

Ich bin zeitlich sehr flexibel. Er ist stärker als ich. Das ist sehr preiswert. 

Kannst du wenigstens etwas 
früher kommen? 

Ehrlichkeit ist mir das 
wichtigste. 

Der Alex ist das höchste 
Gebäude in Berlin. 

Das Gewicht ist zu hoch. Der Tank ist leer. Die Situation ist unverändert. 

Das ist höchst seltsam. Ist das üblich? 
Da sind unsere Ansichten 

unterschiedlich. 
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Pożegnanie jest trudne.  On jest najmłodszy z dzieci.  Mam dobre relacje.  

To jest lepsze.  
Integracja nigdy nie jest 

łatwa.  
Wolność jest dobrem 

najwyższym.  

To jest bardzo korzystne.  On jest silniejszy ode mnie.  Jestem elastyczny czasowo. 

Alex jest najwyższym 
budynkiem w Berlinie.  

Uczciwość jest dla mnie 
najważniejsza.  

Czy możesz przyjść choć 
trochę wcześniej? 

Sytuacja nie uległa zmianie.  Bak jest pusty.  Waga jest za wysoka.  

W tym momencie nasze 
poglądy są różne. 

Czy to jest powszechne? To jest bardzo dziwne. 
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Dich habe ich für klüger 
gehalten. 

Das wichtigste kommt noch. Es ist billiger. 

Das Haus ist am schönsten. Das Haus ist am kleinsten. Das Auto ist am schnellsten. 

Das Auto ist am teuersten. Die Frau ist am jüngsten. Die Frau ist am ältesten. 

Das Haus ist am größten. Die Strecke ist am kürzesten. April ist wärmer als Februar. 

Das Haus ist höher. Jetzt ist es besser. Er hat jüdische Wurzeln. 

Je mehr desto besser. -  -  
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To jest tańsze.  
Najważniejsze dopiero przed 

nami.  
Uważałem cię za 

mądrzejszego.  

Ten samochód jest 
najszybszy.  

Ten dom jest najmniejszy.  Ten dom jest najpiękniejszy.  

Ta kobieta jest najstarsza.  Ta pani jest najmłodsza.  
Ten samochód jest 

najdroższy.  

Kwiecień jest cieplejszy niż 
luty.  

Ta droga jest najkrótsza.  Ten dom jest największy.  

Ma korzenie żydowskie.  Teraz jest lepiej.  Ten dom jest wyższy.  

-  -  Im więcej, tym lepiej.  
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102.02_Lekcja 17 – Stopniowanie przymiotników_test 

  Poza tym uczę się chętniej niemieckiego.  ................................................................. 

  Ten dom jest najmniejszy.  ................................................................. 

  To jest bardzo dziwne. ................................................................. 

  Ma korzenie żydowskie.  ................................................................. 

  Ta kobieta jest najstarsza.  ................................................................. 

  Mam dobre relacje.  ................................................................. 

  Miastami z największą liczbą obywateli są 
Berlin i Hamburg.  

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

  Dlaczego idziesz tak wcześnie? ................................................................. 

  Im więcej, tym lepiej.  ................................................................. 

  Jestem elastyczny czasowo. ................................................................. 

  Najważniejsze dopiero przed nami.  ................................................................. 

  Widok jest świetny.  ................................................................. 

  Metro zazwyczaj jest punktualne.  ................................................................. 

  On jest ledwo widoczny.  ................................................................. 

  Ten dom jest wyższy.  ................................................................. 

  Jeździ coraz szybciej i szybciej.  ................................................................. 

  Ta droga jest najkrótsza.  ................................................................. 

  To była wyższa cena.  ................................................................. 

  Błądzić jest rzeczą ludzką.  ................................................................. 

  To jest tańsze.  ................................................................. 
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  Im więcej, tym lepiej.  ................................................................. 

  Ta pani jest najmłodsza.  ................................................................. 

  Zostanę jeszcze jeden dzień dłużej.  ................................................................. 

  Czy to jest powszechne? ................................................................. 

  Życie codzienne jest nudne.  ................................................................. 

  Chińskie litery są nie do nauczenia.  ................................................................. 

  Bak jest pusty.  ................................................................. 

  Ten kwartał jest lepszy niż miniony.  ................................................................. 

  Teraz jest lepiej.  ................................................................. 

  Drewno jest suche.  ................................................................. 

  Tylko z gołymi palcami.  ................................................................. 

  Najlepsze na koniec.  ................................................................. 

  W tym momencie nasze poglądy są różne. ................................................................. 

  Ten samochód jest najszybszy.  ................................................................. 

  On jest najmłodszy z dzieci.  ................................................................. 

  On ma wyższą rangę niż ja.  ................................................................. 

  Wolność jest dobrem najwyższym.  ................................................................. 

  Kwiecień jest cieplejszy niż luty.  ................................................................. 

  Uważałem cię za mądrzejszego.  ................................................................. 

  Czy możesz przyjść choć trochę wcześniej? ................................................................. 

  Wprawdzie mam mało pieniedzy… ................................................................. 
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  Śmierć jest nieunikniona. ................................................................. 

  Kurs wzrośnie jeszcze bardziej.  ................................................................. 

  Ten samochód jest najdroższy.  ................................................................. 

  To jest najstarsza dzielnica miasta.  ................................................................. 

  Lepsze wino niż woda.  ................................................................. 

  Czy jest jeszcze więcej sosu? ................................................................. 

  Udział jest dobrowolny.  ................................................................. 

  To jest bardzo korzystne.  ................................................................. 

  Te dane są poprawne.  ................................................................. 

  Ten dom jest największy.  ................................................................. 

  Ten dom jest najpiękniejszy.  ................................................................. 

  Na południu jest cieplej niż tutaj.  ................................................................. 

  W tej sferze medycyna jest bardzo rozwinięta.  ................................................................. 

  Autobus jest w mieście najlepszym środkiem 
transportu. 

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

  Jest mi chłodno.  ................................................................. 

  Uczciwość jest dla mnie najważniejsza.  ................................................................. 

  Waga jest za wysoka.  ................................................................. 

  To jest lepsze.  ................................................................. 

  Pożegnanie jest trudne.  ................................................................. 

  On jest silniejszy ode mnie.  ................................................................. 

  Integracja nigdy nie jest łatwa.  ................................................................. 
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  Przeprowadzam się bliżej do pracy.  ................................................................. 

  Okazjonalnie chodzę do kina.  ................................................................. 

  Doszedł do takiego samego wniosku.  ................................................................. 

  To jest stąd na południe.  ................................................................. 

  Alex jest najwyższym budynkiem w Berlinie.  ................................................................. 

  To jest nasza najwyższa góra.  ................................................................. 

  Sytuacja nie uległa zmianie.  ................................................................. 

  W przyszłości będę ostrożniejsza.  ................................................................. 
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102.03_Lekcja 17 – Stopniowanie przymiotników_klucz 

  Poza tym uczę się chętniej niemieckiego.    Im übrigen lerne ich lieber Deutsch. 

  Ten dom jest najmniejszy.    Das Haus ist am kleinsten. 

  To jest bardzo dziwne.   Das ist höchst seltsam. 

  Ma korzenie żydowskie.    Er hat jüdische Wurzeln. 

  Ta kobieta jest najstarsza.    Die Frau ist am ältesten. 

  Mam dobre relacje.    Ich habe gute Beziehungen. 

  Miastami z największą liczbą obywateli są 
Berlin i Hamburg.  

  Die Städte mit den meisten Einwohnern sind 
zum Beispiel Berlin und Hamburg. 

  Dlaczego idziesz tak wcześnie?   Warum kommst du so früh? 

  Im więcej, tym lepiej.    Je mehr desto besser. 

  Jestem elastyczny czasowo.   Ich bin zeitlich sehr flexibel. 

  Najważniejsze dopiero przed nami.    Das wichtigste kommt noch. 

  Widok jest świetny.    Die Aussicht ist großartig. 

  Metro zazwyczaj jest punktualne.    Die U-Bahn ist meistens pünktlich. 

  On jest ledwo widoczny.    Er ist kaum noch sichtbar. 

  Ten dom jest wyższy.    Das Haus ist höher. 

  Jeździ coraz szybciej i szybciej.    Er fuhr immer schneller und schneller. 

  Ta droga jest najkrótsza.    Die Strecke ist am kürzesten. 

  To była wyższa cena.    Das war ein hoher Preis. 

  Błądzić jest rzeczą ludzką.    Irren ist menschlich. 

  To jest tańsze.    Es ist billiger. 
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  Im więcej, tym lepiej.    Je mehr desto besser. 

  Ta pani jest najmłodsza.    Die Frau ist am jüngsten. 

  Zostanę jeszcze jeden dzień dłużej.    Ich bleibe noch einen Tag länger. 

  Czy to jest powszechne?   Ist das üblich? 

  Życie codzienne jest nudne.    Der Alltag ist langweilig. 

  Chińskie litery są nie do nauczenia.    Chinesische Buchstaben sind unlernbar. 

  Bak jest pusty.    Der Tank ist leer. 

  Ten kwartał jest lepszy niż miniony.    Dieses Quartal ist besser als das vergangene. 

  Teraz jest lepiej.    Jetzt ist es besser. 

  Drewno jest suche.    Das Holz ist trocken. 

  Tylko z gołymi palcami.    Mit bloßen Fingern. 

  Najlepsze na koniec.    Das Beste kommt zum Schluss. 

  W tym momencie nasze poglądy są różne.   Da sind unsere Ansichten unterschiedlich. 

  Ten samochód jest najszybszy.    Das Auto ist am schnellsten. 

  On jest najmłodszy z dzieci.    Er ist der jüngste der Kinder. 

  On ma wyższą rangę niż ja.    Er hat einen höheren Rang als ich. 

  Wolność jest dobrem najwyższym.    Die Freiheit ist das höchste Gut. 

  Kwiecień jest cieplejszy niż luty.    April ist wärmer als Februar. 

  Uważałem cię za mądrzejszego.    Dich habe ich für klüger gehalten. 

  Czy możesz przyjść choć trochę wcześniej?   Kannst du wenigstens etwas früher kommen? 

  Wprawdzie mam mało pieniedzy…   Ich habe zwar zu wenig Geld ... 
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  Śmierć jest nieunikniona.   Der Tod ist unvermeidlich. 

  Kurs wzrośnie jeszcze bardziej.    Der Kurs steigt sicher noch höher. 

  Ten samochód jest najdroższy.    Das Auto ist am teuersten. 

  To jest najstarsza dzielnica miasta.    Das ist das älteste Stadtviertel. 

  Lepsze wino niż woda.    Lieber Wein statt Wasser. 

  Czy jest jeszcze więcej sosu?   Ist noch mehr Soße da? 

  Udział jest dobrowolny.    Die Teilnahme ist freiwillig. 

  To jest bardzo korzystne.    Das ist sehr preiswert. 

  Te dane są poprawne.    Diese Angaben sind richtig. 

  Ten dom jest największy.    Das Haus ist am größten. 

  Ten dom jest najpiękniejszy.    Das Haus ist am schönsten. 

  Na południu jest cieplej niż tutaj.    Im Süden ist es wärmer als hier. 

  W tej sferze medycyna jest bardzo rozwinięta.    Die Medizin ist auf diesem Gebiet weit 
fortgeschritten. 

  Autobus jest w mieście najlepszym środkiem 
transportu. 

  Der Bus ist das beste Verkehrsmittel in der 
Stadt. 

  Jest mi chłodno.    Mir ist kalt. 

  Uczciwość jest dla mnie najważniejsza.    Ehrlichkeit ist mir das wichtigste. 

  Waga jest za wysoka.    Das Gewicht ist zu hoch. 

  To jest lepsze.    Das ist besser. 

  Pożegnanie jest trudne.    Der Abschied ist schwer. 

  On jest silniejszy ode mnie.    Er ist stärker als ich. 
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  Integracja nigdy nie jest łatwa.    Integration ist nicht immer leicht. 

  Przeprowadzam się bliżej do pracy.    Ich ziehe näher zur Arbeit. 

  Okazjonalnie chodzę do kina.    Ich gehe gelegentlich ins Kino. 

  Doszedł do takiego samego wniosku.    Er kam zu dem gleichen Schluss. 

  To jest stąd na południe.    Das ist südlich von hier. 

  Alex jest najwyższym budynkiem w Berlinie.    Der Alex ist das höchste Gebäude in Berlin. 

  To jest nasza najwyższa góra.    Das ist unser höchster Berg. 

  Sytuacja nie uległa zmianie.    Die Situation ist unverändert. 

  W przyszłości będę ostrożniejsza.    In Zukunft bin ich vorsichtiger. 
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103_Lekcja 18 – Czasowniki z przyimkami_ słownictwo - słuchaj! 

  worüber   o czym 

  glauben an   wierzyć w 

  verwenden   verwenden 

  Investoren, die   Investoren, die 

  sich handeln um   chodzić o  

  profitieren   zyskiwać, profitować 

  Personal, das   personel 

  daraus   z tego 

  verantwortlich   odpowiedzialny 

  Pommes, (frites)   Pommes, (frites) 

  aufpassen auf   uważać na  

  aufpassen auf 4p   uważać na 

  aufpassen auf   uważać na  

  Erinnerung, die   wspomnienie 

  Rückfahrt, die   droga powrotna 

  sich erinnern an - ich erinnere mich an, du 
erinnerst dich an, er erinnert sich an, wir 
erinnern uns an, ihr erinnert euch an, sie 
erinnern sich an 

  przypomnieć sobie o 

  davon   z tego 

  sich fürchten- ich fürchte mich, du fürchtest 
dich, er fürchtet sich, wir fürchten uns, ihr 
fürchtet euch, sie fürchten sich. 

  bać się 

  dabei   przy tym 
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  darüber   o tym 

  dafür   za to 

  achten auf 4p   uważać na 

  denken - ich denke, du denkst, er denkt, wir 
denken, ihr denkt, sie denken 

  denken - ich denke, du denkst, er denkt, wir 
denken, ihr denkt, sie denken 

  Öl, das   olej 

  davor   z tego 

  überraschen an   zaskakiwać w 

  Über   o 

  Frühjahr, das   wiosna 

  antworten - ich antworte, du antwortest, er 
antwortet, wir antworten, ihr antwortet, sie 
antworten 

  antworten - ich antworte, du antwortest, er 
antwortet, wir antworten, ihr antwortet, sie 
antworten 

  an   o 

  Lust, die   ochota 

  Schrift, die   pismo 

  plötzlich   nagle 

  versprechen   versprechen 

  verlangen   wymagać 

  wonach   jak 

  Erfahrung, die, Erfahrungen   doświadczenie 

  danach   potem 

  dienen - ich diene, du dienst, er dient, wir 
dienen, ihr dient, sie dienen 

  służyć 
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  verschieden   różny 

  Medien, die   Medien, die 

 

104_Lekcja 18 – Czasowniki z przyimkami_ Słownictwo - przetłumacz! 

  zaskakiwać w   überraschen an 

  uważać na    aufpassen auf 

  z tego   davon 

  zyskiwać, profitować   profitieren 

  o tym   darüber 

  wymagać   verlangen 

  uważać na   aufpassen auf 4p 

  różny   verschieden 

  o czym   worüber 

  jak   wonach 

  uważać na   achten auf 4p 

  bać się   sich fürchten- ich fürchte mich, du fürchtest 
dich, er fürchtet sich, wir fürchten uns, ihr 
fürchtet euch, sie fürchten sich. 

  przy tym   dabei 

  versprechen   versprechen 

  uważać na    aufpassen auf 

  Investoren, die   Investoren, die 

  ochota   Lust, die 
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  verwenden   verwenden 

  za to   dafür 

  z tego   daraus 

  pismo   Schrift, die 

  wierzyć w   glauben an 

  potem   danach 

  służyć   dienen - ich diene, du dienst, er dient, wir 
dienen, ihr dient, sie dienen 

  wspomnienie   Erinnerung, die 

  denken - ich denke, du denkst, er denkt, wir 
denken, ihr denkt, sie denken 

  denken - ich denke, du denkst, er denkt, wir 
denken, ihr denkt, sie denken 

  doświadczenie   Erfahrung, die, Erfahrungen 

  olej   Öl, das 

  o   an 

  o   Über 

  wiosna   Frühjahr, das 

  droga powrotna   Rückfahrt, die 

  personel   Personal, das 

  chodzić o    sich handeln um 

  nagle   plötzlich 

  Pommes, (frites)   Pommes, (frites) 

  antworten - ich antworte, du antwortest, er 
antwortet, wir antworten, ihr antwortet, sie 
antworten 

  antworten - ich antworte, du antwortest, er 
antwortet, wir antworten, ihr antwortet, sie 
antworten 
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  przypomnieć sobie o   sich erinnern an - ich erinnere mich an, du 
erinnerst dich an, er erinnert sich an, wir 
erinnern uns an, ihr erinnert euch an, sie 
erinnern sich an 

  z tego   davor 

  odpowiedzialny   verantwortlich 

  Medien, die   Medien, die 
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105_Lekcja 18_Czasowniki z przyimkami_wyjaśnienie 
 

W tej lekcji zapoznamy się z połączeniami czasownikowymi. Połączenia czasownikowe to zwroty 
takie jak: interesować się czymś, cieszyć się na, dziękować za itd.  

Poniżej przedstawiamy podstawowe połączenia czasowników z przyimkami: 

 

aufpassen auf    uważać na  

helfen mit/bei   pomagać z/przy 

bitten um   prosić o    

hören von/über   słyszeć o 

danken für   dziękować za    

sich interessieren für  interesować się czymś 

denken an   myśleć o    

nachdenken über  pomyśleć o 

einverstanden sein mit  zgadzać się z    

passen zu   pasować do  

sich entscheiden für  zdecydować się na   

spielen mit   bawić się z 

sich entschuldigen bei, für przepraszać za   

sprechen von/über  mówić o 

sich erinnern an  pamiętać o  

teilnehmen an   wziąć udział w 

fahren mit   jechać (czym)   

sich treffen mit   spotkać się z 

fragen nach   pytać się o    

sich unterhalten über   rozmawiać o 

sich freuen auf   cieszyć się na    

warten auf    czekać na 

sich freuen über  cieszyć się z    

wünschen zu   życzyć z 
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Erinnerst du dich an unsere Mutter?  

Pamiętasz o naszej matce? 

 

Wir sollen nach dem Weg fragen.   

Powinniśmy zapytać o drogę. 

 

Jeżeli chcemy zapytać się ,,O kogo pytasz?‘‘, ,, O co pytasz?‘‘, musimy sobie najpierw uświadomić, 
z którym przyimkiem łączy się dany czasownik. Po polsku powiemy pytać o, po niemiecku fragen 
nach. 

Jeżeli pytamy się o osobę, zapytamy się za pomocą przyimka (o) i zaimka WER (kto) w odpowiednim 
przypadku. Formy zaimka WER to: WER – kto, WESSEN – czyj, WEM – komu, WEN – kogo. Zatem 
według słów powyżej, przyimek NACH łączy sięz celownikiem, więc ,,O kogo się pytasz? “ będzie 
brzmiało Nach wem fragst du?  

Pytam się o Karolinę.    Ich frage nach Karolin.  

O kim myślisz?     An wen denkst du? 

Myślę o moim synu.     Ich denke an meinen Sohn. 

 

Auf wen wartet ihr?    Na kogo czekacie? 

 

Jeżeli pytamy o rzecz, zapytamy się za pomocą przedrostka WO- i przyimka. Przed przyimek, który 
rozpoczyna się od samogłoski, wstawimy jeszcze -r-. W odpowiedzi zastosujemy przedrostek DA- i 
przyimek lub dołączymy -r- przed przyimek, który rozpoczyna się od samogłoski.  

 

 O co pytasz?     Wonach fragst du? 

 Pytam się o to.     Ich frage danach.  

 

 O czym myślisz?    Woran denkst du? 

 Myślę o tym.     Ich denke daran. 

 

 Czym się interesujesz?    Wofür interessierst du dich?  
  

 Interesuję się tym.    Ich interessiere mich dafür.  
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106_Lekcja 18 – Czasowniki z przyimkami_ Ćwiczenia sprawdzające - słuchaj! 

  Es handelt sich darum.   Chodzi o to.  

  Er ist immer dabei.   On jest zawsze obecny.  

  Glauben Sie an den Sieg?   Wierzycie w zwycięstwo? 

  Ich habe Lust auf Eis.   Mam ochotę na lody.  

  Ich habe keine Erinnerung daran.   Nie mam żadnych wspomnień z tym 
związanych.  

  Wofür kann man das verwenden?   Wofür kann man das verwenden? 

  Was kann ich dafür verlangen?   Co mogę za to wymagać? 

  Wozu dient es?   Do czego to służy? 

  Was lernen wir daraus?   Czego się z tego nauczymy? 

  Darauf passen wir auf.   Uważamy na to.  

  Dafür bin ich nicht verantwortlich.   Nie jestem za to odpowiedzialny. 

  Ich freue mich auf die Rückfahrt.   Cieszę się na drogę powrotną.  

  Dazu bin ich nicht in der Lage.   Dlatego nie jestem w stanie tego zrobić.  

  Er passt auf ihn auf.   On uważa na niego.  

  Ich erinnere mich daran.   Przypominam sobie o tym.  

  Ich erkenne das an der Schrift.   Poznam to według pisma.  

  Damit habe ich noch keine Erfahrung.   Nie mam jeszcze z tym doświadczenia.  

  Davor habe ich Angst.   Boję się tego.  

  Das hast du davon!   Masz za swoje.  

  Damit rechnet sie.   Ona tego oczekuje.  
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  Willst du Pommes dazu?   Willst du Pommes dazu? 

  Was überrascht Sie an…   Co Pana/Panią/Państwa zaskakuje w 

  Wonach sieht das aus?   Jak to wygląda? 

  Ich bin davon überzeugt.   Jestem o tym przekonany.  

  Gehen wir danach noch etwas essen?   Idziemy potem jeszcze coś zjeść? 

  Ich bin an einigen der Objekte interessiert.   Jestem zainteresowany jednym z obiektów.  

  Ich suche nach Öl.   Szukam oleju.  

  Was versprichst du dir davon?   Was versprichst du dir davon? 

  Ich denke an Dich.   Myślę o tobie.  

  Dafür kann ich nichts.   Nie mogę nic na to poradzić.  

  Wir suchen nach neuen Investoren.   Wir suchen nach neuen Investoren. 

  Wovor fürchtest du dich?   Czego się boisz? 

  Worüber redet ihr?   O czym rozmawiacie? 

  Ihr wartet auf mich.   Ihr wartet auf mich. 

  Plötzlich tut er mir leid.   Nagle jest mi go żal.  

  Die Meinungen dazu sind verschieden.   Opinie o tym są różne.  

  Pass auf ihn auf!   Uważaj na niego 

  Wir alle profitieren davon.   Wszyscy z tego skorzystamy.  

  Ich bitte um einen Antwort.   Ich bitte um einen Antwort. 

  Wir sprechen darüber.   Mówimy o tym.  

  Woran denkst du?   Woran denkst du? 
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  Wir achten darauf.   Zwracamy uwagę.  

  Ich freue mich auf das Frühjahr.   Cieszę się na wiosnę.  

  Das Personal arbeitet daran.   Personel pracuje na tym.  

  Über was redest du?   O czym mówisz? 

  Die Medien berichteten darüber.   Die Medien berichteten darüber. 

 

107_Lekcja 18 – Czasowniki z przyimkami_ Ćwiczenia sprawdzające - przetłumacz! 

  Dlatego nie jestem w stanie tego zrobić.    Dazu bin ich nicht in der Lage. 

  Nie mam jeszcze z tym doświadczenia.    Damit habe ich noch keine Erfahrung. 

  Woran denkst du?   Woran denkst du? 

  Przypominam sobie o tym.    Ich erinnere mich daran. 

  Opinie o tym są różne.    Die Meinungen dazu sind verschieden. 

  Co Pana/Panią/Państwa zaskakuje w   Was überrascht Sie an… 

  Cieszę się na drogę powrotną.    Ich freue mich auf die Rückfahrt. 

  Wszyscy z tego skorzystamy.    Wir alle profitieren davon. 

  Personel pracuje na tym.    Das Personal arbeitet daran. 

  Uważaj na niego   Pass auf ihn auf! 

  Co mogę za to wymagać?   Was kann ich dafür verlangen? 

  Boję się tego.    Davor habe ich Angst. 

  Zwracamy uwagę.    Wir achten darauf. 

  Uważamy na to.    Darauf passen wir auf. 

  Idziemy potem jeszcze coś zjeść?   Gehen wir danach noch etwas essen? 
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  Jestem o tym przekonany.    Ich bin davon überzeugt. 

  Nie jestem za to odpowiedzialny.   Dafür bin ich nicht verantwortlich. 

  Jak to wygląda?   Wonach sieht das aus? 

  Nie mogę nic na to poradzić.    Dafür kann ich nichts. 

  Masz za swoje.    Das hast du davon! 

  Chodzi o to.    Es handelt sich darum. 

  Ona tego oczekuje.    Damit rechnet sie. 

  Do czego to służy?   Wozu dient es? 

  Nie mam żadnych wspomnień z tym 
związanych.  

  Ich habe keine Erinnerung daran. 

  Ihr wartet auf mich.   Ihr wartet auf mich. 

  Myślę o tobie.    Ich denke an Dich. 

  O czym mówisz?   Über was redest du? 

  O czym rozmawiacie?   Worüber redet ihr? 

  Mówimy o tym.    Wir sprechen darüber. 

  Wir suchen nach neuen Investoren.   Wir suchen nach neuen Investoren. 

  Nagle jest mi go żal.    Plötzlich tut er mir leid. 

  Cieszę się na wiosnę.    Ich freue mich auf das Frühjahr. 

  Willst du Pommes dazu?   Willst du Pommes dazu? 

  Czego się z tego nauczymy?   Was lernen wir daraus? 

  Mam ochotę na lody.    Ich habe Lust auf Eis. 

  Szukam oleju.    Ich suche nach Öl. 
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  Wofür kann man das verwenden?   Wofür kann man das verwenden? 

  Poznam to według pisma.    Ich erkenne das an der Schrift. 

  On uważa na niego.    Er passt auf ihn auf. 

  Was versprichst du dir davon?   Was versprichst du dir davon? 

  Ich bitte um einen Antwort.   Ich bitte um einen Antwort. 

  Jestem zainteresowany jednym z obiektów.    Ich bin an einigen der Objekte interessiert. 

  On jest zawsze obecny.    Er ist immer dabei. 

  Czego się boisz?   Wovor fürchtest du dich? 

  Wierzycie w zwycięstwo?   Glauben Sie an den Sieg? 

  Die Medien berichteten darüber.   Die Medien berichteten darüber. 

 

108.00_Lekcja 18 – Czasowniki z przyimkami_wysłuchaj po niemiecku! 

  Ich freue mich auf die Rückfahrt.   Cieszę się na drogę powrotną.  

  Ich habe Lust auf Eis.   Mam ochotę na lody.  

  Ich denke an Dich.   Myślę o tobie.  

  Darauf passen wir auf.   Uważamy na to.  

  Ich bitte um einen Antwort.   Ich bitte um einen Antwort. 

  Ich erinnere mich daran.   Przypominam sobie o tym.  

  Das hast du davon!   Masz za swoje.  

  Ich erkenne das an der Schrift.   Poznam to według pisma.  

  Willst du Pommes dazu?   Willst du Pommes dazu? 

  Glauben Sie an den Sieg?   Wierzycie w zwycięstwo? 
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  Wozu dient es?   Do czego to służy? 

  Ich habe keine Erinnerung daran.   Nie mam żadnych wspomnień z tym 
związanych.  

  Er ist immer dabei.   On jest zawsze obecny.  

  Plötzlich tut er mir leid.   Nagle jest mi go żal.  

  Ich freue mich auf das Frühjahr.   Cieszę się na wiosnę.  

  Wonach sieht das aus?   Jak to wygląda? 

  Wir suchen nach neuen Investoren.   Wir suchen nach neuen Investoren. 

  Dafür kann ich nichts.   Nie mogę nic na to poradzić.  

  Woran denkst du?   Woran denkst du? 

  Damit habe ich noch keine Erfahrung.   Nie mam jeszcze z tym doświadczenia.  

  Wir achten darauf.   Zwracamy uwagę.  

  Wir alle profitieren davon.   Wszyscy z tego skorzystamy.  

  Wofür kann man das verwenden?   Wofür kann man das verwenden? 

  Was überrascht Sie an…   Co Pana/Panią/Państwa zaskakuje w 

  Wovor fürchtest du dich?   Czego się boisz? 

  Ich bin davon überzeugt.   Jestem o tym przekonany.  

  Er passt auf ihn auf.   On uważa na niego.  

  Dazu bin ich nicht in der Lage.   Dlatego nie jestem w stanie tego zrobić.  

  Davor habe ich Angst.   Boję się tego.  

  Es handelt sich darum.   Chodzi o to.  

  Gehen wir danach noch etwas essen?   Idziemy potem jeszcze coś zjeść? 
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  Wir sprechen darüber.   Mówimy o tym.  

  Was kann ich dafür verlangen?   Co mogę za to wymagać? 

  Worüber redet ihr?   O czym rozmawiacie? 

  Das Personal arbeitet daran.   Personel pracuje na tym.  

  Ich bin an einigen der Objekte interessiert.   Jestem zainteresowany jednym z obiektów.  

  Was versprichst du dir davon?   Was versprichst du dir davon? 

  Über was redest du?   O czym mówisz? 

  Pass auf ihn auf!   Uważaj na niego 

  Was lernen wir daraus?   Czego się z tego nauczymy? 

  Die Meinungen dazu sind verschieden.   Opinie o tym są różne.  

  Damit rechnet sie.   Ona tego oczekuje.  

  Ich suche nach Öl.   Szukam oleju.  

  Dafür bin ich nicht verantwortlich.   Nie jestem za to odpowiedzialny. 

  Ihr wartet auf mich.   Ihr wartet auf mich. 

  Die Medien berichteten darüber.   Die Medien berichteten darüber. 
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108.01_Lekcja 18 – Czasowniki z przyimkami_karty 

Was überrascht Sie an… Er passt auf ihn auf. Pass auf ihn auf! 

Wir achten darauf. Darauf passen wir auf. Wozu dient es? 

Ich erinnere mich daran. 
Was kann ich dafür 

verlangen? 
Es handelt sich darum. 

Wovor fürchtest du dich? Glauben Sie an den Sieg? 
Ich freue mich auf die 

Rückfahrt. 

Das Personal arbeitet daran. Ich suche nach Öl. Ich habe Lust auf Eis. 

Ich erkenne das an der 
Schrift. 

Worüber redet ihr? 
Die Meinungen dazu sind 

verschieden. 
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Uważaj na niego On uważa na niego.  
Co Pana/Panią/Państwa 

zaskakuje w 

Do czego to służy? Uważamy na to.  Zwracamy uwagę.  

Chodzi o to.  Co mogę za to wymagać? Przypominam sobie o tym.  

Cieszę się na drogę 
powrotną.  

Wierzycie w zwycięstwo? Czego się boisz? 

Mam ochotę na lody.  Szukam oleju.  Personel pracuje na tym.  

Opinie o tym są różne.  O czym rozmawiacie? Poznam to według pisma.  
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Gehen wir danach noch 
etwas essen? 

Ich bin an einigen der 
Objekte interessiert. 

Dafür bin ich nicht 
verantwortlich. 

Wir alle profitieren davon. Er ist immer dabei. Dafür kann ich nichts. 

Das hast du davon! Wir sprechen darüber. Über was redest du? 

Was lernen wir daraus? Davor habe ich Angst. Wonach sieht das aus? 

Ich freue mich auf das 
Frühjahr. 

Ich habe keine Erinnerung 
daran. 

Damit habe ich noch keine 
Erfahrung. 

Plötzlich tut er mir leid. Ich denke an Dich. Ich bin davon überzeugt. 

 

 

 

 

 



 106 

Nie jestem za to 
odpowiedzialny. 

Jestem zainteresowany 
jednym z obiektów.  

Idziemy potem jeszcze coś 
zjeść? 

Nie mogę nic na to poradzić.  On jest zawsze obecny.  
Wszyscy z tego 
skorzystamy.  

O czym mówisz? Mówimy o tym.  Masz za swoje.  

Jak to wygląda? Boję się tego.  Czego się z tego nauczymy? 

Nie mam jeszcze z tym 
doświadczenia.  

Nie mam żadnych 
wspomnień z tym 

związanych.  
Cieszę się na wiosnę.  

Jestem o tym przekonany.  Myślę o tobie.  Nagle jest mi go żal.  
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Dazu bin ich nicht in der 
Lage. 

Damit rechnet sie. Ich bitte um einen Antwort. 

Wofür kann man das 
verwenden? 

Was versprichst du dir 
davon? 

Ihr wartet auf mich. 

Woran denkst du? Willst du Pommes dazu? 
Wir suchen nach neuen 

Investoren. 

Die Medien berichteten 
darüber. 

-  -  

-  -  -  

-  -  -  
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Ich bitte um einen Antwort. Ona tego oczekuje.  
Dlatego nie jestem w stanie 

tego zrobić.  

Ihr wartet auf mich. 
Was versprichst du dir 

davon? 
Wofür kann man das 

verwenden? 

Wir suchen nach neuen 
Investoren. 

Willst du Pommes dazu? Woran denkst du? 

-  -  
Die Medien berichteten 

darüber. 
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108.02_Lekcja 18 – Czasowniki z przyimkami_test 

  Mam ochotę na lody.  ................................................................. 

  Die Medien berichteten darüber. ................................................................. 

  Uważaj na niego ................................................................. 

  Idziemy potem jeszcze coś zjeść? ................................................................. 

  Chodzi o to.  ................................................................. 

  Mówimy o tym.  ................................................................. 

  Woran denkst du? ................................................................. 

  Do czego to służy? ................................................................. 

  Czego się boisz? ................................................................. 

  Dlatego nie jestem w stanie tego zrobić.  ................................................................. 

  Przypominam sobie o tym.  ................................................................. 

  Nie mam jeszcze z tym doświadczenia.  ................................................................. 

  Nie mogę nic na to poradzić.  ................................................................. 

  Opinie o tym są różne.  ................................................................. 

  Boję się tego.  ................................................................. 

  Cieszę się na drogę powrotną.  ................................................................. 

  Jestem o tym przekonany.  ................................................................. 

  Co mogę za to wymagać? ................................................................. 

  Cieszę się na wiosnę.  ................................................................. 

  Szukam oleju.  ................................................................. 

  Wofür kann man das verwenden? ................................................................. 
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  Nagle jest mi go żal.  ................................................................. 

  Ihr wartet auf mich. ................................................................. 

  Nie mam żadnych wspomnień z tym 
związanych.  

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

  Myślę o tobie.  ................................................................. 

  O czym mówisz? ................................................................. 

  Czego się z tego nauczymy? ................................................................. 

  Uważamy na to.  ................................................................. 

  Nie jestem za to odpowiedzialny. ................................................................. 

  Willst du Pommes dazu? ................................................................. 

  Ona tego oczekuje.  ................................................................. 

  Wszyscy z tego skorzystamy.  ................................................................. 

  Was versprichst du dir davon? ................................................................. 

  On jest zawsze obecny.  ................................................................. 

  Wir suchen nach neuen Investoren. ................................................................. 

  On uważa na niego.  ................................................................. 

  Masz za swoje.  ................................................................. 

  O czym rozmawiacie? ................................................................. 

  Zwracamy uwagę.  ................................................................. 

  Wierzycie w zwycięstwo? ................................................................. 

  Jestem zainteresowany jednym z obiektów.  ................................................................. 

  Jak to wygląda? ................................................................. 
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  Poznam to według pisma.  ................................................................. 

  Personel pracuje na tym.  ................................................................. 

  Ich bitte um einen Antwort. ................................................................. 

  Co Pana/Panią/Państwa zaskakuje w ................................................................. 

 

  



 112 

108.03_Lekcja 18 – Czasowniki z przyimkami_klucz 

  Mam ochotę na lody.    Ich habe Lust auf Eis. 

  Die Medien berichteten darüber.   Die Medien berichteten darüber. 

  Uważaj na niego   Pass auf ihn auf! 

  Idziemy potem jeszcze coś zjeść?   Gehen wir danach noch etwas essen? 

  Chodzi o to.    Es handelt sich darum. 

  Mówimy o tym.    Wir sprechen darüber. 

  Woran denkst du?   Woran denkst du? 

  Do czego to służy?   Wozu dient es? 

  Czego się boisz?   Wovor fürchtest du dich? 

  Dlatego nie jestem w stanie tego zrobić.    Dazu bin ich nicht in der Lage. 

  Przypominam sobie o tym.    Ich erinnere mich daran. 

  Nie mam jeszcze z tym doświadczenia.    Damit habe ich noch keine Erfahrung. 

  Nie mogę nic na to poradzić.    Dafür kann ich nichts. 

  Opinie o tym są różne.    Die Meinungen dazu sind verschieden. 

  Boję się tego.    Davor habe ich Angst. 

  Cieszę się na drogę powrotną.    Ich freue mich auf die Rückfahrt. 

  Jestem o tym przekonany.    Ich bin davon überzeugt. 

  Co mogę za to wymagać?   Was kann ich dafür verlangen? 

  Cieszę się na wiosnę.    Ich freue mich auf das Frühjahr. 

  Szukam oleju.    Ich suche nach Öl. 

  Wofür kann man das verwenden?   Wofür kann man das verwenden? 
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  Nagle jest mi go żal.    Plötzlich tut er mir leid. 

  Ihr wartet auf mich.   Ihr wartet auf mich. 

  Nie mam żadnych wspomnień z tym 
związanych.  

  Ich habe keine Erinnerung daran. 

  Myślę o tobie.    Ich denke an Dich. 

  O czym mówisz?   Über was redest du? 

  Czego się z tego nauczymy?   Was lernen wir daraus? 

  Uważamy na to.    Darauf passen wir auf. 

  Nie jestem za to odpowiedzialny.   Dafür bin ich nicht verantwortlich. 

  Willst du Pommes dazu?   Willst du Pommes dazu? 

  Ona tego oczekuje.    Damit rechnet sie. 

  Wszyscy z tego skorzystamy.    Wir alle profitieren davon. 

  Was versprichst du dir davon?   Was versprichst du dir davon? 

  On jest zawsze obecny.    Er ist immer dabei. 

  Wir suchen nach neuen Investoren.   Wir suchen nach neuen Investoren. 

  On uważa na niego.    Er passt auf ihn auf. 

  Masz za swoje.    Das hast du davon! 

  O czym rozmawiacie?   Worüber redet ihr? 

  Zwracamy uwagę.    Wir achten darauf. 

  Wierzycie w zwycięstwo?   Glauben Sie an den Sieg? 

  Jestem zainteresowany jednym z obiektów.    Ich bin an einigen der Objekte interessiert. 

  Jak to wygląda?   Wonach sieht das aus? 
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  Poznam to według pisma.    Ich erkenne das an der Schrift. 

  Personel pracuje na tym.    Das Personal arbeitet daran. 

  Ich bitte um einen Antwort.   Ich bitte um einen Antwort. 

  Co Pana/Panią/Państwa zaskakuje w   Was überrascht Sie an… 
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109_Lekcja 19 – Czas przyszły – czasownik WERDEN_ słownictwo - słuchaj! 

  notieren   zapisać 

  ersetzen   nagrodzić 

  älter   starszy 

  organisieren   organizować 

  dauern   trwać 

  lauten   brzmieć 

  kühl   chłodny 

  irgendetwas   coś 

  Transport, der   transport 

  erzeugen   wyprodukować 

  meist   w większości 

  klingeln   dzwonić 

  liefern   dostarczać 

  korrigieren   poprawiać (tekst) 

  Hit, der   hit 

  Wetter, das   Wetter, das 

  gut werden   stać się dobrze 

  wird   będzie 

  erfüllen   osiągnąć 

  enden   kończyć 

  dauern   trwać 
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  verteilen   rozdzielić 

  eng   ciasny 

  sonnig   słoneczny 

  werden   zostać 

  Wind, der   wiatr 

  werden - ich werde, du wirst, er wird, wir 
werden, ihr werdet, sie werden 

  być, stać się, zostać 

  ungefähr   mniej więcej 

  langweilen   nudzić się 

  sortieren   sortować 

  sorgen   troszczyć się 

  dunkel werden   ściemniać się 

  merken   zaznaczyć 

  rot werden   zaczerwienić się 

  lange   lange 

 

110_Lekcja 19 – Czas przyszły – czasownik WERDEN_ Słownictwo - przetłumacz! 

  zaczerwienić się   rot werden 

  ściemniać się   dunkel werden 

  sortować   sortieren 

  będzie   wird 

  słoneczny   sonnig 

  hit   Hit, der 



 117 

  nudzić się   langweilen 

  nagrodzić   ersetzen 

  ciasny   eng 

  w większości   meist 

  trwać   dauern 

  rozdzielić   verteilen 

  wiatr   Wind, der 

  organizować   organisieren 

  zapisać   notieren 

  mniej więcej   ungefähr 

  wyprodukować   erzeugen 

  osiągnąć   erfüllen 

  chłodny   kühl 

  dostarczać   liefern 

  Wetter, das   Wetter, das 

  zostać   werden 

  brzmieć   lauten 

  kończyć   enden 

  starszy   älter 

  stać się dobrze   gut werden 

  trwać   dauern 
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  troszczyć się   sorgen 

  zaznaczyć   merken 

  transport   Transport, der 

  być, stać się, zostać   werden - ich werde, du wirst, er wird, wir 
werden, ihr werdet, sie werden 

  coś   irgendetwas 

  poprawiać (tekst)   korrigieren 

  dzwonić   klingeln 

  lange   lange 
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111_Lekcja 19_Czas przyszły – czasownik WERDEN_wyjaśnienie 
 

Czas przyszły możemy wyrazić tak samo jak w języku polskim, stosując czas teraźniejszy. 
W większości przypadków chodzi o wydarzenie jednorazowe, które jest również ograniczone 
czasowo.  

Morgen fahren wir nach Wien   Jutro jedziemy do Wiednia. 

Nächste Woche terffen wir uns am Freitag. W przyszłym tygodniu spotykamy się w piątek.  

 

Jeżeli chodzi o wydarzenie nieograniczone czasowo oraz powtarzające się, zastosujemy czasownik 
WERDEN.  

Ich werde   ja będę 

Du wirst  ty będziesz 

Er wird   on będzie 

Wir werden  my będziemy 

Ihr werdet  wy będziecie 

Sie werden  oni będą 

 

Forma czasownika WERDEN występuje w zdaniu na drugim miejscu a czasownik znaczeniowy 
występuje na końcu zdania.  

 

Er wird daran arbeiten  On będzie nad tym pracować. 

Ich werde darüber sprechen. Będę mówił o tym. 

 

Przeczenie utworzymy za pomocą NICHT, które stawiamy za czasownikiem WERDEN. 

 

Sie wird nicht daran arbeiten.  Ona nie będzie nad tym pracować. 

Sie werden nicht darüber sprechen. Nie będą mówić o tym.  

 

Pytanie utworzymy poprzez zamianę szyku zdania oznajmującego:  

Was wirst du sagen?   Co powiesz? 

Was werden Sie tun?   Co będzie Pan robić? 
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112_Lekcja 19 – Czas przyszły – czasownik WERDEN_ Ćwiczenia sprawdzające - 
słuchaj! 

  Das wird noch etwas dauern.   To będzie jeszcze chwilę trwało.  

  Er wird sich sehr langweilen.   Bardzo będzie się nudził.  

  Er wird Arzt werden.   Zostanie lekarzem.  

  Sie wird blutrot.   Zaczerwieni się.  

  Ich muss selbst sorgen dass es erledigt wird.   Muszę zadbać o to, żeby zostało to 
załatwione.  

  Es wird dunkel.   Robi się ciemno.  

  Es wird morgen sonnig.   Jutro będzie słonecznie.  

  Wir werden alle älter.   Wszyscy zestarzejemy się.  

  Er sagt dass er die Stelle annehmen wird.   Mówi, że podejmie tę pracę.  

  Es wird kühl.   Będzie chłodno.  

  Es wird kalt.   Robi się zimno.  

  Werden Sie sich das merken?   Czy może Pan to zapamiętać?  

  Ich werde die Briefe sortieren.   Posortuję te listy.  

  Dass Wetter wird besser.   Dass Wetter wird besser. 

  Das wird nicht gut enden.   To nie skończy się dobrze.  

  Ich werde den Ausflug organisieren.   Zorganizuję tę podróż.  

  Ich werde mir das notieren.   Zapiszę to sobie.  

  Das wird eng.   To będzie trudne.  

  Ich werde mal klingeln.   Zadzwonię.  

  Irgendetwas Großes wird geschehen.   Coś wielkiego się wydarzy.  
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  Der Wind wird stärker.   Wiatr będzie mocniejszy.  

  Wie lange wird es dauern?   Jak długo to będzie trwać? 

  Ich werde das korrigieren.   Poprawię to.  

  Wir werden kommen.   Przyjdziemy.  

  Der Transport wird nicht einfach.   Transport nie będzie łatwy.  

  Er wird sein Ziel erfüllen.   On osiągnie swój cel.  

  Alles wird gut werden.   Wszystko będzie dobrze.  

  Ich werde meist unterschätzt.   Zazwyczaj jestem niedoceniany. 

  Wir werden rechtzeitig liefern.   Dostarczymy na czas.  

  Ich werde es dir ersetzen.   Wynagrodzę ci to.  

  Es wird Sommer.   Robi się lato.  

  Was wird die Reparatur ungefähr kosten?   Ile mniej więcej będzie kosztowała naprawa? 

  Dieses Lied wird ein Hit!   Ta piosenka będzie hitem! 

  Ich werde die Aufgaben verteilen.   Rozdzielę zadania.  

  Es wird hell.   Robi się jasno.  

  Ab morgen wird es anders.   Od jutra będzie inaczej.  

  Wir werden neue Produkte erzeugen.   Będziemy produkować nowe produkty.  

  Wie wird deine Antwort lauten?   Jak będzie brzmiała twoja odpowiedź.  

  Das wird eine lange Nacht.   Das wird eine lange Nacht. 
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113_Lekcja 19 – Czas przyszły – czasownik WERDEN_ Ćwiczenia sprawdzające - 
przetłumacz! 

  To będzie trudne.    Das wird eng. 

  Czy może Pan to zapamiętać?    Werden Sie sich das merken? 

  Robi się ciemno.    Es wird dunkel. 

  Jak długo to będzie trwać?   Wie lange wird es dauern? 

  Od jutra będzie inaczej.    Ab morgen wird es anders. 

  Zorganizuję tę podróż.    Ich werde den Ausflug organisieren. 

  Robi się jasno.    Es wird hell. 

  Wszystko będzie dobrze.    Alles wird gut werden. 

  Dass Wetter wird besser.   Dass Wetter wird besser. 

  Transport nie będzie łatwy.    Der Transport wird nicht einfach. 

  To nie skończy się dobrze.    Das wird nicht gut enden. 

  Coś wielkiego się wydarzy.    Irgendetwas Großes wird geschehen. 

  Rozdzielę zadania.    Ich werde die Aufgaben verteilen. 

  Będziemy produkować nowe produkty.    Wir werden neue Produkte erzeugen. 

  Ile mniej więcej będzie kosztowała naprawa?   Was wird die Reparatur ungefähr kosten? 

  Ta piosenka będzie hitem!   Dieses Lied wird ein Hit! 

  Jutro będzie słonecznie.    Es wird morgen sonnig. 

  Mówi, że podejmie tę pracę.    Er sagt dass er die Stelle annehmen wird. 

  Zazwyczaj jestem niedoceniany.   Ich werde meist unterschätzt. 

  To będzie jeszcze chwilę trwało.    Das wird noch etwas dauern. 
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  Robi się lato.    Es wird Sommer. 

  Muszę zadbać o to, żeby zostało to 
załatwione.  

  Ich muss selbst sorgen dass es erledigt wird. 

  Robi się zimno.    Es wird kalt. 

  Zaczerwieni się.    Sie wird blutrot. 

  Wszyscy zestarzejemy się.    Wir werden alle älter. 

  Będzie chłodno.    Es wird kühl. 

  On osiągnie swój cel.    Er wird sein Ziel erfüllen. 

  Przyjdziemy.    Wir werden kommen. 

  Posortuję te listy.    Ich werde die Briefe sortieren. 

  Dostarczymy na czas.    Wir werden rechtzeitig liefern. 

  Zapiszę to sobie.    Ich werde mir das notieren. 

  Bardzo będzie się nudził.    Er wird sich sehr langweilen. 

  Zadzwonię.    Ich werde mal klingeln. 

  Wiatr będzie mocniejszy.    Der Wind wird stärker. 

  Wynagrodzę ci to.    Ich werde es dir ersetzen. 

  Jak będzie brzmiała twoja odpowiedź.    Wie wird deine Antwort lauten? 

  Zostanie lekarzem.    Er wird Arzt werden. 

  Poprawię to.    Ich werde das korrigieren. 

  Das wird eine lange Nacht.   Das wird eine lange Nacht. 
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114.00_Lekcja 19 – Czas przyszły – czasownik WERDEN_wysłuchaj po niemiecku! 

  Es wird Sommer.   Robi się lato.  

  Es wird kalt.   Robi się zimno.  

  Was wird die Reparatur ungefähr kosten?   Ile mniej więcej będzie kosztowała naprawa? 

  Alles wird gut werden.   Wszystko będzie dobrze.  

  Es wird kühl.   Będzie chłodno.  

  Das wird noch etwas dauern.   To będzie jeszcze chwilę trwało.  

  Wie wird deine Antwort lauten?   Jak będzie brzmiała twoja odpowiedź.  

  Wir werden alle älter.   Wszyscy zestarzejemy się.  

  Ich werde es dir ersetzen.   Wynagrodzę ci to.  

  Es wird dunkel.   Robi się ciemno.  

  Wir werden rechtzeitig liefern.   Dostarczymy na czas.  

  Der Wind wird stärker.   Wiatr będzie mocniejszy.  

  Ich werde mal klingeln.   Zadzwonię.  

  Das wird nicht gut enden.   To nie skończy się dobrze.  

  Irgendetwas Großes wird geschehen.   Coś wielkiego się wydarzy.  

  Ab morgen wird es anders.   Od jutra będzie inaczej.  

  Er wird sein Ziel erfüllen.   On osiągnie swój cel.  

  Ich werde den Ausflug organisieren.   Zorganizuję tę podróż.  

  Sie wird blutrot.   Zaczerwieni się.  

  Das wird eng.   To będzie trudne.  
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  Ich muss selbst sorgen dass es erledigt wird.   Muszę zadbać o to, żeby zostało to 
załatwione.  

  Der Transport wird nicht einfach.   Transport nie będzie łatwy.  

  Ich werde die Aufgaben verteilen.   Rozdzielę zadania.  

  Ich werde meist unterschätzt.   Zazwyczaj jestem niedoceniany. 

  Ich werde das korrigieren.   Poprawię to.  

  Es wird hell.   Robi się jasno.  

  Er wird Arzt werden.   Zostanie lekarzem.  

  Ich werde mir das notieren.   Zapiszę to sobie.  

  Er wird sich sehr langweilen.   Bardzo będzie się nudził.  

  Wir werden kommen.   Przyjdziemy.  

  Es wird morgen sonnig.   Jutro będzie słonecznie.  

  Werden Sie sich das merken?   Czy może Pan to zapamiętać?  

  Dass Wetter wird besser.   Dass Wetter wird besser. 

  Ich werde die Briefe sortieren.   Posortuję te listy.  

  Dieses Lied wird ein Hit!   Ta piosenka będzie hitem! 

  Wir werden neue Produkte erzeugen.   Będziemy produkować nowe produkty.  

  Wie lange wird es dauern?   Jak długo to będzie trwać? 

  Er sagt dass er die Stelle annehmen wird.   Mówi, że podejmie tę pracę.  

  Das wird eine lange Nacht.   Das wird eine lange Nacht. 
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114.01_Lekcja 19 – Czas przyszły – czasownik WERDEN_karty 

Wir werden kommen. Es wird Sommer. Ich werde mal klingeln. 

Ich werde die Briefe 
sortieren. 

Das wird noch etwas dauern. Er wird sich sehr langweilen. 

Er wird sein Ziel erfüllen. Wie lange wird es dauern? Ich werde es dir ersetzen. 

Das wird nicht gut enden. 
Wie wird deine Antwort 

lauten? 
Der Transport wird nicht 

einfach. 

Ich werde den Ausflug 
organisieren. 

Es wird kühl. Ich werde mir das notieren. 

Ich werde meist unterschätzt. 
Was wird die Reparatur 

ungefähr kosten? 
Alles wird gut werden. 
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Zadzwonię.  Robi się lato.  Przyjdziemy.  

Bardzo będzie się nudził.  
To będzie jeszcze chwilę 

trwało.  
Posortuję te listy.  

Wynagrodzę ci to.  Jak długo to będzie trwać? On osiągnie swój cel.  

Transport nie będzie łatwy.  
Jak będzie brzmiała twoja 

odpowiedź.  
To nie skończy się dobrze.  

Zapiszę to sobie.  Będzie chłodno.  Zorganizuję tę podróż.  

Wszystko będzie dobrze.  
Ile mniej więcej będzie 
kosztowała naprawa? 

Zazwyczaj jestem 
niedoceniany. 
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Irgendetwas Großes wird 
geschehen. 

Wir werden rechtzeitig 
liefern. 

Ich werde die Aufgaben 
verteilen. 

Es wird morgen sonnig. Der Wind wird stärker. Das wird eng. 

Wir werden alle älter. Dieses Lied wird ein Hit! Ich werde das korrigieren. 

Ich muss selbst sorgen dass 
es erledigt wird. 

Werden Sie sich das 
merken? 

Sie wird blutrot. 

Er wird Arzt werden. Es wird dunkel. Es wird hell. 

Es wird kalt. Ab morgen wird es anders. 
Wir werden neue Produkte 

erzeugen. 
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Rozdzielę zadania.  Dostarczymy na czas.  Coś wielkiego się wydarzy.  

To będzie trudne.  Wiatr będzie mocniejszy.  Jutro będzie słonecznie.  

Poprawię to.  Ta piosenka będzie hitem! Wszyscy zestarzejemy się.  

Zaczerwieni się.  
Czy może Pan to 

zapamiętać?  
Muszę zadbać o to, żeby 

zostało to załatwione.  

Robi się jasno.  Robi się ciemno.  Zostanie lekarzem.  

Będziemy produkować nowe 
produkty.  

Od jutra będzie inaczej.  Robi się zimno.  
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Er sagt dass er die Stelle 
annehmen wird. 

Dass Wetter wird besser. Das wird eine lange Nacht. 

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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Das wird eine lange Nacht. Dass Wetter wird besser. Mówi, że podejmie tę pracę.  
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114.02_Lekcja 19 – Czas przyszły – czasownik WERDEN_test  

  Robi się lato.  ................................................................. 

  Wszystko będzie dobrze.  ................................................................. 

  Ta piosenka będzie hitem! ................................................................. 

  Wiatr będzie mocniejszy.  ................................................................. 

  To będzie trudne.  ................................................................. 

  To będzie jeszcze chwilę trwało.  ................................................................. 

  Jak długo to będzie trwać? ................................................................. 

  Muszę zadbać o to, żeby zostało to 
załatwione.  

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

  Zorganizuję tę podróż.  ................................................................. 

  Od jutra będzie inaczej.  ................................................................. 

  Dostarczymy na czas.  ................................................................. 

  Zaczerwieni się.  ................................................................. 

  Zadzwonię.  ................................................................. 

  Wynagrodzę ci to.  ................................................................. 

  Das wird eine lange Nacht. ................................................................. 

  Będziemy produkować nowe produkty.  ................................................................. 

  Przyjdziemy.  ................................................................. 

  Jutro będzie słonecznie.  ................................................................. 

  On osiągnie swój cel.  ................................................................. 

  Czy może Pan to zapamiętać?  ................................................................. 



 133 

  Mówi, że podejmie tę pracę.  ................................................................. 

  Zapiszę to sobie.  ................................................................. 

  Robi się ciemno.  ................................................................. 

  Zazwyczaj jestem niedoceniany. ................................................................. 

  Jak będzie brzmiała twoja odpowiedź.  ................................................................. 

  Ile mniej więcej będzie kosztowała naprawa? ................................................................. 

  Bardzo będzie się nudził.  ................................................................. 

  Będzie chłodno.  ................................................................. 

  Dass Wetter wird besser. ................................................................. 

  Zostanie lekarzem.  ................................................................. 

  To nie skończy się dobrze.  ................................................................. 

  Robi się jasno.  ................................................................. 

  Rozdzielę zadania.  ................................................................. 

  Poprawię to.  ................................................................. 

  Transport nie będzie łatwy.  ................................................................. 

  Wszyscy zestarzejemy się.  ................................................................. 

  Coś wielkiego się wydarzy.  ................................................................. 

  Posortuję te listy.  ................................................................. 

  Robi się zimno.  ................................................................. 
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114.03_Lekcja 19 – Czas przyszły – czasownik WERDEN_klucz 

  Robi się lato.    Es wird Sommer. 

  Wszystko będzie dobrze.    Alles wird gut werden. 

  Ta piosenka będzie hitem!   Dieses Lied wird ein Hit! 

  Wiatr będzie mocniejszy.    Der Wind wird stärker. 

  To będzie trudne.    Das wird eng. 

  To będzie jeszcze chwilę trwało.    Das wird noch etwas dauern. 

  Jak długo to będzie trwać?   Wie lange wird es dauern? 

  Muszę zadbać o to, żeby zostało to 
załatwione.  

  Ich muss selbst sorgen dass es erledigt wird. 

  Zorganizuję tę podróż.    Ich werde den Ausflug organisieren. 

  Od jutra będzie inaczej.    Ab morgen wird es anders. 

  Dostarczymy na czas.    Wir werden rechtzeitig liefern. 

  Zaczerwieni się.    Sie wird blutrot. 

  Zadzwonię.    Ich werde mal klingeln. 

  Wynagrodzę ci to.    Ich werde es dir ersetzen. 

  Das wird eine lange Nacht.   Das wird eine lange Nacht. 

  Będziemy produkować nowe produkty.    Wir werden neue Produkte erzeugen. 

  Przyjdziemy.    Wir werden kommen. 

  Jutro będzie słonecznie.    Es wird morgen sonnig. 

  On osiągnie swój cel.    Er wird sein Ziel erfüllen. 

  Czy może Pan to zapamiętać?    Werden Sie sich das merken? 
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  Mówi, że podejmie tę pracę.    Er sagt dass er die Stelle annehmen wird. 

  Zapiszę to sobie.    Ich werde mir das notieren. 

  Robi się ciemno.    Es wird dunkel. 

  Zazwyczaj jestem niedoceniany.   Ich werde meist unterschätzt. 

  Jak będzie brzmiała twoja odpowiedź.    Wie wird deine Antwort lauten? 

  Ile mniej więcej będzie kosztowała naprawa?   Was wird die Reparatur ungefähr kosten? 

  Bardzo będzie się nudził.    Er wird sich sehr langweilen. 

  Będzie chłodno.    Es wird kühl. 

  Dass Wetter wird besser.   Dass Wetter wird besser. 

  Zostanie lekarzem.    Er wird Arzt werden. 

  To nie skończy się dobrze.    Das wird nicht gut enden. 

  Robi się jasno.    Es wird hell. 

  Rozdzielę zadania.    Ich werde die Aufgaben verteilen. 

  Poprawię to.    Ich werde das korrigieren. 

  Transport nie będzie łatwy.    Der Transport wird nicht einfach. 

  Wszyscy zestarzejemy się.    Wir werden alle älter. 

  Coś wielkiego się wydarzy.    Irgendetwas Großes wird geschehen. 

  Posortuję te listy.    Ich werde die Briefe sortieren. 

  Robi się zimno.    Es wird kalt. 
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115_Lekcja 20– Wstęp do czasu przeszłego – czas przeszły czasownika BYĆ_ 
słownictwo - słuchaj! 

  Vor   przed 

  Aktionen, die   działania 

  Anfang, der   początek 

  war   był 

  öffentliche   publiczny 

  Beratung, die   doradztwo 

  Publikum, das   publiczność 

  Abschluss, der   zakończenie  

  beim (bei dem)   u 

  Dialog, der   dialog 

  Kompliment, das   komplement 

  Am nächsten Tag   następnego dnia 

  Ungarn   Węgry 

  Ich werde   Ja będę.  

  Opposition, die   opozycja 

  Reaktion, die   reakcja 

  Verabschiedung, die   pożegnanie 

  Niederlage, die   porażka 

  Abstand, der   odstęp 

  Auftritt, der   występ 
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  Ursache, die   przyczyna 

  Kommunikation, die   komunikacja 

  Armee, die   wojsko 

  Unfall, der   wypadek 

  kürzlich   niedawno 

  Erwartungen, die   oczekiwania 

  Finale, das   finał 

  unmittelbar   bezpośrednio 

  entscheidende   decydujący 

  Mord, der   morderstwo 

  Am nächsten Tag   następnego dnia 

  bummeln   spacerować 

  An dem Abend   Tego wieczoru 

  bei   u, przy 

  gestern   Wczoraj byliśmy w mieście, by pospacerować.  

  Aktion, die   akcja 

  Erklärung, die   wyjaśnienie 

  mich   mnie 

  Geografie, die   geografia 
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116_Lekcja 20 – Wstęp do czasu przeszłego – czas przeszły czasownika BYĆ_ 
Słownictwo - przetłumacz! 

  akcja   Aktion, die 

  u   beim (bei dem) 

  Węgry   Ungarn 

  następnego dnia   Am nächsten Tag 

  Tego wieczoru   An dem Abend 

  reakcja   Reaktion, die 

  był   war 

  zakończenie    Abschluss, der 

  początek   Anfang, der 

  następnego dnia   Am nächsten Tag 

  wypadek   Unfall, der 

  Wczoraj byliśmy w mieście, by pospacerować.    gestern 

  u, przy   bei 

  bezpośrednio   unmittelbar 

  komunikacja   Kommunikation, die 

  porażka   Niederlage, die 

  spacerować   bummeln 

  Ja będę.    Ich werde 

  przed   Vor 

  niedawno   kürzlich 
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  mnie   mich 

  dialog   Dialog, der 

  finał   Finale, das 

  odstęp   Abstand, der 

  komplement   Kompliment, das 

  morderstwo   Mord, der 

  wyjaśnienie   Erklärung, die 

  działania   Aktionen, die 

  oczekiwania   Erwartungen, die 

  pożegnanie   Verabschiedung, die 

  publiczność   Publikum, das 

  doradztwo   Beratung, die 

  przyczyna   Ursache, die 

  decydujący   entscheidende 

  wojsko   Armee, die 

  publiczny   öffentliche 

  występ   Auftritt, der 

  opozycja   Opposition, die 

  geografia   Geografie, die 
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117_Lekcja 20_Wstęp do czasu przeszłego – czas przeszły czasownika BYĆ_wyjaśnienie 
Czas przeszły czasownika być jest nieregularny  

 

Ich war  ja byłem 

Du warst ty byłeś 

Er war  on był 

Sie war  ona była 

Es war  ono było 

Wir waren my byliśmy 

Ihr wart wy byliście 

Sie waren oni byli 

 

Wo warst du?  Gdzie byłeś? 

Wir waren einkaufen. Byliśmy na zakupach. 

Sie war nicht fertig Nie była przygotowana. 

 

118_Lekcja 20 – Wstęp do czasu przeszłego – czas przeszły czasownika BYĆ_ Ćwiczenia 
sprawdzające - słuchaj! 

  Die Aktion war erfolgreich.   Akcja się udała.  

  Die Erwartungen waren hoch.   Oczekiwania były wysokie.  

  Das Publikum war begeistert.   Publiczność była podekscytowana.  

  Am nächsten Tag war das Wetter wieder gut.   Następnego dnia pogoda znów była dobra.  

  Es war Mord.   To było morderstwo.  

  Das war eine schlimme Niederlage.   To była straszna porażka.  

  Ich war mit dem Auto unterwegs.   Podróżowałem samochodem.  

  Der Auftritt der Band war gut.   Występ zespołu był dobry.  

  Was war die Ursache?   Jaka była przyczyna? 
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  Ich war beim Arzt.   Byłam u lekarza.  

  Das war ein Unfall.   To był wypadek.  

  Das öffentliche Interesse war groß.   Zainteresowanie publiczne było wielkie.  

  Ich war scharf darauf.   Byłem napalony.  

  Wie war die Reaktion?   Jaka była reakcja? 

  Vor einem Jahr war ich hier.   Byłem tu przed rokiem.  

  An dem Abend war ich zu Hause.   Tego wieczoru byłem w domu.  

  Ich war erst kürzlich in Berlin.   Niedawno byłem w Berlinie.  

  Es war wie ein Schlag ins Gesicht.   To było jak uderzenie w twarz.  

  Das war doch nicht nötig.   To przecież nie było konieczne.  

  Der Abstand war zu gering.   Odstęp był za mały.  

  Wir waren gestern in der Stadt bummeln.   Wczoraj byliśmy w mieście, by pospacerować.  

  Ich war unmittelbar nach dir da.   Byłem bezpośrednio za tobą.  

  Am nächsten Tag war das Wetter wieder gut.   Następnego dnia pogoda znów była dobra.  

  Ich war dabei.   Byłem przy tym.  

  Der Abschluss war wichtig.   Zakończenie było ważne.  

  Die Opposition war dagegen.   Opozycja była przeciwna.  

  Das Finale war gestern.   Finał był wczoraj.  

  Ich war in der Armee.   Byłem w wojsku. 

  der Dialog war schwierig.   Dialog był trudny.  

  Ich war bei meiner Mutter.   Byłem u mojej mamy.  
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  Die Kommunikation war schlecht.   Komunikacja była zła.  

  Die Beratung war sehr gut.   Doradztwo było bardzo dobre. 

  Die Aktionen waren erfolgreich.   Działania były udane.  

  Die Erklärung war einleuchtend.   Wyjaśnienie było zrozumiałe.  

  Das war kein Kompliment.   To nie był żaden komplement.  

  Ich war vor ihm da.   Byłem tu przed nim.  

  Es war unmöglich zu schweigen.   Nie można było milczeć.  

  Ich werde ihm schreiben.   Napiszę do niego.  

  Das war das entscheidende Argument.   To był decydujący argument.  

  Ich war bei seiner Verabschiedung.   Byłem podczas jego pożegnania.  

  Gestern war ich schwimmen.   Wczoraj byłem pływać.  

  Was geht mich das an?   Co mnie to obchodzi? 

  Der Anfang war schwer.   Początek był trudny.  

  Warst du schon einmal in Ungarn?   Byłeś już na Węgrzech? 

  Ich war nie gut in Geografie.   Nie byłem nigdy dobry z geografii.  

 

119_Lekcja 20 – Wstęp do czasu przeszłego – czas przeszły czasownika BYĆ_ Ćwiczenia 
sprawdzające - przetłumacz! 

  Byłam u lekarza.    Ich war beim Arzt. 

  Wyjaśnienie było zrozumiałe.    Die Erklärung war einleuchtend. 

  Akcja się udała.    Die Aktion war erfolgreich. 

  To był wypadek.    Das war ein Unfall. 

  To była straszna porażka.    Das war eine schlimme Niederlage. 
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  Co mnie to obchodzi?   Was geht mich das an? 

  Opozycja była przeciwna.    Die Opposition war dagegen. 

  Wczoraj byliśmy w mieście, by pospacerować.    Wir waren gestern in der Stadt bummeln. 

  Dialog był trudny.    der Dialog war schwierig. 

  Zainteresowanie publiczne było wielkie.    Das öffentliche Interesse war groß. 

  To było jak uderzenie w twarz.    Es war wie ein Schlag ins Gesicht. 

  Doradztwo było bardzo dobre.   Die Beratung war sehr gut. 

  Zakończenie było ważne.    Der Abschluss war wichtig. 

  Byłem u mojej mamy.    Ich war bei meiner Mutter. 

  To było morderstwo.    Es war Mord. 

  Odstęp był za mały.    Der Abstand war zu gering. 

  Następnego dnia pogoda znów była dobra.    Am nächsten Tag war das Wetter wieder gut. 

  Byłem przy tym.    Ich war dabei. 

  Komunikacja była zła.    Die Kommunikation war schlecht. 

  Tego wieczoru byłem w domu.    An dem Abend war ich zu Hause. 

  Początek był trudny.    Der Anfang war schwer. 

  Byłeś już na Węgrzech?   Warst du schon einmal in Ungarn? 

  To nie był żaden komplement.    Das war kein Kompliment. 

  Byłem bezpośrednio za tobą.    Ich war unmittelbar nach dir da. 

  Napiszę do niego.    Ich werde ihm schreiben. 

  Występ zespołu był dobry.    Der Auftritt der Band war gut. 
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  Byłem napalony.    Ich war scharf darauf. 

  Finał był wczoraj.    Das Finale war gestern. 

  Nie można było milczeć.    Es war unmöglich zu schweigen. 

  Podróżowałem samochodem.    Ich war mit dem Auto unterwegs. 

  Byłem podczas jego pożegnania.    Ich war bei seiner Verabschiedung. 

  Działania były udane.    Die Aktionen waren erfolgreich. 

  Następnego dnia pogoda znów była dobra.    Am nächsten Tag war das Wetter wieder gut. 

  To przecież nie było konieczne.    Das war doch nicht nötig. 

  Jaka była przyczyna?   Was war die Ursache? 

  Niedawno byłem w Berlinie.    Ich war erst kürzlich in Berlin. 

  Publiczność była podekscytowana.    Das Publikum war begeistert. 

  Oczekiwania były wysokie.    Die Erwartungen waren hoch. 

  Byłem tu przed rokiem.    Vor einem Jahr war ich hier. 

  Wczoraj byłem pływać.    Gestern war ich schwimmen. 

  Byłem tu przed nim.    Ich war vor ihm da. 

  To był decydujący argument.    Das war das entscheidende Argument. 

  Byłem w wojsku.   Ich war in der Armee. 

  Jaka była reakcja?   Wie war die Reaktion? 

  Nie byłem nigdy dobry z geografii.    Ich war nie gut in Geografie. 
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120.00_Lekcja 20 – Wstęp do czasu przeszłego – czas przeszły czasownika 
BYĆ_wysłuchaj po niemiecku! 

  Gestern war ich schwimmen.   Wczoraj byłem pływać.  

  Das war eine schlimme Niederlage.   To była straszna porażka.  

  Warst du schon einmal in Ungarn?   Byłeś już na Węgrzech? 

  Das Finale war gestern.   Finał był wczoraj.  

  Die Opposition war dagegen.   Opozycja była przeciwna.  

  Ich war in der Armee.   Byłem w wojsku. 

  Das Publikum war begeistert.   Publiczność była podekscytowana.  

  Ich war bei meiner Mutter.   Byłem u mojej mamy.  

  Ich war vor ihm da.   Byłem tu przed nim.  

  Ich war scharf darauf.   Byłem napalony.  

  Die Aktion war erfolgreich.   Akcja się udała.  

  Der Abstand war zu gering.   Odstęp był za mały.  

  Es war wie ein Schlag ins Gesicht.   To było jak uderzenie w twarz.  

  Ich war erst kürzlich in Berlin.   Niedawno byłem w Berlinie.  

  Das war das entscheidende Argument.   To był decydujący argument.  

  Das war doch nicht nötig.   To przecież nie było konieczne.  

  Ich war bei seiner Verabschiedung.   Byłem podczas jego pożegnania.  

  Der Auftritt der Band war gut.   Występ zespołu był dobry.  

  Die Aktionen waren erfolgreich.   Działania były udane.  

  Der Anfang war schwer.   Początek był trudny.  
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  Der Abschluss war wichtig.   Zakończenie było ważne.  

  Ich war beim Arzt.   Byłam u lekarza.  

  Ich war mit dem Auto unterwegs.   Podróżowałem samochodem.  

  Was geht mich das an?   Co mnie to obchodzi? 

  Wir waren gestern in der Stadt bummeln.   Wczoraj byliśmy w mieście, by pospacerować.  

  Das war kein Kompliment.   To nie był żaden komplement.  

  Am nächsten Tag war das Wetter wieder gut.   Następnego dnia pogoda znów była dobra.  

  der Dialog war schwierig.   Dialog był trudny.  

  Das war ein Unfall.   To był wypadek.  

  Am nächsten Tag war das Wetter wieder gut.   Następnego dnia pogoda znów była dobra.  

  An dem Abend war ich zu Hause.   Tego wieczoru byłem w domu.  

  Ich war unmittelbar nach dir da.   Byłem bezpośrednio za tobą.  

  Vor einem Jahr war ich hier.   Byłem tu przed rokiem.  

  Die Erklärung war einleuchtend.   Wyjaśnienie było zrozumiałe.  

  Die Beratung war sehr gut.   Doradztwo było bardzo dobre. 

  Ich war dabei.   Byłem przy tym.  

  Die Erwartungen waren hoch.   Oczekiwania były wysokie.  

  Wie war die Reaktion?   Jaka była reakcja? 

  Es war unmöglich zu schweigen.   Nie można było milczeć.  

  Die Kommunikation war schlecht.   Komunikacja była zła.  

  Was war die Ursache?   Jaka była przyczyna? 
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  Es war Mord.   To było morderstwo.  

  Ich werde ihm schreiben.   Napiszę do niego.  

  Das öffentliche Interesse war groß.   Zainteresowanie publiczne było wielkie.  

  Ich war nie gut in Geografie.   Nie byłem nigdy dobry z geografii.  
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120.01_Lekcja 20 – Wstęp do czasu przeszłego – czas przeszły czasownika BYĆ_karty 

Der Abschluss war wichtig. 
Die Erklärung war 

einleuchtend. 
Der Anfang war schwer. 

Ich war bei seiner 
Verabschiedung. 

Ich war dabei. Ich werde ihm schreiben. 

Es war unmöglich zu 
schweigen. 

Ich war mit dem Auto 
unterwegs. 

Warst du schon einmal in 
Ungarn? 

Das war ein Unfall. Der Abstand war zu gering. Gestern war ich schwimmen. 

Das war kein Kompliment. der Dialog war schwierig. 
Die Kommunikation war 

schlecht. 

Das war das entscheidende 
Argument. 

Was geht mich das an? 
Die Erwartungen waren 

hoch. 
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Początek był trudny.  
Wyjaśnienie było 

zrozumiałe.  
Zakończenie było ważne.  

Napiszę do niego.  Byłem przy tym.  
Byłem podczas jego 

pożegnania.  

Byłeś już na Węgrzech? Podróżowałem samochodem.  Nie można było milczeć.  

Wczoraj byłem pływać.  Odstęp był za mały.  To był wypadek.  

Komunikacja była zła.  Dialog był trudny.  
To nie był żaden 

komplement.  

Oczekiwania były wysokie.  Co mnie to obchodzi? To był decydujący argument.  
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Was war die Ursache? Wie war die Reaktion? Die Beratung war sehr gut. 

Die Aktionen waren 
erfolgreich. 

Ich war beim Arzt. Ich war bei meiner Mutter. 

Vor einem Jahr war ich hier. 
Am nächsten Tag war das 

Wetter wieder gut. 
An dem Abend war ich zu 

Hause. 

Am nächsten Tag war das 
Wetter wieder gut. 

Ich war vor ihm da. Die Opposition war dagegen. 

Die Aktion war erfolgreich. Ich war in der Armee. 
Das öffentliche Interesse war 

groß. 

Das war eine schlimme 
Niederlage. 

Es war Mord. 
Es war wie ein Schlag ins 

Gesicht. 
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Doradztwo było bardzo 
dobre. 

Jaka była reakcja? Jaka była przyczyna? 

Byłem u mojej mamy.  Byłam u lekarza.  Działania były udane.  

Tego wieczoru byłem w 
domu.  

Następnego dnia pogoda 
znów była dobra.  

Byłem tu przed rokiem.  

Opozycja była przeciwna.  Byłem tu przed nim.  
Następnego dnia pogoda 

znów była dobra.  

Zainteresowanie publiczne 
było wielkie.  

Byłem w wojsku. Akcja się udała.  

To było jak uderzenie w 
twarz.  

To było morderstwo.  To była straszna porażka.  
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Das war doch nicht nötig. 
Ich war erst kürzlich in 

Berlin. 
Ich war unmittelbar nach dir 

da. 

Ich war scharf darauf. 
Wir waren gestern in der 

Stadt bummeln. 
Das Publikum war 

begeistert. 

Der Auftritt der Band war 
gut. 

Das Finale war gestern. Ich war nie gut in Geografie. 

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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Byłem bezpośrednio za tobą.  Niedawno byłem w Berlinie.  
To przecież nie było 

konieczne.  

Publiczność była 
podekscytowana.  

Wczoraj byliśmy w mieście, 
by pospacerować.  

Byłem napalony.  

Nie byłem nigdy dobry z 
geografii.  

Finał był wczoraj.  Występ zespołu był dobry.  
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120.02_Lekcja 20 – Wstęp do czasu przeszłego – czas przeszły czasownika BYĆ_test 

  Niedawno byłem w Berlinie.  ................................................................. 

  Publiczność była podekscytowana.  ................................................................. 

  To był wypadek.  ................................................................. 

  Byłem tu przed rokiem.  ................................................................. 

  Tego wieczoru byłem w domu.  ................................................................. 

  To był decydujący argument.  ................................................................. 

  To było morderstwo.  ................................................................. 

  Byłem bezpośrednio za tobą.  ................................................................. 

  Występ zespołu był dobry.  ................................................................. 

  To przecież nie było konieczne.  ................................................................. 

  Byłem u mojej mamy.  ................................................................. 

  Byłem w wojsku. ................................................................. 

  Byłem podczas jego pożegnania.  ................................................................. 

  Komunikacja była zła.  ................................................................. 

  Byłem napalony.  ................................................................. 

  Jaka była przyczyna? ................................................................. 

  Co mnie to obchodzi? ................................................................. 

  Byłem przy tym.  ................................................................. 

  Działania były udane.  ................................................................. 

  Wczoraj byliśmy w mieście, by pospacerować.  ................................................................. 

  Wyjaśnienie było zrozumiałe.  ................................................................. 
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  Następnego dnia pogoda znów była dobra.  ................................................................. 

  Jaka była reakcja? ................................................................. 

  Dialog był trudny.  ................................................................. 

  Nie można było milczeć.  ................................................................. 

  Doradztwo było bardzo dobre. ................................................................. 

  Odstęp był za mały.  ................................................................. 

  Byłem tu przed nim.  ................................................................. 

  Oczekiwania były wysokie.  ................................................................. 

  Napiszę do niego.  ................................................................. 

  Podróżowałem samochodem.  ................................................................. 

  Następnego dnia pogoda znów była dobra.  ................................................................. 

  To nie był żaden komplement.  ................................................................. 

  Nie byłem nigdy dobry z geografii.  ................................................................. 

  Początek był trudny.  ................................................................. 

  Finał był wczoraj.  ................................................................. 

  To była straszna porażka.  ................................................................. 

  Zainteresowanie publiczne było wielkie.  ................................................................. 

  Byłam u lekarza.  ................................................................. 

  Opozycja była przeciwna.  ................................................................. 

  Zakończenie było ważne.  ................................................................. 

  Byłeś już na Węgrzech? ................................................................. 
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  Akcja się udała.  ................................................................. 

  To było jak uderzenie w twarz.  ................................................................. 

  Wczoraj byłem pływać.  ................................................................. 
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120.03_Lekcja 20 – Wstęp do czasu przeszłego – czas przeszły czasownika BYĆ_klucz 

  Niedawno byłem w Berlinie.    Ich war erst kürzlich in Berlin. 

  Publiczność była podekscytowana.    Das Publikum war begeistert. 

  To był wypadek.    Das war ein Unfall. 

  Byłem tu przed rokiem.    Vor einem Jahr war ich hier. 

  Tego wieczoru byłem w domu.    An dem Abend war ich zu Hause. 

  To był decydujący argument.    Das war das entscheidende Argument. 

  To było morderstwo.    Es war Mord. 

  Byłem bezpośrednio za tobą.    Ich war unmittelbar nach dir da. 

  Występ zespołu był dobry.    Der Auftritt der Band war gut. 

  To przecież nie było konieczne.    Das war doch nicht nötig. 

  Byłem u mojej mamy.    Ich war bei meiner Mutter. 

  Byłem w wojsku.   Ich war in der Armee. 

  Byłem podczas jego pożegnania.    Ich war bei seiner Verabschiedung. 

  Komunikacja była zła.    Die Kommunikation war schlecht. 

  Byłem napalony.    Ich war scharf darauf. 

  Jaka była przyczyna?   Was war die Ursache? 

  Co mnie to obchodzi?   Was geht mich das an? 

  Byłem przy tym.    Ich war dabei. 

  Działania były udane.    Die Aktionen waren erfolgreich. 

  Wczoraj byliśmy w mieście, by pospacerować.    Wir waren gestern in der Stadt bummeln. 

  Wyjaśnienie było zrozumiałe.    Die Erklärung war einleuchtend. 
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  Następnego dnia pogoda znów była dobra.    Am nächsten Tag war das Wetter wieder gut. 

  Jaka była reakcja?   Wie war die Reaktion? 

  Dialog był trudny.    der Dialog war schwierig. 

  Nie można było milczeć.    Es war unmöglich zu schweigen. 

  Doradztwo było bardzo dobre.   Die Beratung war sehr gut. 

  Odstęp był za mały.    Der Abstand war zu gering. 

  Byłem tu przed nim.    Ich war vor ihm da. 

  Oczekiwania były wysokie.    Die Erwartungen waren hoch. 

  Napiszę do niego.    Ich werde ihm schreiben. 

  Podróżowałem samochodem.    Ich war mit dem Auto unterwegs. 

  Następnego dnia pogoda znów była dobra.    Am nächsten Tag war das Wetter wieder gut. 

  To nie był żaden komplement.    Das war kein Kompliment. 

  Nie byłem nigdy dobry z geografii.    Ich war nie gut in Geografie. 

  Początek był trudny.    Der Anfang war schwer. 

  Finał był wczoraj.    Das Finale war gestern. 

  To była straszna porażka.    Das war eine schlimme Niederlage. 

  Zainteresowanie publiczne było wielkie.    Das öffentliche Interesse war groß. 

  Byłam u lekarza.    Ich war beim Arzt. 

  Opozycja była przeciwna.    Die Opposition war dagegen. 

  Zakończenie było ważne.    Der Abschluss war wichtig. 

  Byłeś już na Węgrzech?   Warst du schon einmal in Ungarn? 
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  Akcja się udała.    Die Aktion war erfolgreich. 

  To było jak uderzenie w twarz.    Es war wie ein Schlag ins Gesicht. 

  Wczoraj byłem pływać.    Gestern war ich schwimmen. 
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121_Lekcja 21– Czas przeszły- perfekt _ słownictwo - słuchaj! 

  verpflichtet   zobowiązany 

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

  widziany 

  eingestellt   zatrudniony 

  Erfüllung, die   spełnienie 

  ausgelöst   włączony 

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

  spotkany 

  Autoschlüssel, der   klucz od samochodu 

  im Laufe der letzten Wochen   w ciągu ostatnich tygodni 

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

  proponowany 

  Handschuh, der   rękawiczka 

  Abfahrt, die   odjazd 

  Daten, die   dane 

  gezeigt   pokazany 

  angegeben   podany 

  Einkauf, der   zakup 

  Prüfung, die   egzamin 

  gezogen   wychowany 

  Werk, das, Werke   dzieło 
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  gewählt   wybrany 

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

  świętowany 

  gleich danach   zaraz potem 

  Prozess, der   proces 

  geschafft   udany 

  Gutachten, das   ekspertyza 

  richtig   właściwy 

  gestartet   rozpoczęty 

  geprüft   wypróbowany 

  junger   młocdy 

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

  przyniesiony- ja przyniosłem przyniosłam, ty 
przyniosłeś przyniosłaś, on przyniósł ona 
przyniosła ono przyniosło, my przynieśliśmy 
przyniosłyśmy, wy przynieśliście przyniosłyście, 
oni przynieśli one przyniosły 

  Training, das   trening 

  Statistik, die   statystyka 

  Studium, das   studia 

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

  pytany 

  Ausgabe, die, Ausgaben   wydatki 

  mit einem Mal   nagle 

  genommen - ich habe genommen, du hast 
genommen, er hat genommen, wir haben 

  wzięty- wziąłem wzięłam, ty wziąłeś, wzięłaś, 
on wziął ona wzięła ono wzięło, my wzięliśmy 
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genommen, ihr habt genommen, sie haben 
genommen 

wzięłyśmy, wy wzięliście wziąłyśmy, oni wzięli 
one wzięły 

  genannt   nazwany 

  keineswegs   w żadnym przypadku 

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

  wierzyłem, ty wierzyłeś, on wierzył, ona 
wierzyła, ono wierzyło, my wierzyliśmy, wy 
wierzyliście, oni one wierzą 

  Themen, die   tematy 

  Kennzeichen, das   tablica rejestracyjna 

  geschlagen   pobity 

  gescheitert   ponieść porażkę 

  Zettel, der   kartka 

  getan   zrobiony 

  getötet   zabity 

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

  szedłem 

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

  znaleziony- znalazłem znalazłam, ty znalazłeś 
znalazłaś, on znalazł ona znalazła ono znalazło, 
my znaleźliśmy znalazłyśmy, wy znaleźliście 
znalazłyście, oni znaleźli one znalazły 

  Haushaltstipp, der   porozumieć się 

  einmal   raz 

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

  napisany 
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  geschlossen   zamknięty 

  los   luźny 

  Aktie, die   akcja 

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

  zbudowany 

  auf meiner Reise   podczas mojej podróży 

  erwarten   spodziewać się 

  offensichtlich   widocznie 

  Kurse, die   kursy 

  überall   wszędzie 

  am Wochenende   w weekend 

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

  liczony 

  bloß   tylko 

  erwarten - ich erwarte, du erwartest, er 
erwartet, wir erwarten, ihr erwartet, sie 
erwarten 

  oczekiwać 

  Aktien, die   akcje 

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

  dany- dałem dałam, ty dałeś dałaś, on dał ona 
dała ono dało, my daliśmy dałyśmy, wy daliście 
dałyście, oni dali one dały 

  ausgesprochen   wypowiedzony 

  gemeldet   zgłoszony 
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  Nachricht, die, Nachrichten   wiadomość 

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

  używany 

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

  pozostały 

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

  postawione- ja postawiłem postawiłam, ty 
postawiłeś postawiłaś, on postawił ona 
postawiła ono postawiło, my postawiliśmy 
postawiłyśmy, wy postawili 

  vergessen   zapomniany 

  Biografie, die   życiorys 

  Teilnehmer, die   uczestnicy 

  aufgebaut   zbudowany 

  teilweise   częściowo 

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

  prowadzony- prowadziłem prowadziłam, ty 
prowadziłeś prowadziłaś, on prowadził ona 
prowadziła ono prowadziło, my prowadziliśmy 
prowadziłyśmy, wy prowadziliście 
prowadziłyście, oni prowadzili one prowadziły 

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

  myślany 

  jemand   ktoś 

  eigene   własny 

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

  trzymany 

  Orientierung, die   orientacja 
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  Magen, der, ä   żołądek 

  gewonnen   wygrany 

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

  oczekiwany 

  gelungen   udany 

  kennen lernen   zapoznać się 

  getragen   niesiony 

  gekommen -Ich bin gekommen, du bist 
gekommen, er ist gekommen, wir sind 
gekommen, ihr seid gekommen, sie sind 
gekommen 

  przyszedłem, ty przyszedłeś przyszłaś, on 
przyszedł, ona przyszła, ono przyszło, my 
przyszliśmy przyszłyśmy, wy przyszliście 
przyszłyście, oni przyszli one przyszły 

  politisch   polityczny 

  ausgegeben   wydany 

  Rennen, das   bieg 

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

  miałem, miałeś, miał, mieliśmy, mieli, miały 

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

  powiedziany 

  mit einem Mal   nagle 

  Erkenntnis, die   wiedza 

 

122_Lekcja 21 – Czas przeszły- perfekt_ Słownictwo - przetłumacz! 

  klucz od samochodu   Autoschlüssel, der 

  zgłoszony   gemeldet 
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  udany   geschafft 

  luźny   los 

  zobowiązany   verpflichtet 

  oczekiwany   erwartet - ich habe erwartet, du hast 
erwartet, er hat erwartet, wir haben erwartet, 
ihr habt erwartet, sie haben erwartet 

  trening   Training, das 

  tylko   bloß 

  proces   Prozess, der 

  akcja   Aktie, die 

  właściwy   richtig 

  trzymany   gehalten - ich habe gehalten, du hast 
gehalten, er hat gehalten, wir haben gehalten, 
ihr habt gehalten, sie haben gehalten 

  myślany   gedacht - ich habe gedacht, du hast gedacht, 
er hat gedacht, wir haben gedacht, ihr habt 
gedacht, sie haben gedacht 

  pokazany   gezeigt 

  statystyka   Statistik, die 

  napisany   geschrieben - ich habe geschrieben, du hast 
geschrieben, er hat geschrieben, wir haben 
geschrieben, ihr habt geschrieben, sie haben 
geschrieben 

  rozpoczęty   gestartet 

  kursy   Kurse, die 

  wychowany   gezogen 
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  odjazd   Abfahrt, die 

  znaleziony- znalazłem znalazłam, ty znalazłeś 
znalazłaś, on znalazł ona znalazła ono znalazło, 
my znaleźliśmy znalazłyśmy, wy znaleźliście 
znalazłyście, oni znaleźli one znalazły 

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

  wypróbowany   geprüft 

  uczestnicy   Teilnehmer, die 

  postawione- ja postawiłem postawiłam, ty 
postawiłeś postawiłaś, on postawił ona 
postawiła ono postawiło, my postawiliśmy 
postawiłyśmy, wy postawili 

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

  wypowiedzony   ausgesprochen 

  pobity   geschlagen 

  zrobiony   getan 

  wiadomość   Nachricht, die, Nachrichten 

  orientacja   Orientierung, die 

  egzamin   Prüfung, die 

  w ciągu ostatnich tygodni   im Laufe der letzten Wochen 

  bieg   Rennen, das 

  własny   eigene 

  zbudowany   aufgebaut 

  zbudowany   gebaut - ich habe gebaut, du hast gebaut, er 
hat gebaut, wir haben gebaut, ihr habt gebaut, 
sie haben gebaut 

  akcje   Aktien, die 

  życiorys   Biografie, die 
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  zabity   getötet 

  wydatki   Ausgabe, die, Ausgaben 

  kartka   Zettel, der 

  porozumieć się   Haushaltstipp, der 

  wygrany   gewonnen 

  podczas mojej podróży   auf meiner Reise 

  pozostały   geblieben - ich bin geblieben, du bist 
geblieben, er ist geblieben, wir sind geblieben, 
ihr seid geblieben, wir sind geblieben 

  młocdy   junger 

  polityczny   politisch 

  wierzyłem, ty wierzyłeś, on wierzył, ona 
wierzyła, ono wierzyło, my wierzyliśmy, wy 
wierzyliście, oni one wierzą 

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

  wydany   ausgegeben 

  oczekiwać   erwarten - ich erwarte, du erwartest, er 
erwartet, wir erwarten, ihr erwartet, sie 
erwarten 

  w weekend   am Wochenende 

  dzieło   Werk, das, Werke 

  używany   genutzt - ich habe genutzt, du hast genutzt, er 
hat genutzt, wir haben genutzt, ihr habt 
genutzt, sie haben genutzt 

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

  wzięty- wziąłem wzięłam, ty wziąłeś, wzięłaś, 
on wziął ona wzięła ono wzięło, my wzięliśmy 

  genommen - ich habe genommen, du hast 
genommen, er hat genommen, wir haben 
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wzięłyśmy, wy wzięliście wziąłyśmy, oni wzięli 
one wzięły 

genommen, ihr habt genommen, sie haben 
genommen 

  wybrany   gewählt 

  przyszedłem, ty przyszedłeś przyszłaś, on 
przyszedł, ona przyszła, ono przyszło, my 
przyszliśmy przyszłyśmy, wy przyszliście 
przyszłyście, oni przyszli one przyszły 

  gekommen -Ich bin gekommen, du bist 
gekommen, er ist gekommen, wir sind 
gekommen, ihr seid gekommen, sie sind 
gekommen 

  ekspertyza   Gutachten, das 

  żołądek   Magen, der, ä 

  spotkany   getroffen - ich habe getroffen, du hast 
getroffen, er hat getroffen, wir haben getroffen, 
ihr habt getroffen, sie haben getroffen 

  zamknięty   geschlossen 

  tematy   Themen, die 

  pytany   gefragt - ich habe gefragt, du hast gefragt, er 
hat gefragt, wir haben gefragt, ihr habt gefragt, 
sie haben gefragt 

  proponowany   angeboten - ich habe angeboten, du hast 
angeboten, er hat angeboten, wir haben 
angeboten, ihr habt angeboten, sie haben 
angeboten 

  spełnienie   Erfüllung, die 

  zatrudniony   eingestellt 

  nagle   mit einem Mal 

  raz   einmal 

  włączony   ausgelöst 
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  szedłem   gegangen - ich bin gegangen, du bist 
gegangen, er ist gegangen, wir sind gegangen, 
ihr seid gegangen, sie sind gegangen 

  widocznie   offensichtlich 

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

  nazwany   genannt 

  częściowo   teilweise 

  liczony   gerechnet - ich habe gerechnet, du hast 
gerechnet, er hat gerechnet, wir haben 
gerechnet, ihr habt gerechnet, sie haben 
gerechnet 

  ponieść porażkę   gescheitert 

  studia   Studium, das 

  świętowany   gefeiert - ich habe gefeiert, du hast gefeiert, 
er hat gefeiert, wir haben gefeiert, ihr habt 
gefeiert, sie haben gefeiert 

  zaraz potem   gleich danach 

  dany- dałem dałam, ty dałeś dałaś, on dał ona 
dała ono dało, my daliśmy dałyśmy, wy daliście 
dałyście, oni dali one dały 

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

  ktoś   jemand 

  spodziewać się   erwarten 

  udany   gelungen 

  zapomniany   vergessen 

  tablica rejestracyjna   Kennzeichen, das 
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  dane   Daten, die 

  rękawiczka   Handschuh, der 

  w żadnym przypadku   keineswegs 

  niesiony   getragen 

  wszędzie   überall 

  przyniesiony- ja przyniosłem przyniosłam, ty 
przyniosłeś przyniosłaś, on przyniósł ona 
przyniosła ono przyniosło, my przynieśliśmy 
przyniosłyśmy, wy przynieśliście przyniosłyście, 
oni przynieśli one przyniosły 

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

  podany   angegeben 

  prowadzony- prowadziłem prowadziłam, ty 
prowadziłeś prowadziłaś, on prowadził ona 
prowadziła ono prowadziło, my prowadziliśmy 
prowadziłyśmy, wy prowadziliście 
prowadziłyście, oni prowadzili one prowadziły 

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

  zapoznać się   kennen lernen 

  nagle   mit einem Mal 

  zakup   Einkauf, der 

  miałem, miałeś, miał, mieliśmy, mieli, miały   gehabt - ich habe gehabt, du hast gehabt, er 
hat gehabt, wir haben gehabt, ihr habt gehabt, 
sie haben gehabt 

  wiedza   Erkenntnis, die 
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123_Lekcja 21_Czas przeszły- perfekt_wyjaśnienie 
 

Czas przeszły Perfekt jest czasem złożonym, który składa się z czasownika posiłkowego HABEN lub 
SEIN oraz imiesłowu czasu przeszłego (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 (Partizip II) tworzymy za pomocą: 

U czasowników regularnych poprzez dołączenie przedrostka ge- do rdzenia wyrazu oraz końcówki – t 
lub – et  

machen   ge-mach-t 

sagen    gesagt 

kosten    gekostet 

reisen    gereist 

Imiesłów czasu przeszłego czasowników nieregularnych nazywany jest trzecią formą czasownika. 
Czasownik nieregularny, tak samo jak w języku angielskim, w języku niemieckim posiada trzy formy. 
Na przykład:  

 

Tun – bezokolicznik- robić  tat – präteritum/czas przeszły prosty getan - imiesłów  
czasu przeszłego          
 (3.forma) 

Was hast du getan?  Co zrobiłeś? 

 

a) Perfekt z czasownikiem pomocniczym haben 

            czasownik pomocniczy haben posiada większość czasowników  

 

infinitiv   perfektum 

wohnen    hat gewohnt   mieszkał 

warten    hat gewartet   czekał 

sich vorstellen  hat sich vorgestellt  przedstawił się/sobie 

 

W imiesłowie czasu przeszłego przedrostek ge- znajduje się przed rdzeniem czasownika. W Perfekcie 
pomiędzy przedrostkiem rozdzielnym i podstawą słowotwórczą wkładamy przedrostek -ge- (er hat 
aufgeräumt) 

aufräumen   hat aufgeräumt  posprzątał 
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b) Perfekt z czasownikiem posiłkowym sein 

 

czasownik posiłkowy sein posiadają czasowniki wyrażające ruch (iść, jechać, spadać…) i czasowniki 
oznaczające zmianę stanu (stać się, urodzić się…) oraz czasownik bleiben. 

 

infinitiv    perfektum 

reisen     ist gereist  wyjechał 

wandern    ist gewandert  wędrował 

passieren    ist passiert  stało się 

 

Uwaga! 

Czasowniki zakończone na -ieren nie posiadają przedrostka ge- w imiesłowie czasu przeszłego. 

Są to na przykład.: passieren  ist   passiert 

   studieren  hat studiert 

 

Podobnie jest u czasowników złożonych nierozdzielnie be-, ge-, emp-, ent-, er-, ver-, zer- 

 

Są to na przykład: bezahlen  hat bezahlt 

   bestellen  hat bestellt 

   sich entschuldigen hat sich entschuldigt 

 

Wo habt ihr gewohnt?    Gdzie mieszkaliście? 

 

Was hast du dir ausgesucht?   Co sobie wybrałeś? 

 

Hast du schon etwas bestellt?  Już sobie coś zamówiłeś? 

 

Wir sind durch Europa gereist.  Podróżowaliśmy po Europie. 

 

Was ist passiert?    Co się stało? 

 

c) Perfekt czasowników modalnych 

 

müssen    hat gemusst  musiał 
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können    hat gekonnt  mógł 

dürfen    hat gedurft  mógł 

wollen    hat gewollt  chciał 

sollen    hat gesollt  miał powinność 

mögen    hat gemocht  lubił 

 

On tego nie umiał.    Er hat es nicht gekonnt. 

On tego nie chciał.   Er hat es nicht gewollt. 

On tego nie lubił.    Er hat es nicht gemocht. 

 

c) perfekt czasowników HABEN i SEIN 

haben   hat gehabt   miał 

sein   ist gewesen   był 

 

 Bist du dort schon gewesen?  Byłeś już tam? 

Ich bin dort schon vielmals gewesen.  Byłem tam wielokrotnie. 

Haben Sie es schon gehabt?   Czy Pan już to miał? 
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  Ich habe es zweimal geprüft.   Sprawdziłem to dwukrotnie.  

  Da habe ich es mit einem Mal verstanden.   W tem nagle zrozumiałem.  

  Er hat sich ein Haus gebaut.   Zbudowałem sobie dom.  

  Er hat dich etwas gefragt.   Pytałem ciebie o coś.  

  Er ist ein junger Mann geworden.   Stał się młodym mężczyzną.  

  Wir haben gestern lange gefeiert.   Wczoraj długo świętowaliśmy.  

  Hast du Goethes Werke gelesen?   Czytałeś dzieła Goethego? 

  Er hat sich politisch engagiert.   Angażował się politycznie.  

  Dich habe ich für klüger gehalten.   Uważałem cię za mądrzejszego.  

  Auf meiner Reise habe ich viel gesehen.   Wiele widziałem podczas mojej podróży.  

  Ich habe im Internet gute Haushaltstipps 
gefunden. 

  Znalazłem w Internecie dobre porady 
dotyczące domu.  

  Ich habe 2 Mitarbeiter eingestellt.   Zatrudniłem dwóch pracowników.  

  Er ist bei einem Unfall ums Leben gekommen.   Stracił życie w wypadku.  

  Ich habe dir das Buch gebracht.   Przyniosłem tę książkę.  

  Mit einem mal hatte ich mich verlaufen.   Nagle zgubiłem się.  

  Ich habe es allein aufgebaut.   Zbudowałem to sam.  

  Das habe ich keineswegs behauptet.   Tego w żadnym przypadku nie twierdziłem.  

  Die Abfahrt hat sich verzögert.   Odjazd został opóźniony.  

  Ich habe dir eine Frage gestellt.   Postawiłem ci pytanie.  

  Das Gutachten ist gekommen.   Przyszła ekspertyza.  
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  Er ist an den Folgen eines Unfalls gestorben.   Umarł w wyniku wypadku.  

  Wir haben uns ausgesprochen.   Wypowiedzieliśmy się.  

  Er ist an den Folgen eines Unfalls gestorben.   Umarł w wyniku wypadku.  

  Er hat es auf eigene Faust probiert.   Próbował tego na własną rękę.  

  Hast du die Daten gesichert?   Czy zapewniłeś te dane? 

  Er hat mich im Schach geschlagen.   Pobił mnie dziś w szachach.  

  Ich habe den Schirm gehalten.   Trzymałem parasol.  

  Die Kurse sind leicht gestiegen.   Kursy lekko wzrosły. 

  Hast du die Nachrichten gehört?   Czy słyszałeś wiadomość? 

  Was ist los?   Co się stało? 

  Dort hat bis gerade noch meine Jacke 
gehangen. 

  Do tej pory marynarka wisiała tutaj.  

  Ich habe eine Niete gezogen.   Wyciągnąłem sobie pusty los 

  Ich habe überall gesucht.   Szukałem wszędzie.  

  Ich habe seine Biografie gelesen.   Czytałem jego biografię.  

  Ich habe den Autoschlüssel verloren.   Zgubiłem klucz od samochodu.  

  Er hat mir den letzten Nerv getötet.   Doprowadził mnie do szału.  

  Es ist mir nicht gelungen.   To mi się nie udało.  

  Damit habe ich gerechnet.   Nie liczyłem z tym.  

  Ich habe gerade mit dem Studium begonnen.   Właśnie rozpocząłem studia.  

  Die Aktie ist gestiegen.   Akcja wzrosła.  

  Er hat den Prozess gewonnen.   Wygrał ten proces.  
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  Ich habe die Tasche getragen.   Niosłem tę torbę.  

  Ich habe es oft genutzt.   Używałem tego często.  

  Ich habe gesehen wie er arbeitet.   Widziałem, jak pracuje.  

  Das war doch zu erwarten.   Tego można było się spodziewać.  

  Ich habe die Orientierung verloren.   Straciłem orientację.  

  Hast du das Kennzeichen gesehen?   Widziałeś tę tablicę rejestracyjną? 

  Es ist am Wochenende passiert.   Stało się to w weekend.  

  Er hat es mir nicht geglaubt.   On mi nie wierzył.  

  Ich habe es für richtig gehalten.   Uważałem to za właściwe.  

  Ich habe sie Gabi genannt.   Nazwałem ją Gabi.  

  Ich habe den Einkauf erledigt.   Zrobiłem zakupy.  

  Er ist gestern noch länger geblieben.   Wczoraj został dłużej.  

  Die Ausgaben sind gestiegen.   Wydatki wzrosły.  

  Was ist bloß in dich gefahren?   Co cię napadło? 

  Ich habe die Statistik gesehen.   Widziałem tę statystykę.  

  Die Produktion hat begonnen.   Rozpoczęła się produkcja.  

  Ich habe meine Adresse angegeben.   Podałem swój adres.  

  Er hat mir einen Brief geschrieben.   Napisał do mnie list.  

  Er hat mehr erwartet.   Oczekiwał więcej.  

  Ich habe dich erwartet.   Oczekiwałem ciebie.  

  Ich habe vor einem Monat mit dem Training 
angefangen. 

  Zacząłem trenować miesiąc temu.  
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  Ich habe dich belogen.   Okłamałem cię.  

  Etwas unglaubliches hat sich ereignet.   Stało się coś niewiarygodnego.  

  Ich habe zu viel ausgegeben.   Za dużo wydałem.  

  Wir haben geschlossen.   Zamknęliśmy.  

  Du hast es genommen!   Ty to wziąłeś! 

  Ich habe die Prüfung bestanden.   Zdałem ten egzamin.  

  Ich habe mich dazu verpflichtet.   Zobowiązałem się do tego.  

  Im Laufe der letzten Wochen habe ich viel 
gelernt. 

  Wiele się nauczyłem przez ostatnie kilka 
tygodni.  

  Er hat gesagt er kommt.   Powiedział, że przyjdzie.  

  Was hat er sich dabei gedacht?   Co on myślał? 

  Sie haben mir den Job angeboten.   Proponowali mu tę pracę.  

  Gleich danach ist es passiert.   Zaraz potem to się stało.  

  Er hat das Rennen gewonnen.   Wygrał ten bieg.  

  Ich habe Ihn nur einmal getroffen.   Spotkałem go tylko raz.  

  Ich habe den Zettel verloren.   Zgubiłem kartkę.  

  Ich habe das nur teilweise verstanden.   Zrozumiałem tylko częściowo.  

  Ich habe viel Glück gehabt.   Miałem dużo szczęścia.  

  Wie hast du es geschafft?   Jak ci się to udało? 

  Ich habe gewonnen.   Wygrałem.  

  Die Lage hat sich zugespitzt.   Sytuacja się zaostrzyła.  

  Ich habe mir den Magen verdorben.   Popsułem sobie żołądek.  
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  Ja, ich habe gewählt.   Tak, wybrałem.  

  Ich habe es allen gezeigt.   Pokazałem to wszystkim.  

  Welche Themen hast du gewählt?   Które wybrałeś tematy? 

  Hat mich jemand erkannt?   Czy ktoś mnie zaprosił? 

  Er ist daran gescheitert.   Poniósł tutaj porażkę.  

  Er ist nach Hause gegangen.   Szedłem do domu.  

  Der Traum ist in Erfüllung gegangen.   Sen się spełnił.  

  Er hat etwas gefunden.   Coś znalazł.  

  Er hat ein Alarm ausgelöst.   Włączył alarm.  

  Er ist nicht gekommen.   On nie przyszedł.  

  Ich habe dich getroffen.   Spotkałem ciebie.  

  Die Aktie ist gestiegen.   Akcja wzrosła. 

  Das Rennen ist gestartet.   Rozpoczęto bieg.  

  Er hat mir Arbeit gegeben.   Dał mi pracę.  

  Was hast du getan?   Co zrobiłeś? 

  Ich habe einen Handschuh verloren.   Zgubiłem rękawiczkę.  

  Wie viele Teilnehmer haben sich angemeldet?   Ilu zgłosiło się uczestników? 

  Ich habe es vergessen.   Zapomniałem o tym.  

  Ich habe sie letztes Jahr kennengelernt.   Zapoznałem się z nią w ubiegłym roku.  

  Er hat die Firma geführt.   Prowadził tę firmę.  

  Das habe ich offensichtlich falsch verstanden.   Widocznie źle to zrozumiałam.  
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  Er hat sich noch nicht gemeldet.   Jeszcze stale się nie zgłosił.  

  Zu welcher Erkenntnis bist Du gekommen?   Do czego doszedłeś? 
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  Prowadził tę firmę.    Er hat die Firma geführt. 

  Akcja wzrosła.   Die Aktie ist gestiegen. 

  Czy ktoś mnie zaprosił?   Hat mich jemand erkannt? 

  Próbował tego na własną rękę.    Er hat es auf eigene Faust probiert. 

  Uważałem to za właściwe.    Ich habe es für richtig gehalten. 

  Spotkałem ciebie.    Ich habe dich getroffen. 

  Umarł w wyniku wypadku.    Er ist an den Folgen eines Unfalls gestorben. 

  Podałem swój adres.    Ich habe meine Adresse angegeben. 

  Znalazłem w Internecie dobre porady 
dotyczące domu.  

  Ich habe im Internet gute Haushaltstipps 
gefunden. 

  Niosłem tę torbę.    Ich habe die Tasche getragen. 

  Wydatki wzrosły.    Die Ausgaben sind gestiegen. 

  Widocznie źle to zrozumiałam.    Das habe ich offensichtlich falsch verstanden. 

  Jeszcze stale się nie zgłosił.    Er hat sich noch nicht gemeldet. 

  Postawiłem ci pytanie.    Ich habe dir eine Frage gestellt. 

  Zrobiłem zakupy.    Ich habe den Einkauf erledigt. 

  Zapoznałem się z nią w ubiegłym roku.    Ich habe sie letztes Jahr kennengelernt. 

  Ty to wziąłeś!   Du hast es genommen! 

  Stracił życie w wypadku.    Er ist bei einem Unfall ums Leben gekommen. 
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  Proponowali mu tę pracę.    Sie haben mir den Job angeboten. 

  On nie przyszedł.    Er ist nicht gekommen. 

  Okłamałem cię.    Ich habe dich belogen. 

  Włączył alarm.    Er hat ein Alarm ausgelöst. 

  Zbudowałem to sam.    Ich habe es allein aufgebaut. 

  Nazwałem ją Gabi.    Ich habe sie Gabi genannt. 

  Straciłem orientację.    Ich habe die Orientierung verloren. 

  Pobił mnie dziś w szachach.    Er hat mich im Schach geschlagen. 

  Wiele się nauczyłem przez ostatnie kilka 
tygodni.  

  Im Laufe der letzten Wochen habe ich viel 
gelernt. 

  Kursy lekko wzrosły.   Die Kurse sind leicht gestiegen. 

  Zamknęliśmy.    Wir haben geschlossen. 

  Tego można było się spodziewać.    Das war doch zu erwarten. 

  Zatrudniłem dwóch pracowników.    Ich habe 2 Mitarbeiter eingestellt. 

  Rozpoczęła się produkcja.    Die Produktion hat begonnen. 

  Zaraz potem to się stało.    Gleich danach ist es passiert. 

  Zbudowałem sobie dom.    Er hat sich ein Haus gebaut. 

  Akcja wzrosła.    Die Aktie ist gestiegen. 

  Które wybrałeś tematy?   Welche Themen hast du gewählt? 

  Za dużo wydałem.    Ich habe zu viel ausgegeben. 

  Stał się młodym mężczyzną.    Er ist ein junger Mann geworden. 

  Wygrałem.    Ich habe gewonnen. 
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  Uważałem cię za mądrzejszego.    Dich habe ich für klüger gehalten. 

  Wypowiedzieliśmy się.    Wir haben uns ausgesprochen. 

  Zacząłem trenować miesiąc temu.    Ich habe vor einem Monat mit dem Training 
angefangen. 

  Używałem tego często.    Ich habe es oft genutzt. 

  Co on myślał?   Was hat er sich dabei gedacht? 

  Zgubiłem kartkę.    Ich habe den Zettel verloren. 

  Czy zapewniłeś te dane?   Hast du die Daten gesichert? 

  Pytałem ciebie o coś.    Er hat dich etwas gefragt. 

  Sytuacja się zaostrzyła.    Die Lage hat sich zugespitzt. 

  Zobowiązałem się do tego.    Ich habe mich dazu verpflichtet. 

  Zgubiłem klucz od samochodu.    Ich habe den Autoschlüssel verloren. 

  Rozpoczęto bieg.    Das Rennen ist gestartet. 

  Co zrobiłeś?   Was hast du getan? 

  Widziałem tę statystykę.    Ich habe die Statistik gesehen. 

  Szedłem do domu.    Er ist nach Hause gegangen. 

  Czytałem jego biografię.    Ich habe seine Biografie gelesen. 

  Wczoraj długo świętowaliśmy.    Wir haben gestern lange gefeiert. 

  Miałem dużo szczęścia.    Ich habe viel Glück gehabt. 

  Nagle zgubiłem się.    Mit einem mal hatte ich mich verlaufen. 

  Do tej pory marynarka wisiała tutaj.    Dort hat bis gerade noch meine Jacke 
gehangen. 
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  Dał mi pracę.    Er hat mir Arbeit gegeben. 

  Widziałeś tę tablicę rejestracyjną?   Hast du das Kennzeichen gesehen? 

  Stało się coś niewiarygodnego.    Etwas unglaubliches hat sich ereignet. 

  Przyniosłem tę książkę.    Ich habe dir das Buch gebracht. 

  Zdałem ten egzamin.    Ich habe die Prüfung bestanden. 

  Tak, wybrałem.    Ja, ich habe gewählt. 

  Czytałeś dzieła Goethego?   Hast du Goethes Werke gelesen? 

  Nie liczyłem z tym.    Damit habe ich gerechnet. 

  Spotkałem go tylko raz.    Ich habe Ihn nur einmal getroffen. 

  Właśnie rozpocząłem studia.    Ich habe gerade mit dem Studium begonnen. 

  Zrozumiałem tylko częściowo.    Ich habe das nur teilweise verstanden. 

  Wiele widziałem podczas mojej podróży.    Auf meiner Reise habe ich viel gesehen. 

  Powiedział, że przyjdzie.    Er hat gesagt er kommt. 

  Trzymałem parasol.    Ich habe den Schirm gehalten. 

  Zapomniałem o tym.    Ich habe es vergessen. 

  Odjazd został opóźniony.    Die Abfahrt hat sich verzögert. 

  Zgubiłem rękawiczkę.    Ich habe einen Handschuh verloren. 

  To mi się nie udało.    Es ist mir nicht gelungen. 

  W tem nagle zrozumiałem.    Da habe ich es mit einem Mal verstanden. 

  Umarł w wyniku wypadku.    Er ist an den Folgen eines Unfalls gestorben. 

  Sprawdziłem to dwukrotnie.    Ich habe es zweimal geprüft. 
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  Przyszła ekspertyza.    Das Gutachten ist gekommen. 

  On mi nie wierzył.    Er hat es mir nicht geglaubt. 

  Coś znalazł.    Er hat etwas gefunden. 

  Widziałem, jak pracuje.    Ich habe gesehen wie er arbeitet. 

  Szukałem wszędzie.    Ich habe überall gesucht. 

  Czy słyszałeś wiadomość?   Hast du die Nachrichten gehört? 

  Wczoraj został dłużej.    Er ist gestern noch länger geblieben. 

  Napisał do mnie list.    Er hat mir einen Brief geschrieben. 

  Pokazałem to wszystkim.    Ich habe es allen gezeigt. 

  Popsułem sobie żołądek.    Ich habe mir den Magen verdorben. 

  Tego w żadnym przypadku nie twierdziłem.    Das habe ich keineswegs behauptet. 

  Wygrał ten proces.    Er hat den Prozess gewonnen. 

  Poniósł tutaj porażkę.    Er ist daran gescheitert. 

  Sen się spełnił.    Der Traum ist in Erfüllung gegangen. 

  Co cię napadło?   Was ist bloß in dich gefahren? 

  Angażował się politycznie.    Er hat sich politisch engagiert. 

  Ilu zgłosiło się uczestników?   Wie viele Teilnehmer haben sich angemeldet? 

  Oczekiwałem ciebie.    Ich habe dich erwartet. 

  Wyciągnąłem sobie pusty los   Ich habe eine Niete gezogen. 

  Stało się to w weekend.    Es ist am Wochenende passiert. 

  Jak ci się to udało?   Wie hast du es geschafft? 
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  Wygrał ten bieg.    Er hat das Rennen gewonnen. 

  Co się stało?   Was ist los? 

  Doprowadził mnie do szału.    Er hat mir den letzten Nerv getötet. 

  Oczekiwał więcej.    Er hat mehr erwartet. 

  Do czego doszedłeś?   Zu welcher Erkenntnis bist Du gekommen? 
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  Wir haben geschlossen.   Zamknęliśmy.  

  Ich habe im Internet gute Haushaltstipps 
gefunden. 

  Znalazłem w Internecie dobre porady 
dotyczące domu.  

  Die Kurse sind leicht gestiegen.   Kursy lekko wzrosły. 

  Ich habe 2 Mitarbeiter eingestellt.   Zatrudniłem dwóch pracowników.  

  Ich habe den Zettel verloren.   Zgubiłem kartkę.  

  Etwas unglaubliches hat sich ereignet.   Stało się coś niewiarygodnego.  

  Auf meiner Reise habe ich viel gesehen.   Wiele widziałem podczas mojej podróży.  

  Ich habe dich erwartet.   Oczekiwałem ciebie.  

  Ich habe viel Glück gehabt.   Miałem dużo szczęścia.  

  Das Gutachten ist gekommen.   Przyszła ekspertyza.  

  Ich habe den Schirm gehalten.   Trzymałem parasol.  

  Ich habe die Prüfung bestanden.   Zdałem ten egzamin.  

  Das habe ich offensichtlich falsch verstanden.   Widocznie źle to zrozumiałam.  

  Hast du das Kennzeichen gesehen?   Widziałeś tę tablicę rejestracyjną? 

  Sie haben mir den Job angeboten.   Proponowali mu tę pracę.  
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  Ich habe dir das Buch gebracht.   Przyniosłem tę książkę.  

  Ich habe mir den Magen verdorben.   Popsułem sobie żołądek.  

  Ich habe die Tasche getragen.   Niosłem tę torbę.  

  Ich habe gewonnen.   Wygrałem.  

  Er hat mir einen Brief geschrieben.   Napisał do mnie list.  

  Ich habe das nur teilweise verstanden.   Zrozumiałem tylko częściowo.  

  Der Traum ist in Erfüllung gegangen.   Sen się spełnił.  

  Ich habe meine Adresse angegeben.   Podałem swój adres.  

  Er hat gesagt er kommt.   Powiedział, że przyjdzie.  

  Ich habe die Orientierung verloren.   Straciłem orientację.  

  Dich habe ich für klüger gehalten.   Uważałem cię za mądrzejszego.  

  Er ist ein junger Mann geworden.   Stał się młodym mężczyzną.  

  Die Abfahrt hat sich verzögert.   Odjazd został opóźniony.  

  Ich habe mich dazu verpflichtet.   Zobowiązałem się do tego.  

  Er hat sich ein Haus gebaut.   Zbudowałem sobie dom.  

  Ich habe überall gesucht.   Szukałem wszędzie.  

  Er hat den Prozess gewonnen.   Wygrał ten proces.  

  Was ist los?   Co się stało? 

  Was hat er sich dabei gedacht?   Co on myślał? 

  Er hat das Rennen gewonnen.   Wygrał ten bieg.  

  Er ist bei einem Unfall ums Leben gekommen.   Stracił życie w wypadku.  
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  Die Ausgaben sind gestiegen.   Wydatki wzrosły.  

  Die Produktion hat begonnen.   Rozpoczęła się produkcja.  

  Da habe ich es mit einem Mal verstanden.   W tem nagle zrozumiałem.  

  Du hast es genommen!   Ty to wziąłeś! 

  Wir haben gestern lange gefeiert.   Wczoraj długo świętowaliśmy.  

  Im Laufe der letzten Wochen habe ich viel 
gelernt. 

  Wiele się nauczyłem przez ostatnie kilka 
tygodni.  

  Er hat etwas gefunden.   Coś znalazł.  

  Er hat ein Alarm ausgelöst.   Włączył alarm.  

  Ich habe dir eine Frage gestellt.   Postawiłem ci pytanie.  

  Ich habe dich getroffen.   Spotkałem ciebie.  

  Damit habe ich gerechnet.   Nie liczyłem z tym.  

  Welche Themen hast du gewählt?   Które wybrałeś tematy? 

  Ich habe gesehen wie er arbeitet.   Widziałem, jak pracuje.  

  Ich habe seine Biografie gelesen.   Czytałem jego biografię.  

  Ich habe Ihn nur einmal getroffen.   Spotkałem go tylko raz.  

  Ich habe vor einem Monat mit dem Training 
angefangen. 

  Zacząłem trenować miesiąc temu.  

  Hast du die Daten gesichert?   Czy zapewniłeś te dane? 

  Ich habe es oft genutzt.   Używałem tego często.  

  Ich habe einen Handschuh verloren.   Zgubiłem rękawiczkę.  

  Ich habe die Statistik gesehen.   Widziałem tę statystykę.  
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  Was ist bloß in dich gefahren?   Co cię napadło? 

  Er hat es auf eigene Faust probiert.   Próbował tego na własną rękę.  

  Er hat dich etwas gefragt.   Pytałem ciebie o coś.  

  Ich habe sie letztes Jahr kennengelernt.   Zapoznałem się z nią w ubiegłym roku.  

  Er ist daran gescheitert.   Poniósł tutaj porażkę.  

  Ich habe es zweimal geprüft.   Sprawdziłem to dwukrotnie.  

  Ich habe den Einkauf erledigt.   Zrobiłem zakupy.  

  Er hat mich im Schach geschlagen.   Pobił mnie dziś w szachach.  

  Er ist nicht gekommen.   On nie przyszedł.  

  Er hat es mir nicht geglaubt.   On mi nie wierzył.  

  Wie viele Teilnehmer haben sich angemeldet?   Ilu zgłosiło się uczestników? 

  Ich habe sie Gabi genannt.   Nazwałem ją Gabi.  

  Gleich danach ist es passiert.   Zaraz potem to się stało.  

  Er ist gestern noch länger geblieben.   Wczoraj został dłużej.  

  Was hast du getan?   Co zrobiłeś? 

  Hast du die Nachrichten gehört?   Czy słyszałeś wiadomość? 

  Ich habe gerade mit dem Studium begonnen.   Właśnie rozpocząłem studia.  

  Das war doch zu erwarten.   Tego można było się spodziewać.  

  Ich habe zu viel ausgegeben.   Za dużo wydałem.  

  Er ist an den Folgen eines Unfalls gestorben.   Umarł w wyniku wypadku.  

  Wie hast du es geschafft?   Jak ci się to udało? 
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  Mit einem mal hatte ich mich verlaufen.   Nagle zgubiłem się.  

  Er hat mir Arbeit gegeben.   Dał mi pracę.  

  Ich habe es vergessen.   Zapomniałem o tym.  

  Wir haben uns ausgesprochen.   Wypowiedzieliśmy się.  

  Die Lage hat sich zugespitzt.   Sytuacja się zaostrzyła.  

  Ich habe dich belogen.   Okłamałem cię.  

  Die Aktie ist gestiegen.   Akcja wzrosła.  

  Er hat sich noch nicht gemeldet.   Jeszcze stale się nie zgłosił.  

  Er ist an den Folgen eines Unfalls gestorben.   Umarł w wyniku wypadku.  

  Hast du Goethes Werke gelesen?   Czytałeś dzieła Goethego? 

  Die Aktie ist gestiegen.   Akcja wzrosła. 

  Ich habe eine Niete gezogen.   Wyciągnąłem sobie pusty los 

  Er hat die Firma geführt.   Prowadził tę firmę.  

  Er hat mir den letzten Nerv getötet.   Doprowadził mnie do szału.  

  Er ist nach Hause gegangen.   Szedłem do domu.  

  Das habe ich keineswegs behauptet.   Tego w żadnym przypadku nie twierdziłem.  

  Ich habe den Autoschlüssel verloren.   Zgubiłem klucz od samochodu.  

  Dort hat bis gerade noch meine Jacke 
gehangen. 

  Do tej pory marynarka wisiała tutaj.  

  Ich habe es für richtig gehalten.   Uważałem to za właściwe.  

  Ich habe es allein aufgebaut.   Zbudowałem to sam.  

  Es ist mir nicht gelungen.   To mi się nie udało.  
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  Hat mich jemand erkannt?   Czy ktoś mnie zaprosił? 

  Er hat sich politisch engagiert.   Angażował się politycznie.  

  Ich habe es allen gezeigt.   Pokazałem to wszystkim.  

  Es ist am Wochenende passiert.   Stało się to w weekend.  

  Er hat mehr erwartet.   Oczekiwał więcej.  

  Das Rennen ist gestartet.   Rozpoczęto bieg.  

  Ja, ich habe gewählt.   Tak, wybrałem.  

  Zu welcher Erkenntnis bist Du gekommen?   Do czego doszedłeś? 
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Er ist ein junger Mann 
geworden. 

Was ist los? 
Die Produktion hat 

begonnen. 

Da habe ich es mit einem 
Mal verstanden. 

Mit einem mal hatte ich 
mich verlaufen. 

Er ist an den Folgen eines 
Unfalls gestorben. 

Ich habe es für richtig 
gehalten. 

Er hat mir Arbeit gegeben. Er hat mehr erwartet. 

Dort hat bis gerade noch 
meine Jacke gehangen. 

Er ist nicht gekommen. Hast du die Daten gesichert? 

Ich habe dir das Buch 
gebracht. 

Ich habe dir eine Frage 
gestellt. 

Er hat etwas gefunden. 

Er hat die Firma geführt. Du hast es genommen! Er hat gesagt er kommt. 
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Rozpoczęła się produkcja.  Co się stało? Stał się młodym mężczyzną.  

Umarł w wyniku wypadku.  Nagle zgubiłem się.  W tem nagle zrozumiałem.  

Oczekiwał więcej.  Dał mi pracę.  Uważałem to za właściwe.  

Czy zapewniłeś te dane? On nie przyszedł.  
Do tej pory marynarka 

wisiała tutaj.  

Coś znalazł.  Postawiłem ci pytanie.  Przyniosłem tę książkę.  

Powiedział, że przyjdzie.  Ty to wziąłeś! Prowadził tę firmę.  
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Ich habe gesehen wie er 
arbeitet. 

Ich habe dich erwartet. 
Sie haben mir den Job 

angeboten. 

Er hat mir einen Brief 
geschrieben. 

Ich habe den Schirm 
gehalten. 

Ich habe viel Glück gehabt. 

Er hat mir den letzten Nerv 
getötet. 

Ich habe es vergessen. Er ist nach Hause gegangen. 

Er hat sich ein Haus gebaut. 
Er ist gestern noch länger 

geblieben. 
Ich habe dich getroffen. 

Ich habe es oft genutzt. Es ist mir nicht gelungen. Er hat dich etwas gefragt. 

Was hast du getan? 
Was hat er sich dabei 

gedacht? 
Damit habe ich gerechnet. 
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Proponowali mu tę pracę.  Oczekiwałem ciebie.  Widziałem, jak pracuje.  

Miałem dużo szczęścia.  Trzymałem parasol.  Napisał do mnie list.  

Szedłem do domu.  Zapomniałem o tym.  Doprowadził mnie do szału.  

Spotkałem ciebie.  Wczoraj został dłużej.  Zbudowałem sobie dom.  

Pytałem ciebie o coś.  To mi się nie udało.  Używałem tego często.  

Nie liczyłem z tym.  Co on myślał? Co zrobiłeś? 
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Ich habe gerade mit dem 
Studium begonnen. 

Ich habe die Tasche 
getragen. 

Ich habe es zweimal geprüft. 

Wir haben gestern lange 
gefeiert. 

Er hat es mir nicht geglaubt. Ich habe dich belogen. 

Die Lage hat sich zugespitzt. Das war doch zu erwarten. 
Ich habe im Internet gute 
Haushaltstipps gefunden. 

Ich habe es allein aufgebaut. 
Ich habe die Orientierung 

verloren. 
Ich habe den Zettel verloren. 

Ich habe den Autoschlüssel 
verloren. 

Die Abfahrt hat sich 
verzögert. 

Hast du das Kennzeichen 
gesehen? 

Gleich danach ist es passiert. 
Ich habe Ihn nur einmal 

getroffen. 
Ich habe einen Handschuh 

verloren. 
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Sprawdziłem to dwukrotnie.  Niosłem tę torbę.  Właśnie rozpocząłem studia.  

Okłamałem cię.  On mi nie wierzył.  
Wczoraj długo 
świętowaliśmy.  

Znalazłem w Internecie 
dobre porady dotyczące 

domu.  

Tego można było się 
spodziewać.  

Sytuacja się zaostrzyła.  

Zgubiłem kartkę.  Straciłem orientację.  Zbudowałem to sam.  

Widziałeś tę tablicę 
rejestracyjną? 

Odjazd został opóźniony.  
Zgubiłem klucz od 

samochodu.  

Zgubiłem rękawiczkę.  Spotkałem go tylko raz.  Zaraz potem to się stało.  

 

 

 

 

 



 197 

Ich habe mir den Magen 
verdorben. 

Ich habe den Einkauf 
erledigt. 

Ich habe sie letztes Jahr 
kennengelernt. 

Hast du die Nachrichten 
gehört? 

Er hat es auf eigene Faust 
probiert. 

Ich habe sie Gabi genannt. 

Ich habe es allen gezeigt. Ja, ich habe gewählt. Wir haben geschlossen. 

Ich habe gewonnen. Hat mich jemand erkannt? 
Welche Themen hast du 

gewählt? 

Ich habe überall gesucht. 
Das habe ich keineswegs 

behauptet. 
Wir haben uns 
ausgesprochen. 

Ich habe mich dazu 
verpflichtet. 

Was ist bloß in dich 
gefahren? 

Er hat ein Alarm ausgelöst. 
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Zapoznałem się z nią w 
ubiegłym roku.  

Zrobiłem zakupy.  Popsułem sobie żołądek.  

Nazwałem ją Gabi.  
Próbował tego na własną 

rękę.  
Czy słyszałeś wiadomość? 

Zamknęliśmy.  Tak, wybrałem.  Pokazałem to wszystkim.  

Które wybrałeś tematy? Czy ktoś mnie zaprosił? Wygrałem.  

Wypowiedzieliśmy się.  
Tego w żadnym przypadku 

nie twierdziłem.  
Szukałem wszędzie.  

Włączył alarm.  Co cię napadło? Zobowiązałem się do tego.  
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Wie hast du es geschafft? 
Ich habe meine Adresse 

angegeben. 
Er ist an den Folgen eines 

Unfalls gestorben. 

Hast du Goethes Werke 
gelesen? 

Ich habe die Statistik 
gesehen. 

Die Aktie ist gestiegen. 

Die Aktie ist gestiegen. 
Ich habe 2 Mitarbeiter 

eingestellt. 
Die Ausgaben sind 

gestiegen. 

Die Kurse sind leicht 
gestiegen. 

Er hat sich noch nicht 
gemeldet. 

Das Gutachten ist 
gekommen. 

Ich habe zu viel ausgegeben. 
Der Traum ist in Erfüllung 

gegangen. 
Im Laufe der letzten Wochen 

habe ich viel gelernt. 

Auf meiner Reise habe ich 
viel gesehen. 

Es ist am Wochenende 
passiert. 

Ich habe eine Niete gezogen. 
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Umarł w wyniku wypadku.  Podałem swój adres.  Jak ci się to udało? 

Akcja wzrosła. Widziałem tę statystykę.  Czytałeś dzieła Goethego? 

Wydatki wzrosły.  
Zatrudniłem dwóch 

pracowników.  
Akcja wzrosła.  

Przyszła ekspertyza.  Jeszcze stale się nie zgłosił.  Kursy lekko wzrosły. 

Wiele się nauczyłem przez 
ostatnie kilka tygodni.  

Sen się spełnił.  Za dużo wydałem.  

Wyciągnąłem sobie pusty los Stało się to w weekend.  
Wiele widziałem podczas 

mojej podróży.  
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Er hat den Prozess 
gewonnen. 

Er hat sich politisch 
engagiert. 

Wie viele Teilnehmer haben 
sich angemeldet? 

Er ist bei einem Unfall ums 
Leben gekommen. 

Ich habe das nur teilweise 
verstanden. 

Das habe ich offensichtlich 
falsch verstanden. 

Er ist daran gescheitert. 
Dich habe ich für klüger 

gehalten. 
Etwas unglaubliches hat sich 

ereignet. 

Ich habe seine Biografie 
gelesen. 

Ich habe vor einem Monat 
mit dem Training 

angefangen. 

Er hat das Rennen 
gewonnen. 

Ich habe die Prüfung 
bestanden. 

Er hat mich im Schach 
geschlagen. 

Das Rennen ist gestartet. 

Zu welcher Erkenntnis bist 
Du gekommen? 

-  -  
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Ilu zgłosiło się uczestników? Angażował się politycznie.  Wygrał ten proces.  

Widocznie źle to 
zrozumiałam.  

Zrozumiałem tylko 
częściowo.  

Stracił życie w wypadku.  

Stało się coś 
niewiarygodnego.  

Uważałem cię za 
mądrzejszego.  

Poniósł tutaj porażkę.  

Wygrał ten bieg.  
Zacząłem trenować miesiąc 

temu.  
Czytałem jego biografię.  

Rozpoczęto bieg.  Pobił mnie dziś w szachach.  Zdałem ten egzamin.  

-  -  Do czego doszedłeś? 
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126.02_Lekcja 21 – Czas przeszły- perfekt_test 

  Używałem tego często.  ................................................................. 

  Tego w żadnym przypadku nie twierdziłem.  ................................................................. 

  Wyciągnąłem sobie pusty los ................................................................. 

  Włączył alarm.  ................................................................. 

  Ty to wziąłeś! ................................................................. 

  Wydatki wzrosły.  ................................................................. 

  Uważałem to za właściwe.  ................................................................. 

  Zobowiązałem się do tego.  ................................................................. 

  Wczoraj został dłużej.  ................................................................. 

  Zamknęliśmy.  ................................................................. 

  Prowadził tę firmę.  ................................................................. 

  Wygrał ten bieg.  ................................................................. 

  Sen się spełnił.  ................................................................. 

  Właśnie rozpocząłem studia.  ................................................................. 

  Uważałem cię za mądrzejszego.  ................................................................. 

  To mi się nie udało.  ................................................................. 

  Stało się to w weekend.  ................................................................. 

  Jeszcze stale się nie zgłosił.  ................................................................. 

  Jak ci się to udało? ................................................................. 

  Wypowiedzieliśmy się.  ................................................................. 

  Szedłem do domu.  ................................................................. 
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  Straciłem orientację.  ................................................................. 

  Widziałem tę statystykę.  ................................................................. 

  Proponowali mu tę pracę.  ................................................................. 

  Stało się coś niewiarygodnego.  ................................................................. 

  Widziałeś tę tablicę rejestracyjną? ................................................................. 

  Napisał do mnie list.  ................................................................. 

  Stracił życie w wypadku.  ................................................................. 

  Nagle zgubiłem się.  ................................................................. 

  Coś znalazł.  ................................................................. 

  Co się stało? ................................................................. 

  Tak, wybrałem.  ................................................................. 

  Umarł w wyniku wypadku.  ................................................................. 

  Zrozumiałem tylko częściowo.  ................................................................. 

  Pobił mnie dziś w szachach.  ................................................................. 

  Zbudowałem to sam.  ................................................................. 

  Przyniosłem tę książkę.  ................................................................. 

  Zapomniałem o tym.  ................................................................. 

  Pytałem ciebie o coś.  ................................................................. 

  Ilu zgłosiło się uczestników? ................................................................. 

  Wczoraj długo świętowaliśmy.  ................................................................. 

  Kursy lekko wzrosły. ................................................................. 
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  Rozpoczęła się produkcja.  ................................................................. 

  Wygrałem.  ................................................................. 

  Popsułem sobie żołądek.  ................................................................. 

  Powiedział, że przyjdzie.  ................................................................. 

  Odjazd został opóźniony.  ................................................................. 

  Przyszła ekspertyza.  ................................................................. 

  Oczekiwał więcej.  ................................................................. 

  Zgubiłem klucz od samochodu.  ................................................................. 

  Miałem dużo szczęścia.  ................................................................. 

  Zbudowałem sobie dom.  ................................................................. 

  Zaraz potem to się stało.  ................................................................. 

  Postawiłem ci pytanie.  ................................................................. 

  Poniósł tutaj porażkę.  ................................................................. 

  Wiele widziałem podczas mojej podróży.  ................................................................. 

  Widocznie źle to zrozumiałam.  ................................................................. 

  Pokazałem to wszystkim.  ................................................................. 

  Akcja wzrosła. ................................................................. 

  Które wybrałeś tematy? ................................................................. 

  Zgubiłem rękawiczkę.  ................................................................. 

  Oczekiwałem ciebie.  ................................................................. 

  Próbował tego na własną rękę.  ................................................................. 
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  Do tej pory marynarka wisiała tutaj.  ................................................................. 

  Czy słyszałeś wiadomość? ................................................................. 

  Zrobiłem zakupy.  ................................................................. 

  Spotkałem ciebie.  ................................................................. 

  Zdałem ten egzamin.  ................................................................. 

  On mi nie wierzył.  ................................................................. 

  Znalazłem w Internecie dobre porady 
dotyczące domu.  

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

  Czy zapewniłeś te dane? ................................................................. 

  Szukałem wszędzie.  ................................................................. 

  Spotkałem go tylko raz.  ................................................................. 

  Wiele się nauczyłem przez ostatnie kilka 
tygodni.  

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

  Nie liczyłem z tym.  ................................................................. 

  Zgubiłem kartkę.  ................................................................. 

  Sytuacja się zaostrzyła.  ................................................................. 

  Umarł w wyniku wypadku.  ................................................................. 

  Czytałeś dzieła Goethego? ................................................................. 

  Za dużo wydałem.  ................................................................. 

  Stał się młodym mężczyzną.  ................................................................. 

  Okłamałem cię.  ................................................................. 

  Angażował się politycznie.  ................................................................. 
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  Czy ktoś mnie zaprosił? ................................................................. 

  Rozpoczęto bieg.  ................................................................. 

  Zatrudniłem dwóch pracowników.  ................................................................. 

  Widziałem, jak pracuje.  ................................................................. 

  Zapoznałem się z nią w ubiegłym roku.  ................................................................. 

  Do czego doszedłeś? ................................................................. 

  On nie przyszedł.  ................................................................. 

  Tego można było się spodziewać.  ................................................................. 

  Sprawdziłem to dwukrotnie.  ................................................................. 

  Niosłem tę torbę.  ................................................................. 

  Co cię napadło? ................................................................. 

  Co zrobiłeś? ................................................................. 

  Dał mi pracę.  ................................................................. 

  Trzymałem parasol.  ................................................................. 

  Zacząłem trenować miesiąc temu.  ................................................................. 

  W tem nagle zrozumiałem.  ................................................................. 

  Doprowadził mnie do szału.  ................................................................. 
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126.03_Lekcja 21 – Czas przeszły- perfekt_klucz 

  Używałem tego często.    Ich habe es oft genutzt. 

  Tego w żadnym przypadku nie twierdziłem.    Das habe ich keineswegs behauptet. 

  Wyciągnąłem sobie pusty los   Ich habe eine Niete gezogen. 

  Włączył alarm.    Er hat ein Alarm ausgelöst. 

  Ty to wziąłeś!   Du hast es genommen! 

  Wydatki wzrosły.    Die Ausgaben sind gestiegen. 

  Uważałem to za właściwe.    Ich habe es für richtig gehalten. 

  Zobowiązałem się do tego.    Ich habe mich dazu verpflichtet. 

  Wczoraj został dłużej.    Er ist gestern noch länger geblieben. 

  Zamknęliśmy.    Wir haben geschlossen. 

  Prowadził tę firmę.    Er hat die Firma geführt. 

  Wygrał ten bieg.    Er hat das Rennen gewonnen. 

  Sen się spełnił.    Der Traum ist in Erfüllung gegangen. 

  Właśnie rozpocząłem studia.    Ich habe gerade mit dem Studium begonnen. 

  Uważałem cię za mądrzejszego.    Dich habe ich für klüger gehalten. 

  To mi się nie udało.    Es ist mir nicht gelungen. 

  Stało się to w weekend.    Es ist am Wochenende passiert. 

  Jeszcze stale się nie zgłosił.    Er hat sich noch nicht gemeldet. 

  Jak ci się to udało?   Wie hast du es geschafft? 

  Wypowiedzieliśmy się.    Wir haben uns ausgesprochen. 

  Szedłem do domu.    Er ist nach Hause gegangen. 
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  Straciłem orientację.    Ich habe die Orientierung verloren. 

  Widziałem tę statystykę.    Ich habe die Statistik gesehen. 

  Proponowali mu tę pracę.    Sie haben mir den Job angeboten. 

  Stało się coś niewiarygodnego.    Etwas unglaubliches hat sich ereignet. 

  Widziałeś tę tablicę rejestracyjną?   Hast du das Kennzeichen gesehen? 

  Napisał do mnie list.    Er hat mir einen Brief geschrieben. 

  Stracił życie w wypadku.    Er ist bei einem Unfall ums Leben gekommen. 

  Nagle zgubiłem się.    Mit einem mal hatte ich mich verlaufen. 

  Coś znalazł.    Er hat etwas gefunden. 

  Co się stało?   Was ist los? 

  Tak, wybrałem.    Ja, ich habe gewählt. 

  Umarł w wyniku wypadku.    Er ist an den Folgen eines Unfalls gestorben. 

  Zrozumiałem tylko częściowo.    Ich habe das nur teilweise verstanden. 

  Pobił mnie dziś w szachach.    Er hat mich im Schach geschlagen. 

  Zbudowałem to sam.    Ich habe es allein aufgebaut. 

  Przyniosłem tę książkę.    Ich habe dir das Buch gebracht. 

  Zapomniałem o tym.    Ich habe es vergessen. 

  Pytałem ciebie o coś.    Er hat dich etwas gefragt. 

  Ilu zgłosiło się uczestników?   Wie viele Teilnehmer haben sich angemeldet? 

  Wczoraj długo świętowaliśmy.    Wir haben gestern lange gefeiert. 

  Kursy lekko wzrosły.   Die Kurse sind leicht gestiegen. 
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  Rozpoczęła się produkcja.    Die Produktion hat begonnen. 

  Wygrałem.    Ich habe gewonnen. 

  Popsułem sobie żołądek.    Ich habe mir den Magen verdorben. 

  Powiedział, że przyjdzie.    Er hat gesagt er kommt. 

  Odjazd został opóźniony.    Die Abfahrt hat sich verzögert. 

  Przyszła ekspertyza.    Das Gutachten ist gekommen. 

  Oczekiwał więcej.    Er hat mehr erwartet. 

  Zgubiłem klucz od samochodu.    Ich habe den Autoschlüssel verloren. 

  Miałem dużo szczęścia.    Ich habe viel Glück gehabt. 

  Zbudowałem sobie dom.    Er hat sich ein Haus gebaut. 

  Zaraz potem to się stało.    Gleich danach ist es passiert. 

  Postawiłem ci pytanie.    Ich habe dir eine Frage gestellt. 

  Poniósł tutaj porażkę.    Er ist daran gescheitert. 

  Wiele widziałem podczas mojej podróży.    Auf meiner Reise habe ich viel gesehen. 

  Widocznie źle to zrozumiałam.    Das habe ich offensichtlich falsch verstanden. 

  Pokazałem to wszystkim.    Ich habe es allen gezeigt. 

  Akcja wzrosła.   Die Aktie ist gestiegen. 

  Które wybrałeś tematy?   Welche Themen hast du gewählt? 

  Zgubiłem rękawiczkę.    Ich habe einen Handschuh verloren. 

  Oczekiwałem ciebie.    Ich habe dich erwartet. 

  Próbował tego na własną rękę.    Er hat es auf eigene Faust probiert. 
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  Do tej pory marynarka wisiała tutaj.    Dort hat bis gerade noch meine Jacke 
gehangen. 

  Czy słyszałeś wiadomość?   Hast du die Nachrichten gehört? 

  Zrobiłem zakupy.    Ich habe den Einkauf erledigt. 

  Spotkałem ciebie.    Ich habe dich getroffen. 

  Zdałem ten egzamin.    Ich habe die Prüfung bestanden. 

  On mi nie wierzył.    Er hat es mir nicht geglaubt. 

  Znalazłem w Internecie dobre porady 
dotyczące domu.  

  Ich habe im Internet gute Haushaltstipps 
gefunden. 

  Czy zapewniłeś te dane?   Hast du die Daten gesichert? 

  Szukałem wszędzie.    Ich habe überall gesucht. 

  Spotkałem go tylko raz.    Ich habe Ihn nur einmal getroffen. 

  Wiele się nauczyłem przez ostatnie kilka 
tygodni.  

  Im Laufe der letzten Wochen habe ich viel 
gelernt. 

  Nie liczyłem z tym.    Damit habe ich gerechnet. 

  Zgubiłem kartkę.    Ich habe den Zettel verloren. 

  Sytuacja się zaostrzyła.    Die Lage hat sich zugespitzt. 

  Umarł w wyniku wypadku.    Er ist an den Folgen eines Unfalls gestorben. 

  Czytałeś dzieła Goethego?   Hast du Goethes Werke gelesen? 

  Za dużo wydałem.    Ich habe zu viel ausgegeben. 

  Stał się młodym mężczyzną.    Er ist ein junger Mann geworden. 

  Okłamałem cię.    Ich habe dich belogen. 

  Angażował się politycznie.    Er hat sich politisch engagiert. 
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  Czy ktoś mnie zaprosił?   Hat mich jemand erkannt? 

  Rozpoczęto bieg.    Das Rennen ist gestartet. 

  Zatrudniłem dwóch pracowników.    Ich habe 2 Mitarbeiter eingestellt. 

  Widziałem, jak pracuje.    Ich habe gesehen wie er arbeitet. 

  Zapoznałem się z nią w ubiegłym roku.    Ich habe sie letztes Jahr kennengelernt. 

  Do czego doszedłeś?   Zu welcher Erkenntnis bist Du gekommen? 

  On nie przyszedł.    Er ist nicht gekommen. 

  Tego można było się spodziewać.    Das war doch zu erwarten. 

  Sprawdziłem to dwukrotnie.    Ich habe es zweimal geprüft. 

  Niosłem tę torbę.    Ich habe die Tasche getragen. 

  Co cię napadło?   Was ist bloß in dich gefahren? 

  Co zrobiłeś?   Was hast du getan? 

  Dał mi pracę.    Er hat mir Arbeit gegeben. 

  Trzymałem parasol.    Ich habe den Schirm gehalten. 

  Zacząłem trenować miesiąc temu.    Ich habe vor einem Monat mit dem Training 
angefangen. 

  W tem nagle zrozumiałem.    Da habe ich es mit einem Mal verstanden. 

  Doprowadził mnie do szału.    Er hat mir den letzten Nerv getötet. 
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127_Lekcja 22– Czas przeszły Imperfekt- Präteritum _słownictwo - słuchaj! 

  bisher   dotąd 

  Emotion, die   emocje 

  Erfolge, die   sukcesy 

  Anlage, die   urządzenie 

  überraschend   zaskakujący 

  öffentlich   publicznie 

  Abstimmung, die   głosowanie 

  verlangen   żądać 

  Interview, das   wywiad 

  Journalisten, die   dziennikarze 

  Treffen, das   spotkanie 

  einst   kiedyś 

  Fahrzeuge, die   pojazdy 

  Ahnung, die   przeczucie 

  in keiner Weise   w żadnym przypadku 

  folgte - ich folgte, du folgtest, er folgte, wir 
folgten, ihr folgtet, sie folgten 

  podążać 

  Tagen   dni 

  Vereinbarung, die   umowa 

  Lippe, die   warga 

  Betrieb, der, Betriebe   zakład 
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  Identität, die   tożsamość 

  Feuerwehr, die   strażacy 

  er wollte   chciał 

  Wachstum, das   wzrost 

  Tage, die   dni 

  Platz nehmen, Platz genommen   zająć miejsce 

  arbeitete -ich arbeitete, du arbeitetest, er 
arbeitete, wir arbeiteten, ihr arbeitetet, sie 
arbeiteten 

  pracować 

  Nach einer Weile   po chwili 

  Arbeitsagentur, die   agencja pracy 

  bisher   dotychczas 

  höchste   najwyższy 

  hatte - Ich hatte, du hattest, er hatte, wir 
hatten, ihr hattet, sie hatten 

  miałem, miałeś, miał, mieliśmy, mieli, miały 

  Sitzung, die   sesja 

  Traum, der   marzenie, sen 

  spielte - ich spielte, du spieltest, er spielte, wir 
spielten, ihr spieltet, sie spielten 

  grałem 

  normalen   normalny 

  am Tag danach   następnego dnia 

  kürzlich   krótko 

  unterrichten   nauczać 
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128_Lekcja 22 – Czas przeszły Imperfekt- Präteritum_ Słownictwo - przetłumacz! 

  spotkanie   Treffen, das 

  dziennikarze   Journalisten, die 

  krótko   kürzlich 

  sesja   Sitzung, die 

  wzrost   Wachstum, das 

  zaskakujący   überraschend 

  zakład   Betrieb, der, Betriebe 

  normalny   normalen 

  głosowanie   Abstimmung, die 

  dni   Tage, die 

  w żadnym przypadku   in keiner Weise 

  pracować   arbeitete -ich arbeitete, du arbeitetest, er 
arbeitete, wir arbeiteten, ihr arbeitetet, sie 
arbeiteten 

  strażacy   Feuerwehr, die 

  najwyższy   höchste 

  emocje   Emotion, die 

  kiedyś   einst 

  marzenie, sen   Traum, der 

  tożsamość   Identität, die 

  pojazdy   Fahrzeuge, die 

  umowa   Vereinbarung, die 
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  agencja pracy   Arbeitsagentur, die 

  wywiad   Interview, das 

  przeczucie   Ahnung, die 

  żądać   verlangen 

  dotychczas   bisher 

  po chwili   Nach einer Weile 

  publicznie   öffentlich 

  zająć miejsce   Platz nehmen, Platz genommen 

  następnego dnia   am Tag danach 

  warga   Lippe, die 

  urządzenie   Anlage, die 

  chciał   er wollte 

  miałem, miałeś, miał, mieliśmy, mieli, miały   hatte - Ich hatte, du hattest, er hatte, wir 
hatten, ihr hattet, sie hatten 

  podążać   folgte - ich folgte, du folgtest, er folgte, wir 
folgten, ihr folgtet, sie folgten 

  sukcesy   Erfolge, die 

  dotąd   bisher 

  grałem   spielte - ich spielte, du spieltest, er spielte, wir 
spielten, ihr spieltet, sie spielten 

  dni   Tagen 

  nauczać   unterrichten 
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129_Lekcja 22_Czas przeszły Imperfekt- Präteritum_wyjaśnienie 
 

Präteritum jest czasem przeszłym prostym. Używamy go w dłuższych opowiadaniach oraz 
w wypowiedzi pisemnej, na przykład w powieściach.  

 

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 na to, 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. 

Er machte es gestern.  Zrobił to wczoraj.  

Wir suchten sie.  Szukaliśmy jej. 

 

Präteritum czasowników nieregularnych tworzy właśnie druga forma czasownika:  

Lesen   lass  gelesen   czytać 

 

Er lass den Brief.  Czytał ten list. 

Wir liesen es nicht  Nie czytaliśmy tego. 

 

Zapoznajmy się z präteritum najczęściej stosowanych czasowników niemieckich.  

infinitiv  polskie znaczenie  preteritum   

waschen myć, prać   wusch   umył, umył 

gefallen  podobać się   gefiel   podobał się 

geben  dawać    gab   dawał 

helfen  pomagać   half   pomógł  

laufen  biegać    lief   biegł 

nehmen wziąć, brać   nahm   wziął, brał 

sehen  widzieć    sah   widział 

schlafen spać    schlief   spał 
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tragen   nosić    trug   nosił 

vergessen  zapomnieć   vergaß   zapomnniał 

gehen   iść    ging   szedł 

heißen   nazywać się   hieß   nazywał się 

sprechen  mówić    sprach   mówił 

stehen   stać    stand   stał 

verstehen  rozumieć   verstand  rozumiał 

empfehlen  polecić    empfahl   polecił 

schwimmen  pływać    schwamm  pływał 

trinken   pić    trank   pił 

werden   stać się    wurde   stał się  

wissen   wiedzieć   wusste   wiedział 

bekommen  dostać    bekam   dostał 

essen   jeść    aß   jadł 

lesen   czytać    las   czytał 

liegen   leżeć    lag   leżał 

tun   robić    tat   robił 

fernsehen oglądać telewizję  sah fern  oglądał telewizję 

beginnen  zaczynać   begann   zaczynał 

finden   znaleźć    fand   znalazł 

fallen   spadać    fiel   spadał 

fliegen   lecieć    flog   leciał 

unterschreiben  podpisać   unterschrieb  podpisał 

abbiegen  skręcić    bog ab   skręcił 

anbieten  polecić    bot an   polecił 

anrufen   zadzwonić   rief an   zadzwonił 

einladen  zaprosić   lud ein   zaprosił 

treiben   uprawiać sport    trieb sport  uprawiał sport  

steigen   wspinać się   stieg   wspinał się 

sitzen   siedzieć    saß   siedział 

hängen   wisieć    hing   wisiał 

bitten   prosić    bat   prosił 

entscheiden  zdecydować   entschied  zdecydował 

teilnehmen  wziąć udział   nahm teil  wziął udział 
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unterhalten bawić się   unterhielt  bawił się 

nachdenken rozmyślać o czymś  dachte nach   rozmyślał o czymś 

stattfinden odbywać się   fand statt  odbywał się 

ankommen przyjść, przybyć  kam an   przyszedł, przybył 

aufstehen wstać    stand auf  wstał 

aufgeben poddać się   gab auf   poddał się 

umsteigen przesiadać   stieg um  przesiadał się 

einsteigen wsiąść    stieg ein  wsiadł 
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130_Lekcja 22 – Czas przeszły Imperfekt- Präteritum_ Ćwiczenia sprawdzające - 
słuchaj! 

  Er wirkte wie ein hungriger Löwe.   Wyglądał jak głodny lew.  

  Der Zoll kontrollierte die Fahrzeuge.   Celnicy kontrolowali pojazdy.  

  Am Tag danach ging es mir schlecht.   Następnego dnia poczułem się źle.  

  Die Sitzung dauerte lange.   Sesja trwała długo.  

  Ich zwang sie   Zmuszałam ją.  

  Er machte es ohne ein Wort zu sagen.   Zrobił to bez słowa.  

  Der Betrieb wurde übernommen.   Zakład został przejęty.  

  Die Anlage wurde getestet.   Urządzenie było testowane. 

  Sie fand ihre schlimmsten Ahnungen 
bestätigt. 

  Uznała, że najgorsze przeczucia zostały 
potwierdzone.  

  Bisher ging alles gut.   Dotąd szło wszystko dobrze.  

  Ich fand das Interview sehr interessant.   Uważam, że ten wywiad jest bardzo 
interesujący.  

  Es kamen viele Journalisten.   Przyszło wielu dziennikarzy.  

  Ich fand den Job durch eine Arbeitsagentur.   Tę pracę znalazłem poprzez agencję 
pośrednictwa pracy.  

  Das kam überraschend.   To nadeszło niespodziewanie.  

  Das passierte an einem ganz normalen Tag.   Stało się to w całkiem normalny dzień.  

  Er sagte, dass er auf einen Anruf wartete.   Powiedział, że czeka na telefon.  

  Die deutsche Wirtschaft hatte im 
vergangenen Jahr ein Wachstum von fünf 
Prozent. 

  Niemiecka gospodarka odnotowała w zeszłym 
roku wzrost o pięć procent.  

  Ich wollte dich in keiner Weise beleidigen.   W żadnym przypadku nie chciałem ciebie 
obrazić.  
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  Nach einer Weile wurde es besser.   Po chwili zrobiło się lepiej.  

  Hier wohnte einst meine Oma.   Kiedyś mieszkała tu moja babcia.  

  Ich folgte ihm.   Podążyłem za nim.  

  Er verlangte von mir …   On żądał ode mnie… 

  Ich hatte ein Treffen mit dem Chef.   Miałem spotkanie z szefem.  

  Er entschuldigte sich öffentlich.   Przeprosił publicznie.  

  Ich hatte keine Zeit.   Nie miałem czasu.  

  Er reiste mit falscher Identität ein.   Przyjechał z fałszywą tożsamością.  

  Ich kritisierte die Aussage sehr.   Bardzo krytykowałem tę wypowiedź. 

  Ich hatte einen Traum.   Miałem sen.  

  Er hatte viele Erfolge.   Miał wiele sukcesów.  

  Wir trafen eine Vereinbarung.   Zawarliśmy umowę.  

  Er wurde verwundet?   Został zraniony? 

  Sie sagte es mit bebenden Lippen.   Powiedziała to z drżącymi ustami.  

  Das wurde aber auch höchste Zeit.   Już jest najwyższa pora.  

  Dazu hatte ich bisher keinen Anlass.   Nie miałem powodu, aby to robić  

  Ich spielte sehr gut.   Grałem bardzo dobrze.  

  Gestern hatte ich Zeit, deshalb sah ich fern.   Wczoraj miałem czas, więc oglądałem 
telewizję.  

  Ich arbeite 5 Tage die Woche.   Pracuję pięć dni w tygodniu.  

  Er zeigte keine Emotionen.   Nie pokazał żadnych emocji.  

  Er wollte ihm helfen.   Chciał mu pomóc.  
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  Ich bat alle Platz zu nehmen.   Poprosiłem wszystkich o zajęcie miejsca.  

  Ich wollte schon immer Kinder unterrichten.   Zawsze chciałem uczyć dzieci.  

  Die Feuerwehr kam sofort.   Strażacy przyjechali natychmiast.  

  Die Abstimmung fiel positiv für uns aus.   Głosowanie wypadło dla nas pozytywnie.  

  Ich erfuhr erst kürzlich.   Dowiedziałem się dopiero niedawno.  

  Es regnete an einigen Tagen.   Padało w niektórych dniach.  

  Ich sah auf die Uhr.   Spojrzałem na zegar.  

  Er wollte seine Wohnung nicht mehr 
vermieten. 

  Nie chciałby już wynajmować więcej swego 
mieszkania.  

  Du konntest ihm helfen.   Mogłeś mu pomóc. 

 

131_Lekcja 22 – Czas przeszły Imperfekt- Präteritum_ Ćwiczenia sprawdzające - 
przetłumacz! 

  Powiedziała to z drżącymi ustami.    Sie sagte es mit bebenden Lippen. 

  Po chwili zrobiło się lepiej.    Nach einer Weile wurde es besser. 

  Już jest najwyższa pora.    Das wurde aber auch höchste Zeit. 

  Zrobił to bez słowa.    Er machte es ohne ein Wort zu sagen. 

  Zakład został przejęty.    Der Betrieb wurde übernommen. 

  Został zraniony?   Er wurde verwundet? 

  Spojrzałem na zegar.    Ich sah auf die Uhr. 

  Chciał mu pomóc.    Er wollte ihm helfen. 

  Stało się to w całkiem normalny dzień.    Das passierte an einem ganz normalen Tag. 

  Tę pracę znalazłem poprzez agencję 
pośrednictwa pracy.  

  Ich fand den Job durch eine Arbeitsagentur. 
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  Miałem sen.    Ich hatte einen Traum. 

  Przeprosił publicznie.    Er entschuldigte sich öffentlich. 

  Miałem spotkanie z szefem.    Ich hatte ein Treffen mit dem Chef. 

  Zmuszałam ją.    Ich zwang sie 

  Niemiecka gospodarka odnotowała w zeszłym 
roku wzrost o pięć procent.  

  Die deutsche Wirtschaft hatte im 
vergangenen Jahr ein Wachstum von fünf 
Prozent. 

  Powiedział, że czeka na telefon.    Er sagte, dass er auf einen Anruf wartete. 

  Podążyłem za nim.    Ich folgte ihm. 

  Uważam, że ten wywiad jest bardzo 
interesujący.  

  Ich fand das Interview sehr interessant. 

  Grałem bardzo dobrze.    Ich spielte sehr gut. 

  Wczoraj miałem czas, więc oglądałem 
telewizję.  

  Gestern hatte ich Zeit, deshalb sah ich fern. 

  Bardzo krytykowałem tę wypowiedź.   Ich kritisierte die Aussage sehr. 

  Zawsze chciałem uczyć dzieci.    Ich wollte schon immer Kinder unterrichten. 

  Miał wiele sukcesów.    Er hatte viele Erfolge. 

  W żadnym przypadku nie chciałem ciebie 
obrazić.  

  Ich wollte dich in keiner Weise beleidigen. 

  Uznała, że najgorsze przeczucia zostały 
potwierdzone.  

  Sie fand ihre schlimmsten Ahnungen 
bestätigt. 

  Celnicy kontrolowali pojazdy.    Der Zoll kontrollierte die Fahrzeuge. 

  Wyglądał jak głodny lew.    Er wirkte wie ein hungriger Löwe. 

  Urządzenie było testowane.   Die Anlage wurde getestet. 

  Poprosiłem wszystkich o zajęcie miejsca.    Ich bat alle Platz zu nehmen. 
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  On żądał ode mnie…   Er verlangte von mir … 

  Następnego dnia poczułem się źle.    Am Tag danach ging es mir schlecht. 

  To nadeszło niespodziewanie.    Das kam überraschend. 

  Dotąd szło wszystko dobrze.    Bisher ging alles gut. 

  Nie miałem czasu.    Ich hatte keine Zeit. 

  Kiedyś mieszkała tu moja babcia.    Hier wohnte einst meine Oma. 

  Dowiedziałem się dopiero niedawno.    Ich erfuhr erst kürzlich. 

  Przyszło wielu dziennikarzy.    Es kamen viele Journalisten. 

  Przyjechał z fałszywą tożsamością.    Er reiste mit falscher Identität ein. 

  Strażacy przyjechali natychmiast.    Die Feuerwehr kam sofort. 

  Padało w niektórych dniach.    Es regnete an einigen Tagen. 

  Sesja trwała długo.    Die Sitzung dauerte lange. 

  Nie miałem powodu, aby to robić    Dazu hatte ich bisher keinen Anlass. 

  Nie pokazał żadnych emocji.    Er zeigte keine Emotionen. 

  Głosowanie wypadło dla nas pozytywnie.    Die Abstimmung fiel positiv für uns aus. 

  Nie chciałby już wynajmować więcej swego 
mieszkania.  

  Er wollte seine Wohnung nicht mehr 
vermieten. 

  Zawarliśmy umowę.    Wir trafen eine Vereinbarung. 

  Pracuję pięć dni w tygodniu.    Ich arbeite 5 Tage die Woche. 

  Mogłeś mu pomóc.   Du konntest ihm helfen. 
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132.00_Lekcja 22 – Czas przeszły Imperfekt- Präteritum_wysłuchaj po niemiecku! 

  Er sagte, dass er auf einen Anruf wartete.   Powiedział, że czeka na telefon.  

  Ich bat alle Platz zu nehmen.   Poprosiłem wszystkich o zajęcie miejsca.  

  Ich sah auf die Uhr.   Spojrzałem na zegar.  

  Ich wollte dich in keiner Weise beleidigen.   W żadnym przypadku nie chciałem ciebie 
obrazić.  

  Er wurde verwundet?   Został zraniony? 

  Er verlangte von mir …   On żądał ode mnie… 

  Er entschuldigte sich öffentlich.   Przeprosił publicznie.  

  Ich hatte ein Treffen mit dem Chef.   Miałem spotkanie z szefem.  

  Das wurde aber auch höchste Zeit.   Już jest najwyższa pora.  

  Es regnete an einigen Tagen.   Padało w niektórych dniach.  

  Er machte es ohne ein Wort zu sagen.   Zrobił to bez słowa.  

  Sie fand ihre schlimmsten Ahnungen 
bestätigt. 

  Uznała, że najgorsze przeczucia zostały 
potwierdzone.  

  Das kam überraschend.   To nadeszło niespodziewanie.  

  Er wollte ihm helfen.   Chciał mu pomóc.  

  Ich wollte schon immer Kinder unterrichten.   Zawsze chciałem uczyć dzieci.  

  Ich spielte sehr gut.   Grałem bardzo dobrze.  

  Das passierte an einem ganz normalen Tag.   Stało się to w całkiem normalny dzień.  

  Ich hatte keine Zeit.   Nie miałem czasu.  

  Ich fand das Interview sehr interessant.   Uważam, że ten wywiad jest bardzo 
interesujący.  
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  Der Betrieb wurde übernommen.   Zakład został przejęty.  

  Ich fand den Job durch eine Arbeitsagentur.   Tę pracę znalazłem poprzez agencję 
pośrednictwa pracy.  

  Ich arbeite 5 Tage die Woche.   Pracuję pięć dni w tygodniu.  

  Die deutsche Wirtschaft hatte im 
vergangenen Jahr ein Wachstum von fünf 
Prozent. 

  Niemiecka gospodarka odnotowała w zeszłym 
roku wzrost o pięć procent.  

  Er zeigte keine Emotionen.   Nie pokazał żadnych emocji.  

  Ich erfuhr erst kürzlich.   Dowiedziałem się dopiero niedawno.  

  Es kamen viele Journalisten.   Przyszło wielu dziennikarzy.  

  Ich hatte einen Traum.   Miałem sen.  

  Ich folgte ihm.   Podążyłem za nim.  

  Nach einer Weile wurde es besser.   Po chwili zrobiło się lepiej.  

  Die Abstimmung fiel positiv für uns aus.   Głosowanie wypadło dla nas pozytywnie.  

  Wir trafen eine Vereinbarung.   Zawarliśmy umowę.  

  Er wirkte wie ein hungriger Löwe.   Wyglądał jak głodny lew.  

  Bisher ging alles gut.   Dotąd szło wszystko dobrze.  

  Der Zoll kontrollierte die Fahrzeuge.   Celnicy kontrolowali pojazdy.  

  Am Tag danach ging es mir schlecht.   Następnego dnia poczułem się źle.  

  Die Feuerwehr kam sofort.   Strażacy przyjechali natychmiast.  

  Ich zwang sie   Zmuszałam ją.  

  Die Anlage wurde getestet.   Urządzenie było testowane. 

  Er reiste mit falscher Identität ein.   Przyjechał z fałszywą tożsamością.  
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  Sie sagte es mit bebenden Lippen.   Powiedziała to z drżącymi ustami.  

  Er wollte seine Wohnung nicht mehr 
vermieten. 

  Nie chciałby już wynajmować więcej swego 
mieszkania.  

  Hier wohnte einst meine Oma.   Kiedyś mieszkała tu moja babcia.  

  Dazu hatte ich bisher keinen Anlass.   Nie miałem powodu, aby to robić  

  Die Sitzung dauerte lange.   Sesja trwała długo.  

  Ich kritisierte die Aussage sehr.   Bardzo krytykowałem tę wypowiedź. 

  Gestern hatte ich Zeit, deshalb sah ich fern.   Wczoraj miałem czas, więc oglądałem 
telewizję.  

  Er hatte viele Erfolge.   Miał wiele sukcesów.  

  Du konntest ihm helfen.   Mogłeś mu pomóc. 
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132.01_Lekcja 22 – Czas przeszły Imperfekt- Präteritum_karty 

Ich erfuhr erst kürzlich. 
Er reiste mit falscher 

Identität ein. 
Ich wollte dich in keiner 

Weise beleidigen. 

Der Betrieb wurde 
übernommen. 

Sie fand ihre schlimmsten 
Ahnungen bestätigt. 

Die deutsche Wirtschaft 
hatte im vergangenen Jahr 

ein Wachstum von fünf 
Prozent. 

Das wurde aber auch höchste 
Zeit. 

Er verlangte von mir … Ich hatte keine Zeit. 

Ich bat alle Platz zu nehmen. Ich spielte sehr gut. 
Ich kritisierte die Aussage 

sehr. 

Ich folgte ihm. Ich sah auf die Uhr. Er wurde verwundet? 

Er wirkte wie ein hungriger 
Löwe. 

Ich zwang sie Er wollte ihm helfen. 
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W żadnym przypadku nie 
chciałem ciebie obrazić.  

Przyjechał z fałszywą 
tożsamością.  

Dowiedziałem się dopiero 
niedawno.  

Niemiecka gospodarka 
odnotowała w zeszłym roku 

wzrost o pięć procent.  

Uznała, że najgorsze 
przeczucia zostały 

potwierdzone.  
Zakład został przejęty.  

Nie miałem czasu.  On żądał ode mnie… Już jest najwyższa pora.  

Bardzo krytykowałem tę 
wypowiedź. 

Grałem bardzo dobrze.  
Poprosiłem wszystkich o 

zajęcie miejsca.  

Został zraniony? Spojrzałem na zegar.  Podążyłem za nim.  

Chciał mu pomóc.  Zmuszałam ją.  Wyglądał jak głodny lew.  
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Gestern hatte ich Zeit, 
deshalb sah ich fern. 

Er wollte seine Wohnung 
nicht mehr vermieten. 

Der Zoll kontrollierte die 
Fahrzeuge. 

Bisher ging alles gut. 
Ich arbeite 5 Tage die 

Woche. 
Es regnete an einigen Tagen. 

Er zeigte keine Emotionen. 
Er sagte, dass er auf einen 

Anruf wartete. 
Er machte es ohne ein Wort 

zu sagen. 

Hier wohnte einst meine 
Oma. 

Ich hatte einen Traum. 
Die Abstimmung fiel positiv 

für uns aus. 

Ich fand den Job durch eine 
Arbeitsagentur. 

Ich hatte ein Treffen mit dem 
Chef. 

Es kamen viele Journalisten. 

Die Sitzung dauerte lange. Die Anlage wurde getestet. Er hatte viele Erfolge. 
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Celnicy kontrolowali 
pojazdy.  

Nie chciałby już 
wynajmować więcej swego 

mieszkania.  

Wczoraj miałem czas, więc 
oglądałem telewizję.  

Padało w niektórych dniach.  Pracuję pięć dni w tygodniu.  Dotąd szło wszystko dobrze.  

Zrobił to bez słowa.  
Powiedział, że czeka na 

telefon.  
Nie pokazał żadnych emocji.  

Głosowanie wypadło dla nas 
pozytywnie.  

Miałem sen.  
Kiedyś mieszkała tu moja 

babcia.  

Przyszło wielu dziennikarzy.  Miałem spotkanie z szefem.  
Tę pracę znalazłem poprzez 
agencję pośrednictwa pracy.  

Miał wiele sukcesów.  Urządzenie było testowane. Sesja trwała długo.  
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Wir trafen eine 
Vereinbarung. 

Dazu hatte ich bisher keinen 
Anlass. 

Nach einer Weile wurde es 
besser. 

Am Tag danach ging es mir 
schlecht. 

Die Feuerwehr kam sofort. 
Sie sagte es mit bebenden 

Lippen. 

Er entschuldigte sich 
öffentlich. 

Das kam überraschend. 
Das passierte an einem ganz 

normalen Tag. 

Ich fand das Interview sehr 
interessant. 

Ich wollte schon immer 
Kinder unterrichten. 

Du konntest ihm helfen. 

-  -  -  

-  -  -  
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Po chwili zrobiło się lepiej.  
Nie miałem powodu, aby to 

robić  
Zawarliśmy umowę.  

Powiedziała to z drżącymi 
ustami.  

Strażacy przyjechali 
natychmiast.  

Następnego dnia poczułem 
się źle.  

Stało się to w całkiem 
normalny dzień.  

To nadeszło 
niespodziewanie.  

Przeprosił publicznie.  

Mogłeś mu pomóc. 
Zawsze chciałem uczyć 

dzieci.  
Uważam, że ten wywiad jest 

bardzo interesujący.  
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132.02_Lekcja 22 – Czas przeszły Imperfekt- Präteritum_test 

  Zawarliśmy umowę.  ................................................................. 

  Tę pracę znalazłem poprzez agencję 
pośrednictwa pracy.  

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

  Pracuję pięć dni w tygodniu.  ................................................................. 

  Urządzenie było testowane. ................................................................. 

  Padało w niektórych dniach.  ................................................................. 

  Zakład został przejęty.  ................................................................. 

  Zawsze chciałem uczyć dzieci.  ................................................................. 

  Po chwili zrobiło się lepiej.  ................................................................. 

  Niemiecka gospodarka odnotowała w zeszłym 
roku wzrost o pięć procent.  

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

  Kiedyś mieszkała tu moja babcia.  ................................................................. 

  Nie miałem powodu, aby to robić  ................................................................. 

  Nie miałem czasu.  ................................................................. 

  Sesja trwała długo.  ................................................................. 

  Podążyłem za nim.  ................................................................. 

  Przyjechał z fałszywą tożsamością.  ................................................................. 

  Bardzo krytykowałem tę wypowiedź. ................................................................. 

  Wczoraj miałem czas, więc oglądałem 
telewizję.  

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

  Już jest najwyższa pora.  ................................................................. 

  Został zraniony? ................................................................. 
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  Chciał mu pomóc.  ................................................................. 

  On żądał ode mnie… ................................................................. 

  Nie pokazał żadnych emocji.  ................................................................. 

  Powiedział, że czeka na telefon.  ................................................................. 

  Powiedziała to z drżącymi ustami.  ................................................................. 

  Nie chciałby już wynajmować więcej swego 
mieszkania.  

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

  Mogłeś mu pomóc. ................................................................. 

  Uważam, że ten wywiad jest bardzo 
interesujący.  

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

  Miał wiele sukcesów.  ................................................................. 

  Przyszło wielu dziennikarzy.  ................................................................. 

  Dowiedziałem się dopiero niedawno.  ................................................................. 

  Zmuszałam ją.  ................................................................. 

  Poprosiłem wszystkich o zajęcie miejsca.  ................................................................. 

  W żadnym przypadku nie chciałem ciebie 
obrazić.  

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

  Strażacy przyjechali natychmiast.  ................................................................. 

  Przeprosił publicznie.  ................................................................. 

  Wyglądał jak głodny lew.  ................................................................. 

  Stało się to w całkiem normalny dzień.  ................................................................. 

  Głosowanie wypadło dla nas pozytywnie.  ................................................................. 

  Zrobił to bez słowa.  ................................................................. 
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  Następnego dnia poczułem się źle.  ................................................................. 

  Spojrzałem na zegar.  ................................................................. 

  Miałem spotkanie z szefem.  ................................................................. 

  Grałem bardzo dobrze.  ................................................................. 

  Celnicy kontrolowali pojazdy.  ................................................................. 

  Miałem sen.  ................................................................. 

  Uznała, że najgorsze przeczucia zostały 
potwierdzone.  

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

  To nadeszło niespodziewanie.  ................................................................. 

  Dotąd szło wszystko dobrze.  ................................................................. 
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132.03_Lekcja 22 – Czas przeszły Imperfekt- Präteritum_klucz 

  Zawarliśmy umowę.    Wir trafen eine Vereinbarung. 

  Tę pracę znalazłem poprzez agencję 
pośrednictwa pracy.  

  Ich fand den Job durch eine Arbeitsagentur. 

  Pracuję pięć dni w tygodniu.    Ich arbeite 5 Tage die Woche. 

  Urządzenie było testowane.   Die Anlage wurde getestet. 

  Padało w niektórych dniach.    Es regnete an einigen Tagen. 

  Zakład został przejęty.    Der Betrieb wurde übernommen. 

  Zawsze chciałem uczyć dzieci.    Ich wollte schon immer Kinder unterrichten. 

  Po chwili zrobiło się lepiej.    Nach einer Weile wurde es besser. 

  Niemiecka gospodarka odnotowała w zeszłym 
roku wzrost o pięć procent.  

  Die deutsche Wirtschaft hatte im 
vergangenen Jahr ein Wachstum von fünf 
Prozent. 

  Kiedyś mieszkała tu moja babcia.    Hier wohnte einst meine Oma. 

  Nie miałem powodu, aby to robić    Dazu hatte ich bisher keinen Anlass. 

  Nie miałem czasu.    Ich hatte keine Zeit. 

  Sesja trwała długo.    Die Sitzung dauerte lange. 

  Podążyłem za nim.    Ich folgte ihm. 

  Przyjechał z fałszywą tożsamością.    Er reiste mit falscher Identität ein. 

  Bardzo krytykowałem tę wypowiedź.   Ich kritisierte die Aussage sehr. 

  Wczoraj miałem czas, więc oglądałem 
telewizję.  

  Gestern hatte ich Zeit, deshalb sah ich fern. 

  Już jest najwyższa pora.    Das wurde aber auch höchste Zeit. 

  Został zraniony?   Er wurde verwundet? 
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  Chciał mu pomóc.    Er wollte ihm helfen. 

  On żądał ode mnie…   Er verlangte von mir … 

  Nie pokazał żadnych emocji.    Er zeigte keine Emotionen. 

  Powiedział, że czeka na telefon.    Er sagte, dass er auf einen Anruf wartete. 

  Powiedziała to z drżącymi ustami.    Sie sagte es mit bebenden Lippen. 

  Nie chciałby już wynajmować więcej swego 
mieszkania.  

  Er wollte seine Wohnung nicht mehr 
vermieten. 

  Mogłeś mu pomóc.   Du konntest ihm helfen. 

  Uważam, że ten wywiad jest bardzo 
interesujący.  

  Ich fand das Interview sehr interessant. 

  Miał wiele sukcesów.    Er hatte viele Erfolge. 

  Przyszło wielu dziennikarzy.    Es kamen viele Journalisten. 

  Dowiedziałem się dopiero niedawno.    Ich erfuhr erst kürzlich. 

  Zmuszałam ją.    Ich zwang sie 

  Poprosiłem wszystkich o zajęcie miejsca.    Ich bat alle Platz zu nehmen. 

  W żadnym przypadku nie chciałem ciebie 
obrazić.  

  Ich wollte dich in keiner Weise beleidigen. 

  Strażacy przyjechali natychmiast.    Die Feuerwehr kam sofort. 

  Przeprosił publicznie.    Er entschuldigte sich öffentlich. 

  Wyglądał jak głodny lew.    Er wirkte wie ein hungriger Löwe. 

  Stało się to w całkiem normalny dzień.    Das passierte an einem ganz normalen Tag. 

  Głosowanie wypadło dla nas pozytywnie.    Die Abstimmung fiel positiv für uns aus. 

  Zrobił to bez słowa.    Er machte es ohne ein Wort zu sagen. 
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  Następnego dnia poczułem się źle.    Am Tag danach ging es mir schlecht. 

  Spojrzałem na zegar.    Ich sah auf die Uhr. 

  Miałem spotkanie z szefem.    Ich hatte ein Treffen mit dem Chef. 

  Grałem bardzo dobrze.    Ich spielte sehr gut. 

  Celnicy kontrolowali pojazdy.    Der Zoll kontrollierte die Fahrzeuge. 

  Miałem sen.    Ich hatte einen Traum. 

  Uznała, że najgorsze przeczucia zostały 
potwierdzone.  

  Sie fand ihre schlimmsten Ahnungen 
bestätigt. 

  To nadeszło niespodziewanie.    Das kam überraschend. 

  Dotąd szło wszystko dobrze.    Bisher ging alles gut. 
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133_Lekcja 23– Formy przeszłe czasowników modalnych_ słownictwo - słuchaj! 

  reagieren   reagieren 

  du musstest   musiałeś 

  wir wollten   chcieliśmy  

  sie durften   mogli 

  er musste   musiał 

  ablehnen- ich lehne ab, du lehnst ab, er lehnt 
ab, wir lehnen ab, ihr lehnt ab, sie lehnen ab 

  odrzucić 

  ich wollte   chciałem 

  Krankenpfleger, der   pielęgniarz 

  er konnte   mógł 

  ich durfte   mogłem 

  trauen   trauen 

  ich mochte   lubiłem 

  du wolltest   chciałeś 

  wiederholen   powtarzać 

  draußen bleiben, geblieben   zostać na dworze 

  wir mussten   musieliśmy 

  plötzlich   nagle 

  sowieso   tak czy tak 

  sie konnten   mogli 

  du konntest   mogłeś 
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  befragen   wypytywać się 

  schützen   chronić 

  sie mochten   lubili 

  du mochtest   lubiłeś  

  er mochte   lubił 

  wir mochten   lubiliśmy 

  wir konnten   mogliśmy 

  Besucher, der   Besucher, der 

 

134_Lekcja 23 – Formy przeszłe czasowników modalnych_ Słownictwo - przetłumacz! 

  powtarzać   wiederholen 

  mogli   sie konnten 

  musieliśmy   wir mussten 

  reagieren   reagieren 

  mogłeś   du konntest 

  musiałeś   du musstest 

  chciałeś   du wolltest 

  lubiłeś    du mochtest 

  odrzucić   ablehnen- ich lehne ab, du lehnst ab, er lehnt 
ab, wir lehnen ab, ihr lehnt ab, sie lehnen ab 

  lubiliśmy   wir mochten 

  lubił   er mochte 

  trauen   trauen 
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  nagle   plötzlich 

  mógł   er konnte 

  mogłem   ich durfte 

  pielęgniarz   Krankenpfleger, der 

  lubili   sie mochten 

  musiał   er musste 

  chronić   schützen 

  chciałem   ich wollte 

  tak czy tak   sowieso 

  wypytywać się   befragen 

  lubiłem   ich mochte 

  zostać na dworze   draußen bleiben, geblieben 

  chcieliśmy    wir wollten 

  mogli   sie durften 

  mogliśmy   wir konnten 

  Besucher, der   Besucher, der 
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135_Lekcja 23_Formy przeszłe czasowników modalnych_wyjaśnienie 
 

W czasie przeszłym perfekt występują następujące formy czasowników modalnych: 

müssen  hat gemusst  musiał 

können    hat gekonnt  mógł 

dürfen    hat gedurft  mógł 

wollen    hat gewollt  chciał 

sollen    hat gesollt  miał 

mögen    hat gemocht  lubił 

 

On tego nie umiał.    Er hat es nicht gekonnt. 

On tego nie chciał.    Er hat es nicht gewollt. 

On tego nie lubił.   Er hat es nicht gemocht. 

 

 

Czas przeszły Präteritum posiada następujące formy czasowników modalnych: 

infinitiv  preteritum   

müssen   musste   musiał 

können   konnte   mógł 

dürfen   durfte   mógł 

wollen   wollte   chciał 

sollen   sollte   miał 

mögen   mochte   lubił 

 

 

Nie umiała gotować.   Sie konnte nicht kochen. 

Nie miała gotować.   Sie sollte nicht kochen. 

Nie mogła gotować.    Sie dürfte nicht kochen 

  



 244 

136_Lekcja 23 – Formy przeszłe czasowników modalnych_ Ćwiczenia sprawdzające - 
słuchaj! 

  Sie durften ihm helfen.   Mogliśmy mu pomóc.  

  Er mochte sie.   Lubił ją.  

  Ich musste plötzlich lachen.   Nagle musiałam się roześmiać.  

  Du musstest ihm helfen.   Musiałeś mu pomóc.  

  Wir mussten ihm helfen.   Musieliśmy mu pomóc.  

  Du konntest ihm helfen.   Mogłeś mu pomóc. 

  Ich mochte ihn.   Lubiłem go.  

  Ich durfte ihm helfen.   Mogłem mu pomóc.  

  Du wolltest ihm helfen.   Chciałeś mu pomóc.  

  Sie mochten ihn.   Lubili go.  

  Sie konnten ihm helfen.   Mogli mu pomóc.  

  Ich musste das Angebot ablehnen.   Musiałem odrzucić tę ofertę.  

  Er musste ihm helfen.   Musiał mu pomóc.  

  Wir mochten ihn.   Lubiliśmy go.  

  Ich musste draußen bleiben.   Musiałem zostać na dworze.  

  Ich konnte meinen Augen nicht trauen.   Ich konnte meinen Augen nicht trauen. 

  Das könnte ich mir gut vorstellen.   To mógłbym sobie dobrze wyobrazić.  

  Ich musste das mehrfach wiederholen.   Musiałem to powtórzyć kilka razy.  

  Ich musste schnell reagieren.   Ich musste schnell reagieren. 

  Ich wollte Krankenpfleger werden.   Chciałem zostać pielęgniarzem.  
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  Er konnte ihm helfen.   Mógł mu pomóc.  

  Ich wollte sowieso gerade gehen.   Tak czy tak chciałem właśnie iść.  

  Ich wollte dich nur schützen.   Chciałem cię tylko chronić.  

  Du mochtest ihn.   Lubiłeś go.  

  Wir wollten ihm helfen.   Chcieliśmy mu pomóc.  

  Wir konnten ihm helfen.   Mogliśmy mu pomóc 

  Ich musste Passanten befragen.   Musiałem się wypytywać przechodniów.  

  Ich wollte ihm helfen.   Chciałem mu tylko pomóc.  

  Die Besucher mussten warten.   Die Besucher mussten warten. 

 

137_Lekcja 23 – Formy przeszłe czasowników modalnych_ Ćwiczenia sprawdzające - 
przetłumacz! 

  Lubił ją.    Er mochte sie. 

  Chciałem cię tylko chronić.    Ich wollte dich nur schützen. 

  Tak czy tak chciałem właśnie iść.    Ich wollte sowieso gerade gehen. 

  Ich konnte meinen Augen nicht trauen.   Ich konnte meinen Augen nicht trauen. 

  Chcieliśmy mu pomóc.    Wir wollten ihm helfen. 

  Musiał mu pomóc.    Er musste ihm helfen. 

  Chciałem mu tylko pomóc.    Ich wollte ihm helfen. 

  Lubiłem go.    Ich mochte ihn. 

  Mogli mu pomóc.    Sie konnten ihm helfen. 

  Lubiliśmy go.    Wir mochten ihn. 

  Lubili go.    Sie mochten ihn. 
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  Musiałem to powtórzyć kilka razy.    Ich musste das mehrfach wiederholen. 

  To mógłbym sobie dobrze wyobrazić.    Das könnte ich mir gut vorstellen. 

  Musiałem się wypytywać przechodniów.    Ich musste Passanten befragen. 

  Mogłeś mu pomóc.   Du konntest ihm helfen. 

  Mogliśmy mu pomóc   Wir konnten ihm helfen. 

  Musiałem zostać na dworze.    Ich musste draußen bleiben. 

  Chciałem zostać pielęgniarzem.    Ich wollte Krankenpfleger werden. 

  Mógł mu pomóc.    Er konnte ihm helfen. 

  Lubiłeś go.    Du mochtest ihn. 

  Chciałeś mu pomóc.    Du wolltest ihm helfen. 

  Musieliśmy mu pomóc.    Wir mussten ihm helfen. 

  Nagle musiałam się roześmiać.    Ich musste plötzlich lachen. 

  Musiałeś mu pomóc.    Du musstest ihm helfen. 

  Musiałem odrzucić tę ofertę.    Ich musste das Angebot ablehnen. 

  Mogliśmy mu pomóc.    Sie durften ihm helfen. 

  Ich musste schnell reagieren.   Ich musste schnell reagieren. 

  Mogłem mu pomóc.    Ich durfte ihm helfen. 

  Die Besucher mussten warten.   Die Besucher mussten warten. 

 

138.00_Lekcja 23 – Formy przeszłe czasowników modalnych_wysłuchaj po niemiecku! 

  Ich musste plötzlich lachen.   Nagle musiałam się roześmiać.  

  Ich musste das Angebot ablehnen.   Musiałem odrzucić tę ofertę.  
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  Sie konnten ihm helfen.   Mogli mu pomóc.  

  Ich wollte Krankenpfleger werden.   Chciałem zostać pielęgniarzem.  

  Ich musste schnell reagieren.   Ich musste schnell reagieren. 

  Ich musste Passanten befragen.   Musiałem się wypytywać przechodniów.  

  Du musstest ihm helfen.   Musiałeś mu pomóc.  

  Er musste ihm helfen.   Musiał mu pomóc.  

  Er konnte ihm helfen.   Mógł mu pomóc.  

  Wir mochten ihn.   Lubiliśmy go.  

  Ich wollte sowieso gerade gehen.   Tak czy tak chciałem właśnie iść.  

  Wir konnten ihm helfen.   Mogliśmy mu pomóc 

  Ich musste das mehrfach wiederholen.   Musiałem to powtórzyć kilka razy.  

  Sie mochten ihn.   Lubili go.  

  Du mochtest ihn.   Lubiłeś go.  

  Das könnte ich mir gut vorstellen.   To mógłbym sobie dobrze wyobrazić.  

  Du konntest ihm helfen.   Mogłeś mu pomóc. 

  Sie durften ihm helfen.   Mogliśmy mu pomóc.  

  Ich durfte ihm helfen.   Mogłem mu pomóc.  

  Ich konnte meinen Augen nicht trauen.   Ich konnte meinen Augen nicht trauen. 

  Wir wollten ihm helfen.   Chcieliśmy mu pomóc.  

  Du wolltest ihm helfen.   Chciałeś mu pomóc.  

  Wir mussten ihm helfen.   Musieliśmy mu pomóc.  
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  Ich wollte ihm helfen.   Chciałem mu tylko pomóc.  

  Er mochte sie.   Lubił ją.  

  Ich mochte ihn.   Lubiłem go.  

  Ich wollte dich nur schützen.   Chciałem cię tylko chronić.  

  Ich musste draußen bleiben.   Musiałem zostać na dworze.  

  Die Besucher mussten warten.   Die Besucher mussten warten. 
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138.01_Lekcja 23 – Formy przeszłe czasowników modalnych_karty 

Ich wollte dich nur schützen. 
Ich musste das mehrfach 

wiederholen. 
Ich musste das Angebot 

ablehnen. 

Du konntest ihm helfen. Er konnte ihm helfen. Wir konnten ihm helfen. 

Sie konnten ihm helfen. Ich wollte ihm helfen. Du wolltest ihm helfen. 

Wir wollten ihm helfen. Ich durfte ihm helfen. Sie durften ihm helfen. 

Du musstest ihm helfen. Er musste ihm helfen. Wir mussten ihm helfen. 

Ich mochte ihn. Du mochtest ihn. Er mochte sie. 
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Musiałem odrzucić tę ofertę.  
Musiałem to powtórzyć kilka 

razy.  
Chciałem cię tylko chronić.  

Mogliśmy mu pomóc Mógł mu pomóc.  Mogłeś mu pomóc. 

Chciałeś mu pomóc.  Chciałem mu tylko pomóc.  Mogli mu pomóc.  

Mogliśmy mu pomóc.  Mogłem mu pomóc.  Chcieliśmy mu pomóc.  

Musieliśmy mu pomóc.  Musiał mu pomóc.  Musiałeś mu pomóc.  

Lubił ją.  Lubiłeś go.  Lubiłem go.  
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Wir mochten ihn. Sie mochten ihn. 
Das könnte ich mir gut 

vorstellen. 

Ich musste draußen bleiben. Ich musste plötzlich lachen. 
Ich musste Passanten 

befragen. 

Ich wollte sowieso gerade 
gehen. 

Ich wollte Krankenpfleger 
werden. 

Ich konnte meinen Augen 
nicht trauen. 

Ich musste schnell reagieren. 
Die Besucher mussten 

warten. 
-  

-  -  -  

-  -  -  
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To mógłbym sobie dobrze 
wyobrazić.  

Lubili go.  Lubiliśmy go.  

Musiałem się wypytywać 
przechodniów.  

Nagle musiałam się 
roześmiać.  

Musiałem zostać na dworze.  

Ich konnte meinen Augen 
nicht trauen. 

Chciałem zostać 
pielęgniarzem.  

Tak czy tak chciałem 
właśnie iść.  

-  
Die Besucher mussten 

warten. 
Ich musste schnell reagieren. 
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138.02_Lekcja 23 – Formy przeszłe czasowników modalnych_test 

  Musiał mu pomóc.  ................................................................. 

  Mogliśmy mu pomóc ................................................................. 

  Musiałem zostać na dworze.  ................................................................. 

  Mogłeś mu pomóc. ................................................................. 

  Musiałem się wypytywać przechodniów.  ................................................................. 

  Nagle musiałam się roześmiać.  ................................................................. 

  Mógł mu pomóc.  ................................................................. 

  Chciałem mu tylko pomóc.  ................................................................. 

  Lubiłeś go.  ................................................................. 

  Ich konnte meinen Augen nicht trauen. ................................................................. 

  Musiałem odrzucić tę ofertę.  ................................................................. 

  Mogłem mu pomóc.  ................................................................. 

  Chciałeś mu pomóc.  ................................................................. 

  Mogli mu pomóc.  ................................................................. 

  Mogliśmy mu pomóc.  ................................................................. 

  Musiałeś mu pomóc.  ................................................................. 

  Lubiłem go.  ................................................................. 

  Lubiliśmy go.  ................................................................. 

  Chciałem cię tylko chronić.  ................................................................. 

  Chciałem zostać pielęgniarzem.  ................................................................. 

  Tak czy tak chciałem właśnie iść.  ................................................................. 
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  Die Besucher mussten warten. ................................................................. 

  Ich musste schnell reagieren. ................................................................. 

  Lubili go.  ................................................................. 

  Musiałem to powtórzyć kilka razy.  ................................................................. 

  Lubił ją.  ................................................................. 

  Musieliśmy mu pomóc.  ................................................................. 

  Chcieliśmy mu pomóc.  ................................................................. 

  To mógłbym sobie dobrze wyobrazić.  ................................................................. 
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138.03_Lekcja 23 – Formy przeszłe czasowników modalnych_klucz 

  Musiał mu pomóc.    Er musste ihm helfen. 

  Mogliśmy mu pomóc   Wir konnten ihm helfen. 

  Musiałem zostać na dworze.    Ich musste draußen bleiben. 

  Mogłeś mu pomóc.   Du konntest ihm helfen. 

  Musiałem się wypytywać przechodniów.    Ich musste Passanten befragen. 

  Nagle musiałam się roześmiać.    Ich musste plötzlich lachen. 

  Mógł mu pomóc.    Er konnte ihm helfen. 

  Chciałem mu tylko pomóc.    Ich wollte ihm helfen. 

  Lubiłeś go.    Du mochtest ihn. 

  Ich konnte meinen Augen nicht trauen.   Ich konnte meinen Augen nicht trauen. 

  Musiałem odrzucić tę ofertę.    Ich musste das Angebot ablehnen. 

  Mogłem mu pomóc.    Ich durfte ihm helfen. 

  Chciałeś mu pomóc.    Du wolltest ihm helfen. 

  Mogli mu pomóc.    Sie konnten ihm helfen. 

  Mogliśmy mu pomóc.    Sie durften ihm helfen. 

  Musiałeś mu pomóc.    Du musstest ihm helfen. 

  Lubiłem go.    Ich mochte ihn. 

  Lubiliśmy go.    Wir mochten ihn. 

  Chciałem cię tylko chronić.    Ich wollte dich nur schützen. 

  Chciałem zostać pielęgniarzem.    Ich wollte Krankenpfleger werden. 

  Tak czy tak chciałem właśnie iść.    Ich wollte sowieso gerade gehen. 
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  Die Besucher mussten warten.   Die Besucher mussten warten. 

  Ich musste schnell reagieren.   Ich musste schnell reagieren. 

  Lubili go.    Sie mochten ihn. 

  Musiałem to powtórzyć kilka razy.    Ich musste das mehrfach wiederholen. 

  Lubił ją.    Er mochte sie. 

  Musieliśmy mu pomóc.    Wir mussten ihm helfen. 

  Chcieliśmy mu pomóc.    Wir wollten ihm helfen. 

  To mógłbym sobie dobrze wyobrazić.    Das könnte ich mir gut vorstellen. 
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139_Lekcja 24– Konstrukcja bezokolicznikowa z HABEN ZU i SEIN ZU_ słownictwo - 
słuchaj! 

  erfüllen   spełniać 

  ablegen   zdać (egzamin) 

  nachweisen   wykazać 

  alles   wszystko 

  Unfall, der   wypadek 

  bleifrei   bezołowiowy 

  besorgen   załatwić 

  verdienen   zarabiać 

  Vortrag, der   wykład 

  Forschung, die   badanie 

  lösen   rozwiązywać 

  vereinbaren   uzgodniać 

  Flugschein, der   bilet lotniczy 

  beantworten   odpowiedzieć 

 

140_Lekcja 24 – Konstrukcja bezokolicznikowa z HABEN ZU i SEIN ZU_ Słownictwo - 
przetłumacz! 

  wypadek   Unfall, der 

  rozwiązywać   lösen 

  bezołowiowy   bleifrei 

  wykazać   nachweisen 
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  badanie   Forschung, die 

  zdać (egzamin)   ablegen 

  spełniać   erfüllen 

  bilet lotniczy   Flugschein, der 

  załatwić   besorgen 

  wszystko   alles 

  zarabiać   verdienen 

  uzgodniać   vereinbaren 

  wykład   Vortrag, der 

  odpowiedzieć   beantworten 
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141_Lekcja 24_Konstrukcja bezokolicznikowa z HABEN ZU i SEIN ZU_wyjaśnienie 
 

W tej lekcji pokażemy, jak można wyrazić możliwość, konieczność i obowiązek za pomocą konstrukcji 
bezokolicznikowej  

 

haben + zu +bezokolicznik   albo   sein + zu + bezokolicznik. 

 

Połączenie SEIN ZU plus bezokolicznik 

Konstrukcja czasownika sein i bezokolicznika z zu wyraża, i to w zależności od okoliczności, możliwość 
lub konieczność (w języku polskim "jest możliwe", "jest potrzebne", "jest konieczne").  W tym połączeniu 
wykonawca czynności nie jest określony wprost:   

 

Die Kosten sind zu senken.  Koszty muszą zostać zmniejszone.  

Der Text ist noch zu korregieren Tekst trzeba jeszcze poprawić.  

Was ist bei einem Unfall zu tun?  Co należy robić w razie wypadku? 

Viele Probleme sind noch zu lösen.      Wiele problemów pozostaje do rozwiązania. 

Das war doch zu erwarten.  Tego należało się spodziewać.  

 

 

Konstrukcja HABEN ZU plus bezokolicznik 

 

W konstrukcji haben + bezokolicznik z zu wykonawca czynności nie jest określony wprost. 

 

Die Sekretärin hat den Text zu übersetzen. Sekretarka musi przetłumaczyć ten tekst.  

Tom hat es noch zu enden   Tom musi to jeszcze dokończyć.  

  



 260 

142_Lekcja 24 – Konstrukcja bezokolicznikowa z HABEN ZU i SEIN ZU_ Ćwiczenia 
sprawdzające - słuchaj! 

  Am Schalter ist der Flugschein vorzulegen.   Bilet lotniczy należy okazać w kasie.  

  Alle Mängel sind nachzuweisen.   Należy wykazać wszystkie błędy.  

  Das Ding ist nicht zu finden.   Tej rzeczy nie można znaleźć.  

  Er hat noch viel zu besorgen.   Musi jeszcze wiele załatwić.  

  Die Ware ist von der Versandabteilung zu 
liefern. 

  Towar ma być wysłany przez dział spedycji.  

  Der Text ist noch zu schreiben.   Tekst jest jeszcze do napisania.  

  Die Bücher sind nur im Lesesaal zu lesen.   Książki są do czytania tylko w czytelni.  

  Was ist bei einem Unfall zu tun?   Co należy robić podczas wypadku? 

  Er hat die Forschungsabteilung zu leiten.   On musi prowadzić dział badań.  

  Die Verkäufer hatten die Kunden höfflich zu 
bedienen. 

  Sprzedawcy musieli uprzejmie obsługiwać 
klientów.  

  Er hat uns nichts zu verbieten.   Nie może nam nic zakazywać.  

  Er hatte noch viele Aufgaben zu erfüllen.   Musiał spełnić jeszcze dużo zadań.  

  Er hat noch eine Prüfung abzulegen.   Musi zdać jeszcze jeden egzamin.  

  Der Text ist noch zu schreiben.   Tekst jest jeszcze do napisania.  

  Ein Treffpunkt ist noch zu vereinbaren.   Musimy jeszcze uzgodnić miejsce spotkania.  

  Er hat bleifreies Benzin zu tanken.   Musi zatankować benzynę bezołowiową.  

  Der Vortrag ist von allen zu besuchen.   Wykład muszą wszyscy odwiedzić.  

  Es sind viele Fragen zu beantworten.   Musi odpowiedzieć na wiele pytań.  

  Viele Probleme sind noch zu lösen.   Wiele problemów wciąż pozostaje do 
rozwiązania.  
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  Er hat hier viel Geld zu verdienen.   Musi tu zarobić wiele pieniędzy.  

  An alles ist zu denken.   Trzeba myśleć o wszystkim.  

  Alle Reisenden haben ihre Reisepässe zu 
zeigen. 

  Wszyscy podróżni muszą pokazać paszporty.  

  Er war froh die deutsche Sprache gelernt zu 
haben. 

  Był szczęśliwy, że nauczył się języka 
niemieckiego.  

 

143_Lekcja 24 – Konstrukcja bezokolicznikowa z HABEN ZU i SEIN ZU_ Ćwiczenia 
sprawdzające - przetłumacz! 

  Książki są do czytania tylko w czytelni.    Die Bücher sind nur im Lesesaal zu lesen. 

  Musiał spełnić jeszcze dużo zadań.    Er hatte noch viele Aufgaben zu erfüllen. 

  Sprzedawcy musieli uprzejmie obsługiwać 
klientów.  

  Die Verkäufer hatten die Kunden höfflich zu 
bedienen. 

  Musimy jeszcze uzgodnić miejsce spotkania.    Ein Treffpunkt ist noch zu vereinbaren. 

  Należy wykazać wszystkie błędy.    Alle Mängel sind nachzuweisen. 

  Tekst jest jeszcze do napisania.    Der Text ist noch zu schreiben. 

  Co należy robić podczas wypadku?   Was ist bei einem Unfall zu tun? 

  Musi zatankować benzynę bezołowiową.    Er hat bleifreies Benzin zu tanken. 

  Musi zdać jeszcze jeden egzamin.    Er hat noch eine Prüfung abzulegen. 

  Tej rzeczy nie można znaleźć.    Das Ding ist nicht zu finden. 

  Nie może nam nic zakazywać.    Er hat uns nichts zu verbieten. 

  Musi odpowiedzieć na wiele pytań.    Es sind viele Fragen zu beantworten. 

  Wykład muszą wszyscy odwiedzić.    Der Vortrag ist von allen zu besuchen. 

  Musi jeszcze wiele załatwić.    Er hat noch viel zu besorgen. 
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  Trzeba myśleć o wszystkim.    An alles ist zu denken. 

  Towar ma być wysłany przez dział spedycji.    Die Ware ist von der Versandabteilung zu 
liefern. 

  On musi prowadzić dział badań.    Er hat die Forschungsabteilung zu leiten. 

  Tekst jest jeszcze do napisania.    Der Text ist noch zu schreiben. 

  Musi tu zarobić wiele pieniędzy.    Er hat hier viel Geld zu verdienen. 

  Bilet lotniczy należy okazać w kasie.    Am Schalter ist der Flugschein vorzulegen. 

  Wiele problemów wciąż pozostaje do 
rozwiązania.  

  Viele Probleme sind noch zu lösen. 

  Wszyscy podróżni muszą pokazać paszporty.    Alle Reisenden haben ihre Reisepässe zu 
zeigen. 

  Był szczęśliwy, że nauczył się języka 
niemieckiego.  

  Er war froh die deutsche Sprache gelernt zu 
haben. 

 

144.00_Lekcja 24 – Konstrukcja bezokolicznikowa z HABEN ZU i SEIN ZU_wysłuchaj po 
niemiecku! 

  Viele Probleme sind noch zu lösen.   Wiele problemów wciąż pozostaje do 
rozwiązania.  

  Er hatte noch viele Aufgaben zu erfüllen.   Musiał spełnić jeszcze dużo zadań.  

  An alles ist zu denken.   Trzeba myśleć o wszystkim.  

  Er hat die Forschungsabteilung zu leiten.   On musi prowadzić dział badań.  

  Am Schalter ist der Flugschein vorzulegen.   Bilet lotniczy należy okazać w kasie.  

  Alle Mängel sind nachzuweisen.   Należy wykazać wszystkie błędy.  

  Was ist bei einem Unfall zu tun?   Co należy robić podczas wypadku? 

  Er hat noch eine Prüfung abzulegen.   Musi zdać jeszcze jeden egzamin.  
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  Die Verkäufer hatten die Kunden höfflich zu 
bedienen. 

  Sprzedawcy musieli uprzejmie obsługiwać 
klientów.  

  Die Ware ist von der Versandabteilung zu 
liefern. 

  Towar ma być wysłany przez dział spedycji.  

  Er hat uns nichts zu verbieten.   Nie może nam nic zakazywać.  

  Ein Treffpunkt ist noch zu vereinbaren.   Musimy jeszcze uzgodnić miejsce spotkania.  

  Der Text ist noch zu schreiben.   Tekst jest jeszcze do napisania.  

  Die Bücher sind nur im Lesesaal zu lesen.   Książki są do czytania tylko w czytelni.  

  Er hat bleifreies Benzin zu tanken.   Musi zatankować benzynę bezołowiową.  

  Das Ding ist nicht zu finden.   Tej rzeczy nie można znaleźć.  

  Der Vortrag ist von allen zu besuchen.   Wykład muszą wszyscy odwiedzić.  

  Er hat noch viel zu besorgen.   Musi jeszcze wiele załatwić.  

  Alle Reisenden haben ihre Reisepässe zu 
zeigen. 

  Wszyscy podróżni muszą pokazać paszporty.  

  Es sind viele Fragen zu beantworten.   Musi odpowiedzieć na wiele pytań.  

  Der Text ist noch zu schreiben.   Tekst jest jeszcze do napisania.  

  Er hat hier viel Geld zu verdienen.   Musi tu zarobić wiele pieniędzy.  

  Er war froh die deutsche Sprache gelernt zu 
haben. 

  Był szczęśliwy, że nauczył się języka 
niemieckiego.  
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144.01_Lekcja 24 – Konstrukcja bezokolicznikowa z HABEN ZU i SEIN ZU_karty 

Was ist bei einem Unfall zu 
tun? 

Der Text ist noch zu 
schreiben. 

Am Schalter ist der 
Flugschein vorzulegen. 

Er hatte noch viele Aufgaben 
zu erfüllen. 

Er hat die 
Forschungsabteilung zu 

leiten. 

Alle Mängel sind 
nachzuweisen. 

Viele Probleme sind noch zu 
lösen. 

Der Vortrag ist von allen zu 
besuchen. 

An alles ist zu denken. 

Er hat hier viel Geld zu 
verdienen. 

Er hat uns nichts zu 
verbieten. 

Alle Reisenden haben ihre 
Reisepässe zu zeigen. 

Er hat bleifreies Benzin zu 
tanken. 

Ein Treffpunkt ist noch zu 
vereinbaren. 

Die Ware ist von der 
Versandabteilung zu liefern. 

Er hat noch viel zu besorgen. 
Die Verkäufer hatten die 

Kunden höfflich zu 
bedienen. 

Der Text ist noch zu 
schreiben. 
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Bilet lotniczy należy okazać 
w kasie.  

Tekst jest jeszcze do 
napisania.  

Co należy robić podczas 
wypadku? 

Należy wykazać wszystkie 
błędy.  

On musi prowadzić dział 
badań.  

Musiał spełnić jeszcze dużo 
zadań.  

Trzeba myśleć o wszystkim.  
Wykład muszą wszyscy 

odwiedzić.  
Wiele problemów wciąż 

pozostaje do rozwiązania.  

Wszyscy podróżni muszą 
pokazać paszporty.  

Nie może nam nic 
zakazywać.  

Musi tu zarobić wiele 
pieniędzy.  

Towar ma być wysłany przez 
dział spedycji.  

Musimy jeszcze uzgodnić 
miejsce spotkania.  

Musi zatankować benzynę 
bezołowiową.  

Tekst jest jeszcze do 
napisania.  

Sprzedawcy musieli 
uprzejmie obsługiwać 

klientów.  
Musi jeszcze wiele załatwić.  
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Die Bücher sind nur im 
Lesesaal zu lesen. 

Er hat noch eine Prüfung 
abzulegen. 

Es sind viele Fragen zu 
beantworten. 

Das Ding ist nicht zu finden. 
Er war froh die deutsche 

Sprache gelernt zu haben. 
-  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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Musi odpowiedzieć na wiele 
pytań.  

Musi zdać jeszcze jeden 
egzamin.  

Książki są do czytania tylko 
w czytelni.  

-  
Był szczęśliwy, że nauczył 
się języka niemieckiego.  

Tej rzeczy nie można 
znaleźć.  
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144.02_Lekcja 24 – Konstrukcja bezokolicznikowa z HABEN ZU i SEIN ZU_test 

  Bilet lotniczy należy okazać w kasie.  ................................................................. 

  Wszyscy podróżni muszą pokazać paszporty.  ................................................................. 

  Tej rzeczy nie można znaleźć.  ................................................................. 

  Musi odpowiedzieć na wiele pytań.  ................................................................. 

  Musi jeszcze wiele załatwić.  ................................................................. 

  Towar ma być wysłany przez dział spedycji.  ................................................................. 

  Wykład muszą wszyscy odwiedzić.  ................................................................. 

  Tekst jest jeszcze do napisania.  ................................................................. 

  Sprzedawcy musieli uprzejmie obsługiwać 
klientów.  

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

  Tekst jest jeszcze do napisania.  ................................................................. 

  Był szczęśliwy, że nauczył się języka 
niemieckiego.  

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

  Musimy jeszcze uzgodnić miejsce spotkania.  ................................................................. 

  Co należy robić podczas wypadku? ................................................................. 

  Musi zatankować benzynę bezołowiową.  ................................................................. 

  Książki są do czytania tylko w czytelni.  ................................................................. 

  Musi zdać jeszcze jeden egzamin.  ................................................................. 

  Musiał spełnić jeszcze dużo zadań.  ................................................................. 

  Musi tu zarobić wiele pieniędzy.  ................................................................. 

  Trzeba myśleć o wszystkim.  ................................................................. 

  On musi prowadzić dział badań.  ................................................................. 
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  Wiele problemów wciąż pozostaje do 
rozwiązania.  

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

  Należy wykazać wszystkie błędy.  ................................................................. 

  Nie może nam nic zakazywać.  ................................................................. 
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144.03_Lekcja 24 – Konstrukcja bezokolicznikowa z HABEN ZU i SEIN ZU_klucz 

  Bilet lotniczy należy okazać w kasie.    Am Schalter ist der Flugschein vorzulegen. 

  Wszyscy podróżni muszą pokazać paszporty.    Alle Reisenden haben ihre Reisepässe zu 
zeigen. 

  Tej rzeczy nie można znaleźć.    Das Ding ist nicht zu finden. 

  Musi odpowiedzieć na wiele pytań.    Es sind viele Fragen zu beantworten. 

  Musi jeszcze wiele załatwić.    Er hat noch viel zu besorgen. 

  Towar ma być wysłany przez dział spedycji.    Die Ware ist von der Versandabteilung zu 
liefern. 

  Wykład muszą wszyscy odwiedzić.    Der Vortrag ist von allen zu besuchen. 

  Tekst jest jeszcze do napisania.    Der Text ist noch zu schreiben. 

  Sprzedawcy musieli uprzejmie obsługiwać 
klientów.  

  Die Verkäufer hatten die Kunden höfflich zu 
bedienen. 

  Tekst jest jeszcze do napisania.    Der Text ist noch zu schreiben. 

  Był szczęśliwy, że nauczył się języka 
niemieckiego.  

  Er war froh die deutsche Sprache gelernt zu 
haben. 

  Musimy jeszcze uzgodnić miejsce spotkania.    Ein Treffpunkt ist noch zu vereinbaren. 

  Co należy robić podczas wypadku?   Was ist bei einem Unfall zu tun? 

  Musi zatankować benzynę bezołowiową.    Er hat bleifreies Benzin zu tanken. 

  Książki są do czytania tylko w czytelni.    Die Bücher sind nur im Lesesaal zu lesen. 

  Musi zdać jeszcze jeden egzamin.    Er hat noch eine Prüfung abzulegen. 

  Musiał spełnić jeszcze dużo zadań.    Er hatte noch viele Aufgaben zu erfüllen. 

  Musi tu zarobić wiele pieniędzy.    Er hat hier viel Geld zu verdienen. 

  Trzeba myśleć o wszystkim.    An alles ist zu denken. 
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  On musi prowadzić dział badań.    Er hat die Forschungsabteilung zu leiten. 

  Wiele problemów wciąż pozostaje do 
rozwiązania.  

  Viele Probleme sind noch zu lösen. 

  Należy wykazać wszystkie błędy.    Alle Mängel sind nachzuweisen. 

  Nie może nam nic zakazywać.    Er hat uns nichts zu verbieten. 
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145_Lekcja 25– Bezokolicznik z zu i bez zu_ słownictwo - słuchaj!.mp3 

  zeichnen   rysować 

  scheinen   wydawać się 

  fragen nach   pytać się o 

  anrufen jemandem   zadzwonić do kogoś 

  angenehm   przyjemny 

  bestätigen   potwierdzić 

  Traum, der   marzenie 

  Mitteilung, die   wiadomość 

  versuchte - ich versuchte, du versuchtest, er 
versuchte, wir versuchten, ihr versuchtet, sie 
versuchten 

  próbowałem 

  kulturell   kulturalny 

  ermöglichen   umożliwiać 

  erstmals   po raz pierwszy 

  bestätigen - ich bestätige, du bestätigst, er 
bestätigt, wir bestätigen, ihr bestätigt, sie 
bestätigen 

  potwierdzić 

  Freude, die   radość 

  Nachricht, die   wiadomość 

  Buchhaltung, die   księgowość 

  aufhören   przestać 

  ausgeben   wydawać 

  begann - ich begann, du begannst, er begann, 
wir begannen, ihr begannt, sie begannen 

  zacząłem 
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  aufhören   przestać 

  versuchen - ich versuche, du versuchst, er 
versucht, wir versuchen, ihr versucht, sie 
versuchen 

  próbować 

  vorziehen - ich ziehe vor, du ziehst vor, er 
zieht vor, wir ziehen vor, ihr zieht vor, sie ziehen 
vor 

  preferować 

  Freude, die   radość 

  bald   wkrótce 

  auskommen mit   wystarczyć 

  Ausstellung, die   wystawa 

  erfahren   dowiedzieć się 

  beim erster Mal   po raz pierwszy 

  Mut, der   odwaga 

 

146_Lekcja 25 – Bezokolicznik z zu i bez zu_ Słownictwo - przetłumacz! 

  preferować   vorziehen - ich ziehe vor, du ziehst vor, er 
zieht vor, wir ziehen vor, ihr zieht vor, sie ziehen 
vor 

  po raz pierwszy   erstmals 

  marzenie   Traum, der 

  zacząłem   begann - ich begann, du begannst, er begann, 
wir begannen, ihr begannt, sie begannen 

  wydawać   ausgeben 

  wystarczyć   auskommen mit 

  wystawa   Ausstellung, die 
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  przestać   aufhören 

  wkrótce   bald 

  próbować   versuchen - ich versuche, du versuchst, er 
versucht, wir versuchen, ihr versucht, sie 
versuchen 

  potwierdzić   bestätigen - ich bestätige, du bestätigst, er 
bestätigt, wir bestätigen, ihr bestätigt, sie 
bestätigen 

  wiadomość   Mitteilung, die 

  przyjemny   angenehm 

  księgowość   Buchhaltung, die 

  rysować   zeichnen 

  po raz pierwszy   beim erster Mal 

  wydawać się   scheinen 

  dowiedzieć się   erfahren 

  radość   Freude, die 

  pytać się o   fragen nach 

  zadzwonić do kogoś   anrufen jemandem 

  próbowałem   versuchte - ich versuchte, du versuchtest, er 
versuchte, wir versuchten, ihr versuchtet, sie 
versuchten 

  potwierdzić   bestätigen 

  kulturalny   kulturell 

  radość   Freude, die 

  wiadomość   Nachricht, die 
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  przestać   aufhören 

  umożliwiać   ermöglichen 

  odwaga   Mut, der 
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147_Lekcja 25_Bezokolicznik z zu i bez zu_wyjaśnienie 
 

Bezokolicznik bez zu występuje w języku niemieckim tylko po niektórych wyrazach. Chodzi o 
czasowniki modalne, czasowniki ruchu (gehen, kommen) i czasowniki zmysłu (hören, sehen, fühlen, 
atd.). 

 

Sie kann den Text nicht übersetzen.   Ona nie potrafi przetłumaczyć tekstu. 

Ich will dich sehen.     Chcę się z tobą spotkać.  

Wann gehst du schlafen?    Kiedy pójdziesz spać? 

Kommt er sie besuchen?    Czy przyjdzie ją odwiedzić? 

Ich höre / sehe sie kommen.    Słyszę / Widzę, jak przychodzi. 

 

Również po niektórych czasownikach takich jak: bleiben, lassen, schicken występuje bezokolicznik 
prosty bez partykuły zu. 

Er bleibt sitzen.           Pozostaje w pozycji siedzącej.              

Lass das liegen!        Nie ruszaj tego!                 

                                                           

Po niektórych czasownikach, takich jak: helfen, lernen, lehren bezokolicznik występuje bez zu, jeżeli 
nie jest złożony:  

 

Er lernte schwimmen.           Uczył się pływać.               

Sie halfen uns einkaufen.    Pomagali nam robić zakupy. 

                                                        

 

Oprócz tych przypadków bezokolicznik zależny łączy się zawsze z partykułą zu, i wtedy, kiedy jest 
zależny od czasownika, i wtedy, kiedy zależy od rzeczownika.  

 

Es beginnt zu schneien.                              Zaczyna padać śnieg.           

Er will versuchen sie zu überreden.    On próbuje ją przekonać.  

Er hat mir empfohlen das nicht zu trinken.  Radził mi, abym tego nie pił.  

 

Jeżeli występuje czasownik z przedrostkiem rozłącznym, partykułę zu wkładamy pomiędzy 
przedrostek i czasownik, i piszemy łącznie.  

Er hat vergessen seine Eltern anzurufen. Zapomniał zadzwonić do swoich rodziców. 

Er hat vergessen ihn einzuladen.  Zapomniał go zaprosić. 

                                                             

Bezokolicznik z zu stosujemy również:  
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a) Po rzeczownikach: 

Er hat die Absicht die Arbeit bald zu beenden.      Zamierza w krótce zakończyć pracę. 

Ich habe keine Zeit es mir anzuhören.       Nie mam czasu, żeby tego słuchać.  

b) Po przymiotnikach: 

Es ist nicht leicht unseren Plan vorzeitig zu erfüllen.  Nie jest łatwo zrealizować nasz plan 
z wyprzedzeniem.  

Es ist angenehm zwei Monate frei zu haben.  Miło jest mieć dwa miesiące urlopu. 
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148_Lekcja 25 – Bezokolicznik z zu i bez zu_ Ćwiczenia sprawdzające - słuchaj! 

  Es war immer sein Traum, Arzt zu werden.   Jego marzeniem zawsze było zostać lekarzem.  

  Scheint eine interessante Sache zu sein.   Wydaje się być interesującą rzeczą.  

  Es ist angenehm in Urlaub zu sein.   Przyjemnie jest być na urlopie.  

  Es gibt keinen Grund, so viel Geld 
auszugeben. 

  Nie ma powodu, by wydawać tyle pieniędzy.  

  Es war unmöglich zu schweigen.   Nie można było milczeć.  

  Die Sekretärin hat den Text zu übersetzen.   Sekretarka musi przetłumaczyć ten tekst.  

  Er hat mich gebeten nach Berlin zu fliegen.   Prosił mnie, żebym poleciał do Berlina.  

  Du scheinst Fieber zu haben.   Wydaje się, że masz gorączkę.  

  Ich habe keine Zeit den Text zu übersetzen.   Nie mam czasu, by przetłumaczyć ten tekst.  

  Die Rechnung ist von der Buchhaltung zu 
bezahlen. 

  Rachunek musi zapłacić dział księgowości.  

  Die Kosten sind zu senken.   Koszty muszą zostać zmniejszone.  

  Ich hoffe bald von dir zu hören.   Wierzę, że wkrótce usłyszę o tobie.  

  Erlauben Sie mir, auf die gnädige Frau zu 
trinken. 

  Niech Pan pozwoli napić się na zdrowie miłej 
pani.  

  Es war immer mein Traum, ins Ausland zu 
reisen. 

  Od zawsze moim marzeniem było wyjechać za 
granicę.  

  Es ist nicht gut Ihn nach dem Grund zu fragen.   Nie jest dobrze, by pytać go o powód.  

  Er ist dorthin gefahren um etwas Neues zu 
erfahren. 

  Jechał tam, żeby się czegoś dowiedzieć.  

  Ich begann vor 2 Jahren in dieser Firma zu 
arbeiten. 

  Zacząłem pracować w tej firmie przed dwoma 
laty.  

  Er zieht es vor zu schweigen.   Preferuje milczenie.  
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  Ich versuchte den Termin einzuhalten.   Próbowałem dotrzymać ten termin.  

  Diese Nachricht war nicht zu glauben.   Ta wiadomość była niewiarygodna.  

  Beim ersten Mal war es noch schwer.   Za pierwszym razem było jeszcze ciężko.  

  Es ist nötig den Termin einzuhalten.   Konieczne jest dotrzymanie terminu.  

  Berlin hat Kulturell viel zu bieten.   Berlin ma kulturowo wiele do zaoferowania.  

  Er müsste aufhören zu rauchen.   Musiałby przestać palić.  

  Es hört auf zu regnen.   Przestaje padać.  

  Er hatte eine Ausstellung zu veranstalten.   Musi zorganizować wystawę.  

  Sie müssen aufhören zu weinen.   Musicie przestać płakać.  

  Er machte es ohne ein Wort zu sagen.   Zrobił to bez słowa.  

  Ich habe sehr viel Freude daran.   Cieszę się z tego bardzo.  

  Es ist nicht einfach mit dem Geld 
auszukommen. 

  Nie jest łatwo wyżyć z tych pieniędzy.  

  Die Sammlung ist erstmals für die 
Öffentlichkeit zu sehen. 

  Kolekcja będzie po raz pierwszy dostępna 
publicznie.  

  Ich kann das bestätigen.   Mogę to potwierdzić.  

  um dir eine Freude zu machen   żeby zrobić ci radość 

  Es ist notwendig es ihr zu sagen.   Trzeba jej powiedzieć.  

  Ich habe eine wichtige Mitteilung zu machen.   Mam ważną wiadomość do przekazania.  

  Er versucht immer zu helfen.   Wszyscy próbują mu pomagać.  

  Er hat dazu nichts zu sagen.   On nie ma nic do powiedzenia.  

  Um es sich selber zu bestätigen.   Aby potwierdzić to samodzielnie.  
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  Ich versuche meinen Kindern alles zu 
ermöglichen. 

  Staram się moim dzieciom wszystko 
umożliwić.  

  Er ist nicht im Stande den Liefertermin 
einzuhalten. 

  Nie jest w stanie dotrzymać terminu dostawy.  

  Er nahm einen Stift und begann zu zeichnen.   Wziął ołówek i zaczął rysować.  

  Es ist nicht angenehm, hier Schlange stehen 
zu müssen. 

  Stać w kolejce nie jest przyjemnie.  

  Er hat vergessen seine Eltern anzurufen.   Zapomniał zadzwonić do rodziców.  

  Es beginnt zu schneien.   Zaczyna padać śnieg.  

  Er beeilte sich um den Bus zu erreichen.   Śpieszył się, żeby zdążył na autobus.  

  Er fährt in die Berge um sich zu erholen.   Jedzie w góry, by dojść do siebie.  

  Ich habe den Mut es zu sagen.   Mam odwagę, by to powiedzieć.  

 

149_Lekcja 25 – Bezokolicznik z zu i bez zu_ Ćwiczenia sprawdzające - przetłumacz! 

  Kolekcja będzie po raz pierwszy dostępna 
publicznie.  

  Die Sammlung ist erstmals für die 
Öffentlichkeit zu sehen. 

  Cieszę się z tego bardzo.    Ich habe sehr viel Freude daran. 

  Jechał tam, żeby się czegoś dowiedzieć.    Er ist dorthin gefahren um etwas Neues zu 
erfahren. 

  Nie ma powodu, by wydawać tyle pieniędzy.    Es gibt keinen Grund, so viel Geld 
auszugeben. 

  Wydaje się być interesującą rzeczą.    Scheint eine interessante Sache zu sein. 

  Zacząłem pracować w tej firmie przed dwoma 
laty.  

  Ich begann vor 2 Jahren in dieser Firma zu 
arbeiten. 

  Zaczyna padać śnieg.    Es beginnt zu schneien. 

  Aby potwierdzić to samodzielnie.    Um es sich selber zu bestätigen. 
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  Musicie przestać płakać.    Sie müssen aufhören zu weinen. 

  Musiałby przestać palić.    Er müsste aufhören zu rauchen. 

  Sekretarka musi przetłumaczyć ten tekst.    Die Sekretärin hat den Text zu übersetzen. 

  Trzeba jej powiedzieć.    Es ist notwendig es ihr zu sagen. 

  Staram się moim dzieciom wszystko 
umożliwić.  

  Ich versuche meinen Kindern alles zu 
ermöglichen. 

  Zrobił to bez słowa.    Er machte es ohne ein Wort zu sagen. 

  Nie jest w stanie dotrzymać terminu dostawy.    Er ist nicht im Stande den Liefertermin 
einzuhalten. 

  Stać w kolejce nie jest przyjemnie.    Es ist nicht angenehm, hier Schlange stehen 
zu müssen. 

  Wziął ołówek i zaczął rysować.    Er nahm einen Stift und begann zu zeichnen. 

  Jego marzeniem zawsze było zostać lekarzem.    Es war immer sein Traum, Arzt zu werden. 

  Od zawsze moim marzeniem było wyjechać za 
granicę.  

  Es war immer mein Traum, ins Ausland zu 
reisen. 

  Preferuje milczenie.    Er zieht es vor zu schweigen. 

  Koszty muszą zostać zmniejszone.    Die Kosten sind zu senken. 

  Przyjemnie jest być na urlopie.    Es ist angenehm in Urlaub zu sein. 

  Musi zorganizować wystawę.    Er hatte eine Ausstellung zu veranstalten. 

  Nie jest dobrze, by pytać go o powód.    Es ist nicht gut Ihn nach dem Grund zu fragen. 

  On nie ma nic do powiedzenia.    Er hat dazu nichts zu sagen. 

  Konieczne jest dotrzymanie terminu.    Es ist nötig den Termin einzuhalten. 

  Wierzę, że wkrótce usłyszę o tobie.    Ich hoffe bald von dir zu hören. 

  Zapomniał zadzwonić do rodziców.    Er hat vergessen seine Eltern anzurufen. 
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  Nie mam czasu, by przetłumaczyć ten tekst.    Ich habe keine Zeit den Text zu übersetzen. 

  Przestaje padać.    Es hört auf zu regnen. 

  żeby zrobić ci radość   um dir eine Freude zu machen 

  Wydaje się, że masz gorączkę.    Du scheinst Fieber zu haben. 

  Rachunek musi zapłacić dział księgowości.    Die Rechnung ist von der Buchhaltung zu 
bezahlen. 

  Niech Pan pozwoli napić się na zdrowie miłej 
pani.  

  Erlauben Sie mir, auf die gnädige Frau zu 
trinken. 

  Nie można było milczeć.    Es war unmöglich zu schweigen. 

  Ta wiadomość była niewiarygodna.    Diese Nachricht war nicht zu glauben. 

  Mogę to potwierdzić.    Ich kann das bestätigen. 

  Jedzie w góry, by dojść do siebie.    Er fährt in die Berge um sich zu erholen. 

  Śpieszył się, żeby zdążył na autobus.    Er beeilte sich um den Bus zu erreichen. 

  Próbowałem dotrzymać ten termin.    Ich versuchte den Termin einzuhalten. 

  Prosił mnie, żebym poleciał do Berlina.    Er hat mich gebeten nach Berlin zu fliegen. 

  Mam ważną wiadomość do przekazania.    Ich habe eine wichtige Mitteilung zu machen. 

  Berlin ma kulturowo wiele do zaoferowania.    Berlin hat Kulturell viel zu bieten. 

  Wszyscy próbują mu pomagać.    Er versucht immer zu helfen. 

  Za pierwszym razem było jeszcze ciężko.    Beim ersten Mal war es noch schwer. 

  Nie jest łatwo wyżyć z tych pieniędzy.    Es ist nicht einfach mit dem Geld 
auszukommen. 

  Mam odwagę, by to powiedzieć.    Ich habe den Mut es zu sagen. 
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  Ich hoffe bald von dir zu hören.   Wierzę, że wkrótce usłyszę o tobie.  

  Berlin hat Kulturell viel zu bieten.   Berlin ma kulturowo wiele do zaoferowania.  

  Ich versuchte den Termin einzuhalten.   Próbowałem dotrzymać ten termin.  

  Es ist nötig den Termin einzuhalten.   Konieczne jest dotrzymanie terminu.  

  Es war immer mein Traum, ins Ausland zu 
reisen. 

  Od zawsze moim marzeniem było wyjechać za 
granicę.  

  Die Sekretärin hat den Text zu übersetzen.   Sekretarka musi przetłumaczyć ten tekst.  

  Er ist nicht im Stande den Liefertermin 
einzuhalten. 

  Nie jest w stanie dotrzymać terminu dostawy.  

  Es hört auf zu regnen.   Przestaje padać.  

  Ich habe keine Zeit den Text zu übersetzen.   Nie mam czasu, by przetłumaczyć ten tekst.  

  Beim ersten Mal war es noch schwer.   Za pierwszym razem było jeszcze ciężko.  

  Er hatte eine Ausstellung zu veranstalten.   Musi zorganizować wystawę.  

  Er ist dorthin gefahren um etwas Neues zu 
erfahren. 

  Jechał tam, żeby się czegoś dowiedzieć.  

  Sie müssen aufhören zu weinen.   Musicie przestać płakać.  

  Erlauben Sie mir, auf die gnädige Frau zu 
trinken. 

  Niech Pan pozwoli napić się na zdrowie miłej 
pani.  

  Es ist nicht einfach mit dem Geld 
auszukommen. 

  Nie jest łatwo wyżyć z tych pieniędzy.  

  Er versucht immer zu helfen.   Wszyscy próbują mu pomagać.  

  Es ist nicht angenehm, hier Schlange stehen 
zu müssen. 

  Stać w kolejce nie jest przyjemnie.  

  Er zieht es vor zu schweigen.   Preferuje milczenie.  
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  Die Kosten sind zu senken.   Koszty muszą zostać zmniejszone.  

  Es ist nicht gut Ihn nach dem Grund zu fragen.   Nie jest dobrze, by pytać go o powód.  

  um dir eine Freude zu machen   żeby zrobić ci radość 

  Er müsste aufhören zu rauchen.   Musiałby przestać palić.  

  Er fährt in die Berge um sich zu erholen.   Jedzie w góry, by dojść do siebie.  

  Es gibt keinen Grund, so viel Geld 
auszugeben. 

  Nie ma powodu, by wydawać tyle pieniędzy.  

  Diese Nachricht war nicht zu glauben.   Ta wiadomość była niewiarygodna.  

  Es war unmöglich zu schweigen.   Nie można było milczeć.  

  Ich habe sehr viel Freude daran.   Cieszę się z tego bardzo.  

  Ich begann vor 2 Jahren in dieser Firma zu 
arbeiten. 

  Zacząłem pracować w tej firmie przed dwoma 
laty.  

  Er machte es ohne ein Wort zu sagen.   Zrobił to bez słowa.  

  Scheint eine interessante Sache zu sein.   Wydaje się być interesującą rzeczą.  

  Es beginnt zu schneien.   Zaczyna padać śnieg.  

  Er hat dazu nichts zu sagen.   On nie ma nic do powiedzenia.  

  Es war immer sein Traum, Arzt zu werden.   Jego marzeniem zawsze było zostać lekarzem.  

  Es ist notwendig es ihr zu sagen.   Trzeba jej powiedzieć.  

  Er beeilte sich um den Bus zu erreichen.   Śpieszył się, żeby zdążył na autobus.  

  Es ist angenehm in Urlaub zu sein.   Przyjemnie jest być na urlopie.  

  Die Rechnung ist von der Buchhaltung zu 
bezahlen. 

  Rachunek musi zapłacić dział księgowości.  

  Die Sammlung ist erstmals für die 
Öffentlichkeit zu sehen. 

  Kolekcja będzie po raz pierwszy dostępna 
publicznie.  
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  Ich kann das bestätigen.   Mogę to potwierdzić.  

  Ich versuche meinen Kindern alles zu 
ermöglichen. 

  Staram się moim dzieciom wszystko 
umożliwić.  

  Er hat vergessen seine Eltern anzurufen.   Zapomniał zadzwonić do rodziców.  

  Um es sich selber zu bestätigen.   Aby potwierdzić to samodzielnie.  

  Du scheinst Fieber zu haben.   Wydaje się, że masz gorączkę.  

  Er nahm einen Stift und begann zu zeichnen.   Wziął ołówek i zaczął rysować.  

  Er hat mich gebeten nach Berlin zu fliegen.   Prosił mnie, żebym poleciał do Berlina.  

  Ich habe eine wichtige Mitteilung zu machen.   Mam ważną wiadomość do przekazania.  

  Ich habe den Mut es zu sagen.   Mam odwagę, by to powiedzieć.  
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Ich habe eine wichtige 
Mitteilung zu machen. 

Diese Nachricht war nicht zu 
glauben. 

Es war immer mein Traum, 
ins Ausland zu reisen. 

Er ist dorthin gefahren um 
etwas Neues zu erfahren. 

Ich hoffe bald von dir zu 
hören. 

Ich begann vor 2 Jahren in 
dieser Firma zu arbeiten. 

Er versucht immer zu helfen. 
Ich versuchte den Termin 

einzuhalten. 
Ich kann das bestätigen. 

Er zieht es vor zu schweigen. 
Sie müssen aufhören zu 

weinen. 
Um es sich selber zu 

bestätigen. 

Es ist nicht gut Ihn nach dem 
Grund zu fragen. 

Scheint eine interessante 
Sache zu sein. 

Es war unmöglich zu 
schweigen. 

Es beginnt zu schneien. Es hört auf zu regnen. 
Es gibt keinen Grund, so viel 

Geld auszugeben. 
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Od zawsze moim marzeniem 
było wyjechać za granicę.  

Ta wiadomość była 
niewiarygodna.  

Mam ważną wiadomość do 
przekazania.  

Zacząłem pracować w tej 
firmie przed dwoma laty.  

Wierzę, że wkrótce usłyszę o 
tobie.  

Jechał tam, żeby się czegoś 
dowiedzieć.  

Mogę to potwierdzić.  
Próbowałem dotrzymać ten 

termin.  
Wszyscy próbują mu 

pomagać.  

Aby potwierdzić to 
samodzielnie.  

Musicie przestać płakać.  Preferuje milczenie.  

Nie można było milczeć.  
Wydaje się być interesującą 

rzeczą.  
Nie jest dobrze, by pytać go 

o powód.  

Nie ma powodu, by 
wydawać tyle pieniędzy.  

Przestaje padać.  Zaczyna padać śnieg.  
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Es war immer sein Traum, 
Arzt zu werden. 

Er beeilte sich um den Bus 
zu erreichen. 

Er hat mich gebeten nach 
Berlin zu fliegen. 

Die Sammlung ist erstmals 
für die Öffentlichkeit zu 

sehen. 

Erlauben Sie mir, auf die 
gnädige Frau zu trinken. 

um dir eine Freude zu 
machen 

Er hat vergessen seine Eltern 
anzurufen. 

Ich habe keine Zeit den Text 
zu übersetzen. 

Er machte es ohne ein Wort 
zu sagen. 

Die Kosten sind zu senken. 
Die Sekretärin hat den Text 

zu übersetzen. 
Die Rechnung ist von der 
Buchhaltung zu bezahlen. 

Er hatte eine Ausstellung zu 
veranstalten. 

Beim ersten Mal war es noch 
schwer. 

Er fährt in die Berge um sich 
zu erholen. 

Ich versuche meinen 
Kindern alles zu 

ermöglichen. 

Ich habe sehr viel Freude 
daran. 

Du scheinst Fieber zu haben. 
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Prosił mnie, żebym poleciał 
do Berlina.  

Śpieszył się, żeby zdążył na 
autobus.  

Jego marzeniem zawsze było 
zostać lekarzem.  

żeby zrobić ci radość 
Niech Pan pozwoli napić się 

na zdrowie miłej pani.  

Kolekcja będzie po raz 
pierwszy dostępna 

publicznie.  

Zrobił to bez słowa.  
Nie mam czasu, by 

przetłumaczyć ten tekst.  
Zapomniał zadzwonić do 

rodziców.  

Rachunek musi zapłacić 
dział księgowości.  

Sekretarka musi 
przetłumaczyć ten tekst.  

Koszty muszą zostać 
zmniejszone.  

Jedzie w góry, by dojść do 
siebie.  

Za pierwszym razem było 
jeszcze ciężko.  

Musi zorganizować 
wystawę.  

Wydaje się, że masz 
gorączkę.  

Cieszę się z tego bardzo.  
Staram się moim dzieciom 

wszystko umożliwić.  
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Er müsste aufhören zu 
rauchen. 

Er ist nicht im Stande den 
Liefertermin einzuhalten. 

Es ist nicht angenehm, hier 
Schlange stehen zu müssen. 

Es ist nicht einfach mit dem 
Geld auszukommen. 

Berlin hat Kulturell viel zu 
bieten. 

Es ist angenehm in Urlaub 
zu sein. 

Es ist notwendig es ihr zu 
sagen. 

Es ist nötig den Termin 
einzuhalten. 

Er nahm einen Stift und 
begann zu zeichnen. 

Er hat dazu nichts zu sagen. 
Ich habe den Mut es zu 

sagen. 
-  

-  -  -  

-  -  -  
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Stać w kolejce nie jest 
przyjemnie.  

Nie jest w stanie dotrzymać 
terminu dostawy.  

Musiałby przestać palić.  

Przyjemnie jest być na 
urlopie.  

Berlin ma kulturowo wiele 
do zaoferowania.  

Nie jest łatwo wyżyć z tych 
pieniędzy.  

Wziął ołówek i zaczął 
rysować.  

Konieczne jest dotrzymanie 
terminu.  

Trzeba jej powiedzieć.  

-  
Mam odwagę, by to 

powiedzieć.  
On nie ma nic do 

powiedzenia.  
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  Stać w kolejce nie jest przyjemnie.  ................................................................. 

  Ta wiadomość była niewiarygodna.  ................................................................. 

  Zapomniał zadzwonić do rodziców.  ................................................................. 

  Wszyscy próbują mu pomagać.  ................................................................. 

  żeby zrobić ci radość ................................................................. 

  Berlin ma kulturowo wiele do zaoferowania.  ................................................................. 

  Mam odwagę, by to powiedzieć.  ................................................................. 

  Nie jest w stanie dotrzymać terminu dostawy.  ................................................................. 

  Próbowałem dotrzymać ten termin.  ................................................................. 

  Zacząłem pracować w tej firmie przed dwoma 
laty.  

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

  Nie jest dobrze, by pytać go o powód.  ................................................................. 

  Musi zorganizować wystawę.  ................................................................. 

  Preferuje milczenie.  ................................................................. 

  Przestaje padać.  ................................................................. 

  Wierzę, że wkrótce usłyszę o tobie.  ................................................................. 

  Trzeba jej powiedzieć.  ................................................................. 

  Jechał tam, żeby się czegoś dowiedzieć.  ................................................................. 

  Wziął ołówek i zaczął rysować.  ................................................................. 

  Rachunek musi zapłacić dział księgowości.  ................................................................. 

  Konieczne jest dotrzymanie terminu.  ................................................................. 



 293 

  Musicie przestać płakać.  ................................................................. 

  Koszty muszą zostać zmniejszone.  ................................................................. 

  Za pierwszym razem było jeszcze ciężko.  ................................................................. 

  Nie można było milczeć.  ................................................................. 

  Cieszę się z tego bardzo.  ................................................................. 

  Aby potwierdzić to samodzielnie.  ................................................................. 

  Przyjemnie jest być na urlopie.  ................................................................. 

  Musiałby przestać palić.  ................................................................. 

  Jego marzeniem zawsze było zostać lekarzem.  ................................................................. 

  Staram się moim dzieciom wszystko 
umożliwić.  

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

  Zaczyna padać śnieg.  ................................................................. 

  Zrobił to bez słowa.  ................................................................. 

  Sekretarka musi przetłumaczyć ten tekst.  ................................................................. 

  Wydaje się być interesującą rzeczą.  ................................................................. 

  Nie jest łatwo wyżyć z tych pieniędzy.  ................................................................. 

  Nie mam czasu, by przetłumaczyć ten tekst.  ................................................................. 

  Nie ma powodu, by wydawać tyle pieniędzy.  ................................................................. 

  On nie ma nic do powiedzenia.  ................................................................. 

  Niech Pan pozwoli napić się na zdrowie miłej 
pani.  

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

  Od zawsze moim marzeniem było wyjechać za 
granicę.  

................................................................. 
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  Mogę to potwierdzić.  ................................................................. 

  Śpieszył się, żeby zdążył na autobus.  ................................................................. 

  Kolekcja będzie po raz pierwszy dostępna 
publicznie.  

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

  Wydaje się, że masz gorączkę.  ................................................................. 

  Mam ważną wiadomość do przekazania.  ................................................................. 

  Prosił mnie, żebym poleciał do Berlina.  ................................................................. 

  Jedzie w góry, by dojść do siebie.  ................................................................. 
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  Stać w kolejce nie jest przyjemnie.    Es ist nicht angenehm, hier Schlange stehen 
zu müssen. 

  Ta wiadomość była niewiarygodna.    Diese Nachricht war nicht zu glauben. 

  Zapomniał zadzwonić do rodziców.    Er hat vergessen seine Eltern anzurufen. 

  Wszyscy próbują mu pomagać.    Er versucht immer zu helfen. 

  żeby zrobić ci radość   um dir eine Freude zu machen 

  Berlin ma kulturowo wiele do zaoferowania.    Berlin hat Kulturell viel zu bieten. 

  Mam odwagę, by to powiedzieć.    Ich habe den Mut es zu sagen. 

  Nie jest w stanie dotrzymać terminu dostawy.    Er ist nicht im Stande den Liefertermin 
einzuhalten. 

  Próbowałem dotrzymać ten termin.    Ich versuchte den Termin einzuhalten. 

  Zacząłem pracować w tej firmie przed dwoma 
laty.  

  Ich begann vor 2 Jahren in dieser Firma zu 
arbeiten. 

  Nie jest dobrze, by pytać go o powód.    Es ist nicht gut Ihn nach dem Grund zu fragen. 

  Musi zorganizować wystawę.    Er hatte eine Ausstellung zu veranstalten. 

  Preferuje milczenie.    Er zieht es vor zu schweigen. 

  Przestaje padać.    Es hört auf zu regnen. 

  Wierzę, że wkrótce usłyszę o tobie.    Ich hoffe bald von dir zu hören. 

  Trzeba jej powiedzieć.    Es ist notwendig es ihr zu sagen. 

  Jechał tam, żeby się czegoś dowiedzieć.    Er ist dorthin gefahren um etwas Neues zu 
erfahren. 

  Wziął ołówek i zaczął rysować.    Er nahm einen Stift und begann zu zeichnen. 

  Rachunek musi zapłacić dział księgowości.    Die Rechnung ist von der Buchhaltung zu 
bezahlen. 
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  Konieczne jest dotrzymanie terminu.    Es ist nötig den Termin einzuhalten. 

  Musicie przestać płakać.    Sie müssen aufhören zu weinen. 

  Koszty muszą zostać zmniejszone.    Die Kosten sind zu senken. 

  Za pierwszym razem było jeszcze ciężko.    Beim ersten Mal war es noch schwer. 

  Nie można było milczeć.    Es war unmöglich zu schweigen. 

  Cieszę się z tego bardzo.    Ich habe sehr viel Freude daran. 

  Aby potwierdzić to samodzielnie.    Um es sich selber zu bestätigen. 

  Przyjemnie jest być na urlopie.    Es ist angenehm in Urlaub zu sein. 

  Musiałby przestać palić.    Er müsste aufhören zu rauchen. 

  Jego marzeniem zawsze było zostać lekarzem.    Es war immer sein Traum, Arzt zu werden. 

  Staram się moim dzieciom wszystko 
umożliwić.  

  Ich versuche meinen Kindern alles zu 
ermöglichen. 

  Zaczyna padać śnieg.    Es beginnt zu schneien. 

  Zrobił to bez słowa.    Er machte es ohne ein Wort zu sagen. 

  Sekretarka musi przetłumaczyć ten tekst.    Die Sekretärin hat den Text zu übersetzen. 

  Wydaje się być interesującą rzeczą.    Scheint eine interessante Sache zu sein. 

  Nie jest łatwo wyżyć z tych pieniędzy.    Es ist nicht einfach mit dem Geld 
auszukommen. 

  Nie mam czasu, by przetłumaczyć ten tekst.    Ich habe keine Zeit den Text zu übersetzen. 

  Nie ma powodu, by wydawać tyle pieniędzy.    Es gibt keinen Grund, so viel Geld 
auszugeben. 

  On nie ma nic do powiedzenia.    Er hat dazu nichts zu sagen. 

  Niech Pan pozwoli napić się na zdrowie miłej 
pani.  

  Erlauben Sie mir, auf die gnädige Frau zu 
trinken. 



 297 

  Od zawsze moim marzeniem było wyjechać za 
granicę.  

  Es war immer mein Traum, ins Ausland zu 
reisen. 

  Mogę to potwierdzić.    Ich kann das bestätigen. 

  Śpieszył się, żeby zdążył na autobus.    Er beeilte sich um den Bus zu erreichen. 

  Kolekcja będzie po raz pierwszy dostępna 
publicznie.  

  Die Sammlung ist erstmals für die 
Öffentlichkeit zu sehen. 

  Wydaje się, że masz gorączkę.    Du scheinst Fieber zu haben. 

  Mam ważną wiadomość do przekazania.    Ich habe eine wichtige Mitteilung zu machen. 

  Prosił mnie, żebym poleciał do Berlina.    Er hat mich gebeten nach Berlin zu fliegen. 

  Jedzie w góry, by dojść do siebie.    Er fährt in die Berge um sich zu erholen. 
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  gesichert   zabezpieczony 

  grundsätzlich   zasadniczo 

  Grass, das   trawa 

  Abteilung, die   dział 

  Handtasche, die   torebka 

  Fuß, der   noga 

  eingeladen   zaproszony 

  völlig   całkiem 

  fotografieren   fotografować 

  wurde   było 

  Kohl, der   kapusta 

  Nachrichtenagentur, die   agencja prasowa 

  Brücke, die, n   most 

  Dach, das   dach 

  erlaubt   dozwolony 

  wurden- ich wurde, du wurdest, er wurde, wir 
wurden, ihr wurdet , sie wurden 

  byłem byłam, ty byłeś byłaś, on był ona była 
ono było, my byliśmy byłyśmy, wy byliście 
byłyście, oni byli one były 

  dessen   której, którego 

  Arm, der   ramię 

  Herz, das   serce 

  Erweiterung, die   rozszerzenie 
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  Touristen, die   turyści 

  ursprünglich   pierwotnie 

  Besitz, der   posiadanie 

  Kaufhaus, das   dom towarowy 

  Gebäude, das   budynek 

  Versuch, der   doświadczenie 

  jüdischen   żydowski 

  Ohr, das   ucho 

  geografisch   geograficzny 

  Verhandlungen, die   negocjacje 

  geplant   zaplanowane 

  Europäische Union, die   Unia Europejska 

  Finger, der   palec 

  geboren - Ich bin geboren, du bist geboren, er 
ist geboren, wir sind geboren, ihr seid geboren, 
sie sind geboren 

  urodzony 

  enthalten - ich enthalte, du enthältst, er 
enthält, wir enthalten, ihr enthaltet, sie 
enthalten 

  zawierać 

  versichert   ubezpieczony 

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

  zrobiony- zrobiłem zrobiłam, ty zrobiłeś 
zrobiłaś, on zrobił ona zrobiła ono zrobiło, my 
zrobiliśmy zrobiłyście, wy zrobiliście zrobiłyście, 
oni zrobili one zrobiły 

  Anzahl, die   liczba 
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  ausgeschlossen   wykluczone 
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  było   wurde 

  zaplanowane   geplant 

  ramię   Arm, der 

  rozszerzenie   Erweiterung, die 

  ucho   Ohr, das 

  kapusta   Kohl, der 

  dział   Abteilung, die 

  zasadniczo   grundsätzlich 

  zabezpieczony   gesichert 

  noga   Fuß, der 

  żydowski   jüdischen 

  budynek   Gebäude, das 

  palec   Finger, der 

  byłem byłam, ty byłeś byłaś, on był ona była 
ono było, my byliśmy byłyśmy, wy byliście 
byłyście, oni byli one były 

  wurden- ich wurde, du wurdest, er wurde, wir 
wurden, ihr wurdet , sie wurden 

  doświadczenie   Versuch, der 

  trawa   Grass, das 

  turyści   Touristen, die 
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  zawierać   enthalten - ich enthalte, du enthältst, er 
enthält, wir enthalten, ihr enthaltet, sie 
enthalten 

  most   Brücke, die, n 

  fotografować   fotografieren 

  której, którego   dessen 

  pierwotnie   ursprünglich 

  serce   Herz, das 

  ubezpieczony   versichert 

  liczba   Anzahl, die 

  agencja prasowa   Nachrichtenagentur, die 

  dom towarowy   Kaufhaus, das 

  zrobiony- zrobiłem zrobiłam, ty zrobiłeś 
zrobiłaś, on zrobił ona zrobiła ono zrobiło, my 
zrobiliśmy zrobiłyście, wy zrobiliście zrobiłyście, 
oni zrobili one zrobiły 

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

  całkiem   völlig 

  negocjacje   Verhandlungen, die 

  zaproszony   eingeladen 

  posiadanie   Besitz, der 

  dach   Dach, das 

  urodzony   geboren - Ich bin geboren, du bist geboren, er 
ist geboren, wir sind geboren, ihr seid geboren, 
sie sind geboren 

  Unia Europejska   Europäische Union, die 
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  torebka   Handtasche, die 

  geograficzny   geografisch 

  dozwolony   erlaubt 

  wykluczone   ausgeschlossen 
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153_Lekcja 26_Strona bierna_wyjaśnienie 
 

W języku niemieckim rozróżniamy dwa rodzaje strony biernej - stronę bierną czynności i stronę bierną 
stanu.  

 

Stronę bierną czynności tworzymy za pomocą czasownika pomocniczego WERDEN w czasie 
teraźniejszym i stosujemy go w sytuacjach, które się powtarzają lub przebiegają w określonym czasie.  

 

Er wird am Dienstag erwartet.  On ma być we wtorek.  

Es wird häufig gemacht.   To się często zdarza.    

Das Haus wird gebaut.   Dom jest w trakcie budowy.  

 

Formy czasu przeszłego czasownika pomocniczego WERDEN są następujące 

WURDE, WURDEST, WURDE, WURDEN, WURDET, WURDEN 

 

Die Stadt wurde durch Bomben zerstört.            Miasto zostało zniszczone przez bomby.  

Sie wurden getötet.     Zostali zabici.  

 

Strona bierna stanu opisuje wynik jakiejś czynności, ale nie jej przebieg. Stosujemy czasownik 
pomocniczy SEIN. 

Alle Plätze sind besetzt.   Wszystkie miejsca są zajęte. 

Als wir kamen, waren alle Plätze besetzt. Kiedy tu dotarliśmy, wszystkie miejsca były zajęte.  

 

  

Wykonawca czynności w stronie biernej wyrażony jest zazwyczaj za pomocą przyimka von (jeżeli 
chodzi o rzeczownik żywotny), sposób wykonania czynności wyrażamy za pomocą przyimka durch, 
czasami mit.  

 

Die Stadt wurde durch Bomben zerstört.            Miasto zostało zniszczone przez bomby. 

 

Jeżeli czasownik pomocniczy SEIN występuje w Perfekcie, stosujemy formę WORDEN 

 

Die Briefe sind mit der Post geschickt worden.   Listy zostały wysłane pocztą. 

Das Krankenhous ist gebaut worden.   Szpital został zbudowany.  
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  Der Besitz von Waffen ist verboten.   Posiadanie broni jest zabronione.  

  Die Erweiterung des Angebotes ist geplant.   Rozszerzenie oferty jest zaplanowane.  

  Die Abteilung ist überlastet.   Dział jest przeciążony.  

  Ich bin gut versichert.   Jestem dobrze ubezpieczony.  

  Die Europäische Union wurde in den 50er 
Jahren gegründet. 

  Unia Europejska została założona w latach 
pięćdziesiątych.  

  Das Grass muss gemäht werden.   Trzeba pokosić trawnik.  

  Wenn mir die Frage erlaubt ist.   Jeżeli mogę się zapytać. 

  Die Verpackung ist im Preis enthalten.   Opakowanie jest zawarte w cenie.  

  Das Gebäude wird renoviert.   Budynek będzie remontowany.  

  Mein Arm ist gebrochen.   Złamałem rękę.  

  Berlin wird von vielen Touristen jährlich 
besucht. 

  Każdego roku Berlin odwiedza wielu turystów. 

  Das ist geografisch schön gelegen.   To jest ładne położenie geograficzne.  

  Im Museum ist fotografieren verboten.   W muzeum jest zakazane fotografować. 

  Die Jüdischen Läden wurden geplündert.   Sklepy żydowskie zostały splądrowane.  

  Die Brücke wird gerade repariert.   Most jest właśnie naprawiany.  

  Meine Ohren sind gefroren.   Moje uszy są zmarznięte.  

  Ich wurde entlassen.   Zostałem zwolniony.  

  Meine Handtasche wurde gestohlen.   Moja torebka została skradziona.  

  Er ist beim Versuch verletzt worden.   Został zraniony podczas doświadczenia.  

  Der Kohl wird zuerst gekocht.   Najpiew ugotuje się kapustę. 
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  Das Kaufhaus ist schon geschlossen.   Dom towarowy jest już zamknięty.  

  Gut gemacht!   Dobrze zrobione! 

  Das ist der Mann dessen Auto gestohlen 
wurde. 

  To jest ten mężczyzna, którego samochód 
został skradziony.  

  Der Wagen war völlig zerstört.   Samochód został całkiem zniszczony.  

  Er ist 1988 geboren.   Urodził się w roku 1988.  

  Das war nicht geplant.   To nie było zaplanowane.  

  Die Verhandlungen sind beendet.   Negocjacje są zakończone.  

  Das war ursprünglich anders geplant.   Pierwotnie było to inaczej.  

  Das Dach ist neu gedeckt.   Dach jest świeżo pokryty.  

  Mein Finger ist gebrochen.   Mam złamany palec.  

  Die Finanzierung ist genehmigt.   Finansowanie zostało zatwierdzone. .  

  Die Nachrichtenagentur war gut informiert.   Agencja prasowa była dobrze 
poinformowana.  

  Ich wurde aufgehalten.   Zostałem zatrzymany.  

  Mein Herz ist gebrochen.   Mam złamane serce.  

  Das ist nicht vereinbart mit ...   Nie łączy się to z … 

  Die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt.   Liczba uczestników jest ograniczona.  

  Die Forscher müssten den Versuch 
abbrechen. 

  Naukowcy musieliby przerwać doświadczenie.  

  Die Daten sind gesichert.   Dane są zabezpieczony.  

  Grundsätzlich sind wir einverstanden.   W zasadzie jesteśmy umówieni.  

  Der Fuß ist gebrochen.   Noga jest złamana.  
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  Er ist eingeladen.   On jest zaproszony.  

  Irrtum ist ausgeschlossen.   Pomyłka jest wykluczona.  
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  Mam złamane serce.    Mein Herz ist gebrochen. 

  W muzeum jest zakazane fotografować.   Im Museum ist fotografieren verboten. 

  Samochód został całkiem zniszczony.    Der Wagen war völlig zerstört. 

  Trzeba pokosić trawnik.    Das Grass muss gemäht werden. 

  Dział jest przeciążony.    Die Abteilung ist überlastet. 

  On jest zaproszony.    Er ist eingeladen. 

  Został zraniony podczas doświadczenia.    Er ist beim Versuch verletzt worden. 

  Zostałem zwolniony.    Ich wurde entlassen. 

  Rozszerzenie oferty jest zaplanowane.    Die Erweiterung des Angebotes ist geplant. 

  Dom towarowy jest już zamknięty.    Das Kaufhaus ist schon geschlossen. 

  Moje uszy są zmarznięte.    Meine Ohren sind gefroren. 

  Agencja prasowa była dobrze 
poinformowana.  

  Die Nachrichtenagentur war gut informiert. 

  Moja torebka została skradziona.    Meine Handtasche wurde gestohlen. 

  Nie łączy się to z …   Das ist nicht vereinbart mit ... 

  Budynek będzie remontowany.    Das Gebäude wird renoviert. 

  Noga jest złamana.    Der Fuß ist gebrochen. 

  Liczba uczestników jest ograniczona.    Die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt. 

  Zostałem zatrzymany.    Ich wurde aufgehalten. 
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  Złamałem rękę.    Mein Arm ist gebrochen. 

  Posiadanie broni jest zabronione.    Der Besitz von Waffen ist verboten. 

  Finansowanie zostało zatwierdzone. .    Die Finanzierung ist genehmigt. 

  Każdego roku Berlin odwiedza wielu turystów.   Berlin wird von vielen Touristen jährlich 
besucht. 

  Dach jest świeżo pokryty.    Das Dach ist neu gedeckt. 

  W zasadzie jesteśmy umówieni.    Grundsätzlich sind wir einverstanden. 

  Urodził się w roku 1988.    Er ist 1988 geboren. 

  Unia Europejska została założona w latach 
pięćdziesiątych.  

  Die Europäische Union wurde in den 50er 
Jahren gegründet. 

  Pierwotnie było to inaczej.    Das war ursprünglich anders geplant. 

  Dane są zabezpieczony.    Die Daten sind gesichert. 

  Sklepy żydowskie zostały splądrowane.    Die Jüdischen Läden wurden geplündert. 

  Najpiew ugotuje się kapustę.   Der Kohl wird zuerst gekocht. 

  Negocjacje są zakończone.    Die Verhandlungen sind beendet. 

  Jeżeli mogę się zapytać.   Wenn mir die Frage erlaubt ist. 

  To jest ten mężczyzna, którego samochód 
został skradziony.  

  Das ist der Mann dessen Auto gestohlen 
wurde. 

  Naukowcy musieliby przerwać doświadczenie.    Die Forscher müssten den Versuch 
abbrechen. 

  Mam złamany palec.    Mein Finger ist gebrochen. 

  Most jest właśnie naprawiany.    Die Brücke wird gerade repariert. 

  Opakowanie jest zawarte w cenie.    Die Verpackung ist im Preis enthalten. 

  To jest ładne położenie geograficzne.    Das ist geografisch schön gelegen. 
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  To nie było zaplanowane.    Das war nicht geplant. 

  Dobrze zrobione!   Gut gemacht! 

  Jestem dobrze ubezpieczony.    Ich bin gut versichert. 

  Pomyłka jest wykluczona.    Irrtum ist ausgeschlossen. 
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  Die Finanzierung ist genehmigt.   Finansowanie zostało zatwierdzone. .  

  Das ist der Mann dessen Auto gestohlen 
wurde. 

  To jest ten mężczyzna, którego samochód 
został skradziony.  

  Ich wurde entlassen.   Zostałem zwolniony.  

  Der Besitz von Waffen ist verboten.   Posiadanie broni jest zabronione.  

  Der Kohl wird zuerst gekocht.   Najpiew ugotuje się kapustę. 

  Mein Finger ist gebrochen.   Mam złamany palec.  

  Die Nachrichtenagentur war gut informiert.   Agencja prasowa była dobrze 
poinformowana.  

  Grundsätzlich sind wir einverstanden.   W zasadzie jesteśmy umówieni.  

  Die Verhandlungen sind beendet.   Negocjacje są zakończone.  

  Das war ursprünglich anders geplant.   Pierwotnie było to inaczej.  

  Ich bin gut versichert.   Jestem dobrze ubezpieczony.  

  Das Dach ist neu gedeckt.   Dach jest świeżo pokryty.  

  Die Verpackung ist im Preis enthalten.   Opakowanie jest zawarte w cenie.  

  Das war nicht geplant.   To nie było zaplanowane.  

  Der Wagen war völlig zerstört.   Samochód został całkiem zniszczony.  
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  Das ist geografisch schön gelegen.   To jest ładne położenie geograficzne.  

  Die Brücke wird gerade repariert.   Most jest właśnie naprawiany.  

  Die Forscher müssten den Versuch 
abbrechen. 

  Naukowcy musieliby przerwać doświadczenie.  

  Er ist beim Versuch verletzt worden.   Został zraniony podczas doświadczenia.  

  Die Daten sind gesichert.   Dane są zabezpieczony.  

  Im Museum ist fotografieren verboten.   W muzeum jest zakazane fotografować. 

  Das ist nicht vereinbart mit ...   Nie łączy się to z … 

  Das Gebäude wird renoviert.   Budynek będzie remontowany.  

  Mein Herz ist gebrochen.   Mam złamane serce.  

  Wenn mir die Frage erlaubt ist.   Jeżeli mogę się zapytać. 

  Berlin wird von vielen Touristen jährlich 
besucht. 

  Każdego roku Berlin odwiedza wielu turystów. 

  Mein Arm ist gebrochen.   Złamałem rękę.  

  Er ist 1988 geboren.   Urodził się w roku 1988.  

  Das Grass muss gemäht werden.   Trzeba pokosić trawnik.  

  Er ist eingeladen.   On jest zaproszony.  

  Meine Ohren sind gefroren.   Moje uszy są zmarznięte.  

  Gut gemacht!   Dobrze zrobione! 

  Das Kaufhaus ist schon geschlossen.   Dom towarowy jest już zamknięty.  

  Der Fuß ist gebrochen.   Noga jest złamana.  

  Die Erweiterung des Angebotes ist geplant.   Rozszerzenie oferty jest zaplanowane.  
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  Die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt.   Liczba uczestników jest ograniczona.  

  Ich wurde aufgehalten.   Zostałem zatrzymany.  

  Die Abteilung ist überlastet.   Dział jest przeciążony.  

  Die Jüdischen Läden wurden geplündert.   Sklepy żydowskie zostały splądrowane.  

  Meine Handtasche wurde gestohlen.   Moja torebka została skradziona.  

  Die Europäische Union wurde in den 50er 
Jahren gegründet. 

  Unia Europejska została założona w latach 
pięćdziesiątych.  

  Irrtum ist ausgeschlossen.   Pomyłka jest wykluczona.  
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Die Forscher müssten den 
Versuch abbrechen. 

Die Anzahl der Teilnehmer 
ist begrenzt. 

Mein Herz ist gebrochen. 

Im Museum ist fotografieren 
verboten. 

Ich wurde aufgehalten. Ich wurde entlassen. 

Gut gemacht! Er ist 1988 geboren. 
Die Verpackung ist im Preis 

enthalten. 

Das ist nicht vereinbart mit 
... 

Das Gebäude wird renoviert. 
Das Kaufhaus ist schon 

geschlossen. 

Das Dach ist neu gedeckt. 
Das ist geografisch schön 

gelegen. 
Die Brücke wird gerade 

repariert. 

Berlin wird von vielen 
Touristen jährlich besucht. 

Meine Handtasche wurde 
gestohlen. 

Mein Arm ist gebrochen. 
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Mam złamane serce.  
Liczba uczestników jest 

ograniczona.  
Naukowcy musieliby 

przerwać doświadczenie.  

Zostałem zwolniony.  Zostałem zatrzymany.  
W muzeum jest zakazane 

fotografować. 

Opakowanie jest zawarte w 
cenie.  

Urodził się w roku 1988.  Dobrze zrobione! 

Dom towarowy jest już 
zamknięty.  

Budynek będzie 
remontowany.  

Nie łączy się to z … 

Most jest właśnie 
naprawiany.  

To jest ładne położenie 
geograficzne.  

Dach jest świeżo pokryty.  

Złamałem rękę.  
Moja torebka została 

skradziona.  
Każdego roku Berlin 

odwiedza wielu turystów. 
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Mein Finger ist gebrochen. Meine Ohren sind gefroren. 
Der Kohl wird zuerst 

gekocht. 

Die Daten sind gesichert. 
Das ist der Mann dessen 
Auto gestohlen wurde. 

Der Wagen war völlig 
zerstört. 

Er ist beim Versuch verletzt 
worden. 

Die Verhandlungen sind 
beendet. 

Das war nicht geplant. 

Grundsätzlich sind wir 
einverstanden. 

Die Finanzierung ist 
genehmigt. 

Die Abteilung ist überlastet. 

Die Erweiterung des 
Angebotes ist geplant. 

Er ist eingeladen. 
Der Besitz von Waffen ist 

verboten. 

Die Europäische Union 
wurde in den 50er Jahren 

gegründet. 

Die Nachrichtenagentur war 
gut informiert. 

Der Fuß ist gebrochen. 
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Najpiew ugotuje się kapustę. Moje uszy są zmarznięte.  Mam złamany palec.  

Samochód został całkiem 
zniszczony.  

To jest ten mężczyzna, 
którego samochód został 

skradziony.  
Dane są zabezpieczony.  

To nie było zaplanowane.  Negocjacje są zakończone.  
Został zraniony podczas 

doświadczenia.  

Dział jest przeciążony.  
Finansowanie zostało 

zatwierdzone. .  
W zasadzie jesteśmy 

umówieni.  

Posiadanie broni jest 
zabronione.  

On jest zaproszony.  
Rozszerzenie oferty jest 

zaplanowane.  

Noga jest złamana.  
Agencja prasowa była 

dobrze poinformowana.  

Unia Europejska została 
założona w latach 
pięćdziesiątych.  

 

 

 

 

 



 315 

Das Grass muss gemäht 
werden. 

Das war ursprünglich anders 
geplant. 

Die Jüdischen Läden wurden 
geplündert. 

Ich bin gut versichert. 
Wenn mir die Frage erlaubt 

ist. 
Irrtum ist ausgeschlossen. 

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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Sklepy żydowskie zostały 
splądrowane.  

Pierwotnie było to inaczej.  Trzeba pokosić trawnik.  

Pomyłka jest wykluczona.  Jeżeli mogę się zapytać. Jestem dobrze ubezpieczony.  
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  Unia Europejska została założona w latach 
pięćdziesiątych.  

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

  Pomyłka jest wykluczona.  ................................................................. 

  Trzeba pokosić trawnik.  ................................................................. 

  Dach jest świeżo pokryty.  ................................................................. 

  Został zraniony podczas doświadczenia.  ................................................................. 

  Finansowanie zostało zatwierdzone. .  ................................................................. 

  To jest ładne położenie geograficzne.  ................................................................. 

  Moje uszy są zmarznięte.  ................................................................. 

  Dom towarowy jest już zamknięty.  ................................................................. 

  Opakowanie jest zawarte w cenie.  ................................................................. 

  Posiadanie broni jest zabronione.  ................................................................. 

  Negocjacje są zakończone.  ................................................................. 

  Jestem dobrze ubezpieczony.  ................................................................. 

  Dobrze zrobione! ................................................................. 

  Agencja prasowa była dobrze 
poinformowana.  

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

  To jest ten mężczyzna, którego samochód 
został skradziony.  

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

  Najpiew ugotuje się kapustę. ................................................................. 

  Liczba uczestników jest ograniczona.  ................................................................. 

  Rozszerzenie oferty jest zaplanowane.  ................................................................. 
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  Mam złamany palec.  ................................................................. 

  Mam złamane serce.  ................................................................. 

  Sklepy żydowskie zostały splądrowane.  ................................................................. 

  On jest zaproszony.  ................................................................. 

  Dział jest przeciążony.  ................................................................. 

  Dane są zabezpieczony.  ................................................................. 

  Pierwotnie było to inaczej.  ................................................................. 

  Samochód został całkiem zniszczony.  ................................................................. 

  Jeżeli mogę się zapytać. ................................................................. 

  Naukowcy musieliby przerwać doświadczenie.  ................................................................. 

  Budynek będzie remontowany.  ................................................................. 

  W zasadzie jesteśmy umówieni.  ................................................................. 

  Moja torebka została skradziona.  ................................................................. 

  Każdego roku Berlin odwiedza wielu turystów. ................................................................. 

  Zostałem zwolniony.  ................................................................. 

  Złamałem rękę.  ................................................................. 

  Most jest właśnie naprawiany.  ................................................................. 

  Nie łączy się to z … ................................................................. 

  Zostałem zatrzymany.  ................................................................. 

  W muzeum jest zakazane fotografować. ................................................................. 

  Noga jest złamana.  ................................................................. 
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  To nie było zaplanowane.  ................................................................. 

  Urodził się w roku 1988.  ................................................................. 
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  Unia Europejska została założona w latach 
pięćdziesiątych.  

  Die Europäische Union wurde in den 50er 
Jahren gegründet. 

  Pomyłka jest wykluczona.    Irrtum ist ausgeschlossen. 

  Trzeba pokosić trawnik.    Das Grass muss gemäht werden. 

  Dach jest świeżo pokryty.    Das Dach ist neu gedeckt. 

  Został zraniony podczas doświadczenia.    Er ist beim Versuch verletzt worden. 

  Finansowanie zostało zatwierdzone. .    Die Finanzierung ist genehmigt. 

  To jest ładne położenie geograficzne.    Das ist geografisch schön gelegen. 

  Moje uszy są zmarznięte.    Meine Ohren sind gefroren. 

  Dom towarowy jest już zamknięty.    Das Kaufhaus ist schon geschlossen. 

  Opakowanie jest zawarte w cenie.    Die Verpackung ist im Preis enthalten. 

  Posiadanie broni jest zabronione.    Der Besitz von Waffen ist verboten. 

  Negocjacje są zakończone.    Die Verhandlungen sind beendet. 

  Jestem dobrze ubezpieczony.    Ich bin gut versichert. 

  Dobrze zrobione!   Gut gemacht! 

  Agencja prasowa była dobrze 
poinformowana.  

  Die Nachrichtenagentur war gut informiert. 

  To jest ten mężczyzna, którego samochód 
został skradziony.  

  Das ist der Mann dessen Auto gestohlen 
wurde. 

  Najpiew ugotuje się kapustę.   Der Kohl wird zuerst gekocht. 

  Liczba uczestników jest ograniczona.    Die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt. 

  Rozszerzenie oferty jest zaplanowane.    Die Erweiterung des Angebotes ist geplant. 
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  Mam złamany palec.    Mein Finger ist gebrochen. 

  Mam złamane serce.    Mein Herz ist gebrochen. 

  Sklepy żydowskie zostały splądrowane.    Die Jüdischen Läden wurden geplündert. 

  On jest zaproszony.    Er ist eingeladen. 

  Dział jest przeciążony.    Die Abteilung ist überlastet. 

  Dane są zabezpieczony.    Die Daten sind gesichert. 

  Pierwotnie było to inaczej.    Das war ursprünglich anders geplant. 

  Samochód został całkiem zniszczony.    Der Wagen war völlig zerstört. 

  Jeżeli mogę się zapytać.   Wenn mir die Frage erlaubt ist. 

  Naukowcy musieliby przerwać doświadczenie.    Die Forscher müssten den Versuch 
abbrechen. 

  Budynek będzie remontowany.    Das Gebäude wird renoviert. 

  W zasadzie jesteśmy umówieni.    Grundsätzlich sind wir einverstanden. 

  Moja torebka została skradziona.    Meine Handtasche wurde gestohlen. 

  Każdego roku Berlin odwiedza wielu turystów.   Berlin wird von vielen Touristen jährlich 
besucht. 

  Zostałem zwolniony.    Ich wurde entlassen. 

  Złamałem rękę.    Mein Arm ist gebrochen. 

  Most jest właśnie naprawiany.    Die Brücke wird gerade repariert. 

  Nie łączy się to z …   Das ist nicht vereinbart mit ... 

  Zostałem zatrzymany.    Ich wurde aufgehalten. 

  W muzeum jest zakazane fotografować.   Im Museum ist fotografieren verboten. 



 322 

  Noga jest złamana.    Der Fuß ist gebrochen. 

  To nie było zaplanowane.    Das war nicht geplant. 

  Urodził się w roku 1988.    Er ist 1988 geboren. 
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157_Lekcja 27– Tryb przypuszczający – Być_ słownictwo - słuchaj! 

  liebenswürdig   uprzejmy 

  die Fragen stellen   stawiać pytania 

  besichtigen   zwiedzać 

  Versuch, der   próba 

  erkundigen   zapytać 

  passen, (zu+ Dat.)   pasować (do czegoś) 

  Tipp, der   rada 

  ergänzen   uzupełnić 

  Bericht, der   relacja 

  Bescheid geben   poinformować 

  Aussicht, die   widok 

  unvorsichtig   nieuważny 

  reservieren   rezerwować 

 

158_Lekcja 27 – Tryb przypuszczający_ Słownictwo - przetłumacz! 

  próba   Versuch, der 

  uprzejmy   liebenswürdig 

  pasować (do czegoś)   passen, (zu+ Dat.) 

  widok   Aussicht, die 

  uzupełnić   ergänzen 

  poinformować   Bescheid geben 
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  zapytać   erkundigen 

  rada   Tipp, der 

  relacja   Bericht, der 

  stawiać pytania   die Fragen stellen 

  zwiedzać   besichtigen 

  nieuważny   unvorsichtig 

  rezerwować   reservieren 

 

  



 325 

159_Lekcja 27_Tryb przypuszczający_wyjaśnienie 
 

Tryb przypuszczający wyraża warunek, możliwość, że jakaś czynność nastanie. W języku polskim 
wyrażamy go za pomocą cząstki BY – szedłby, zostałaby. Najczęściej spotykamy się z formą trybu 
przypuszczającego czasownika WERDEN 

 

Ich würde  ja bym 

Du würdest  ty byś 

Er würde  on by 

Wir würden  my byśmy 

Inr würdet  wy byście 

Sie würden  oni by, one by 

 

W zdaniu formę tę wstawimy przed czasownik znaczeniowy tworząc w ten sposób tryb przypuszczający:  

Ich würde es machen  Zrobiłbym to. 

Er würde es nicht sagen On nie powiedziałby tego.  

Was würdest du tun?  Co byś zrobił? 

 

Najczęściej stosowane czasowniki (haben, sein) i czasowniki modalne mają swe nieregularne formy 
przypuszczające:  

SEIN – WÄRE   Es wäre toll.   To byłoby świetne. 

HABEN – HÄTTE Morgen hätte ich noch Zeit. Jutro miałbym czas. 

KÖNNEN – KÖNNTE Könntest du ihm sagen? Czy mógłbyś mu powiedzieć? 

WOLLEN – WOLLTE Ich wollte etwas sagen Chciałbym coś powiedzieć.  

MÖGEN – MÖCHTE Ich möchte etwas sagen. Chcę coś powiedzieć.  

SOLLEN – SOLLTE Er sollte etwas tun.  On powinien coś zrobić.  
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160_Lekcja 27 – Tryb przypuszczający_ Ćwiczenia sprawdzające - słuchaj! 

  Er müsste aufhören zu rauchen.   Musiałby przestać palić.  

  Er würde mich am liebsten heiraten.   Najchętniej ożenił by się za mną.  

  Würden Sie wohl so liebenswürdig sein.   Czy byłaby Pani tak uprzejma. 

  Ich wollte einen Tisch reservieren.   Chciałbym zarezerwować stolik.  

  Könnte ich dir noch ein paar Fragen stellen?   Czy mógłbym postawić ci jeszcze parę pytań? 

  Hättest du Geld für einen neuen Mercedes?   Czy masz pieniądze na nowego mercedesa? 

  Er würde dich zum Bahnhof fahren.   On zawiózłby cię na dworzec.  

  Ich würde da gern noch etwas ergänzen.   Chciałbym jeszcze coś tam dodać.  

  Ich würde den Bericht in der Zeitung lesen.   Przeczytałbym relację w gazecie.  

  Würdest du uns bitte bald Bescheid geben?   Mógłbyś nas szybko poinformować? 

  Er hätte in diesem Beruf bessere Aussichten.   Miałby lepsze perspektywy w tym zawodzie. 

  Ich würde mich danach erkundigen.   Zapytałbym o to.  

  Das Hemd würde gut zur Hose passen.   Koszula pasowałaby dobrze do spodni.  

  Ich hätte einen Tipp.   Miałbym radę.  

  Die Fahrer müssten vorsichtiger fahren.   Kierowcy musieliby jeździć ostrożniej.  

  Die Krankenschwester würde ihm eine Spritze 
geben. 

  Pielęgniarka dałaby mu zastrzyk.  

  Ich wollte die Kirche besichtigen.   Chciałbym zwiedzić ten kościół.  

  Das wäre sehr nett von dir.   Ty by było miłe z twojej strony.  

 

161_Lekcja 27 – Tryb przypuszczający_ Ćwiczenia sprawdzające - przetłumacz! 

  Chciałbym zarezerwować stolik.    Ich wollte einen Tisch reservieren. 
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  Miałby lepsze perspektywy w tym zawodzie.   Er hätte in diesem Beruf bessere Aussichten. 

  Przeczytałbym relację w gazecie.    Ich würde den Bericht in der Zeitung lesen. 

  Najchętniej ożenił by się za mną.    Er würde mich am liebsten heiraten. 

  Mógłbyś nas szybko poinformować?   Würdest du uns bitte bald Bescheid geben? 

  Czy mógłbym postawić ci jeszcze parę pytań?   Könnte ich dir noch ein paar Fragen stellen? 

  On zawiózłby cię na dworzec.    Er würde dich zum Bahnhof fahren. 

  Kierowcy musieliby jeździć ostrożniej.    Die Fahrer müssten vorsichtiger fahren. 

  Miałbym radę.    Ich hätte einen Tipp. 

  Koszula pasowałaby dobrze do spodni.    Das Hemd würde gut zur Hose passen. 

  Chciałbym jeszcze coś tam dodać.    Ich würde da gern noch etwas ergänzen. 

  Musiałby przestać palić.    Er müsste aufhören zu rauchen. 

  Zapytałbym o to.    Ich würde mich danach erkundigen. 

  Czy byłaby Pani tak uprzejma.   Würden Sie wohl so liebenswürdig sein. 

  Czy masz pieniądze na nowego mercedesa?   Hättest du Geld für einen neuen Mercedes? 

  Pielęgniarka dałaby mu zastrzyk.    Die Krankenschwester würde ihm eine Spritze 
geben. 

  Chciałbym zwiedzić ten kościół.    Ich wollte die Kirche besichtigen. 

  Ty by było miłe z twojej strony.    Das wäre sehr nett von dir. 

 

162.00_Lekcja 27 – Tryb przypuszczający_wysłuchaj po niemiecku! 

  Er würde dich zum Bahnhof fahren.   On zawiózłby cię na dworzec.  

  Die Fahrer müssten vorsichtiger fahren.   Kierowcy musieliby jeździć ostrożniej.  

  Würden Sie wohl so liebenswürdig sein.   Czy byłaby Pani tak uprzejma. 
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  Ich würde den Bericht in der Zeitung lesen.   Przeczytałbym relację w gazecie.  

  Ich würde da gern noch etwas ergänzen.   Chciałbym jeszcze coś tam dodać.  

  Das Hemd würde gut zur Hose passen.   Koszula pasowałaby dobrze do spodni.  

  Er würde mich am liebsten heiraten.   Najchętniej ożenił by się za mną.  

  Hättest du Geld für einen neuen Mercedes?   Czy masz pieniądze na nowego mercedesa? 

  Er hätte in diesem Beruf bessere Aussichten.   Miałby lepsze perspektywy w tym zawodzie. 

  Ich wollte einen Tisch reservieren.   Chciałbym zarezerwować stolik.  

  Ich hätte einen Tipp.   Miałbym radę.  

  Könnte ich dir noch ein paar Fragen stellen?   Czy mógłbym postawić ci jeszcze parę pytań? 

  Würdest du uns bitte bald Bescheid geben?   Mógłbyś nas szybko poinformować? 

  Die Krankenschwester würde ihm eine Spritze 
geben. 

  Pielęgniarka dałaby mu zastrzyk.  

  Ich wollte die Kirche besichtigen.   Chciałbym zwiedzić ten kościół.  

  Er müsste aufhören zu rauchen.   Musiałby przestać palić.  

  Ich würde mich danach erkundigen.   Zapytałbym o to.  

  Das wäre sehr nett von dir.   Ty by było miłe z twojej strony.  
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162.01_Lekcja 27 – Tryb przypuszczający_karty 

Er müsste aufhören zu 
rauchen. 

Die Fahrer müssten 
vorsichtiger fahren. 

Er hätte in diesem Beruf 
bessere Aussichten. 

Ich wollte die Kirche 
besichtigen. 

Hättest du Geld für einen 
neuen Mercedes? 

Ich würde mich danach 
erkundigen. 

Ich würde da gern noch 
etwas ergänzen. 

Ich hätte einen Tipp. 
Das Hemd würde gut zur 

Hose passen. 

Die Krankenschwester 
würde ihm eine Spritze 

geben. 

Ich würde den Bericht in der 
Zeitung lesen. 

Er würde dich zum Bahnhof 
fahren. 

Könnte ich dir noch ein paar 
Fragen stellen? 

Würdest du uns bitte bald 
Bescheid geben? 

Würden Sie wohl so 
liebenswürdig sein. 

Er würde mich am liebsten 
heiraten. 

Ich wollte einen Tisch 
reservieren. 

Das wäre sehr nett von dir. 
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Miałby lepsze perspektywy 
w tym zawodzie. 

Kierowcy musieliby jeździć 
ostrożniej.  

Musiałby przestać palić.  

Zapytałbym o to.  
Czy masz pieniądze na 

nowego mercedesa? 
Chciałbym zwiedzić ten 

kościół.  

Koszula pasowałaby dobrze 
do spodni.  

Miałbym radę.  
Chciałbym jeszcze coś tam 

dodać.  

On zawiózłby cię na 
dworzec.  

Przeczytałbym relację w 
gazecie.  

Pielęgniarka dałaby mu 
zastrzyk.  

Czy byłaby Pani tak 
uprzejma. 

Mógłbyś nas szybko 
poinformować? 

Czy mógłbym postawić ci 
jeszcze parę pytań? 

Ty by było miłe z twojej 
strony.  

Chciałbym zarezerwować 
stolik.  

Najchętniej ożenił by się za 
mną.  
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162.02_Lekcja 27 – Tryb przypuszczający_test 

  Chciałbym jeszcze coś tam dodać.  ................................................................. 

  Chciałbym zwiedzić ten kościół.  ................................................................. 

  Kierowcy musieliby jeździć ostrożniej.  ................................................................. 

  On zawiózłby cię na dworzec.  ................................................................. 

  Musiałby przestać palić.  ................................................................. 

  Czy mógłbym postawić ci jeszcze parę pytań? ................................................................. 

  Czy masz pieniądze na nowego mercedesa? ................................................................. 

  Miałbym radę.  ................................................................. 

  Pielęgniarka dałaby mu zastrzyk.  ................................................................. 

  Ty by było miłe z twojej strony.  ................................................................. 

  Czy byłaby Pani tak uprzejma. ................................................................. 

  Zapytałbym o to.  ................................................................. 

  Przeczytałbym relację w gazecie.  ................................................................. 

  Chciałbym zarezerwować stolik.  ................................................................. 

  Koszula pasowałaby dobrze do spodni.  ................................................................. 

  Najchętniej ożenił by się za mną.  ................................................................. 

  Mógłbyś nas szybko poinformować? ................................................................. 

  Miałby lepsze perspektywy w tym zawodzie. ................................................................. 
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162.03_Lekcja 27 – Tryb przypuszczający_klucz 

  Chciałbym jeszcze coś tam dodać.    Ich würde da gern noch etwas ergänzen. 

  Chciałbym zwiedzić ten kościół.    Ich wollte die Kirche besichtigen. 

  Kierowcy musieliby jeździć ostrożniej.    Die Fahrer müssten vorsichtiger fahren. 

  On zawiózłby cię na dworzec.    Er würde dich zum Bahnhof fahren. 

  Musiałby przestać palić.    Er müsste aufhören zu rauchen. 

  Czy mógłbym postawić ci jeszcze parę pytań?   Könnte ich dir noch ein paar Fragen stellen? 

  Czy masz pieniądze na nowego mercedesa?   Hättest du Geld für einen neuen Mercedes? 

  Miałbym radę.    Ich hätte einen Tipp. 

  Pielęgniarka dałaby mu zastrzyk.    Die Krankenschwester würde ihm eine Spritze 
geben. 

  Ty by było miłe z twojej strony.    Das wäre sehr nett von dir. 

  Czy byłaby Pani tak uprzejma.   Würden Sie wohl so liebenswürdig sein. 

  Zapytałbym o to.    Ich würde mich danach erkundigen. 

  Przeczytałbym relację w gazecie.    Ich würde den Bericht in der Zeitung lesen. 

  Chciałbym zarezerwować stolik.    Ich wollte einen Tisch reservieren. 

  Koszula pasowałaby dobrze do spodni.    Das Hemd würde gut zur Hose passen. 

  Najchętniej ożenił by się za mną.    Er würde mich am liebsten heiraten. 

  Mógłbyś nas szybko poinformować?   Würdest du uns bitte bald Bescheid geben? 

  Miałby lepsze perspektywy w tym zawodzie.   Er hätte in diesem Beruf bessere Aussichten. 
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163_Lekcja 28– Wyrażenia MAN i ES GIBT_ słownictwo - słuchaj! 

  nichts neues   nichts neues 

  schlagen   uderzyć 

  etwas Neues   etwas Neues 

  Vorlage, die   szablon 

  man   ktoś, się, dopełnienie nieokreślone 

  Regeln, die   Regeln, die 

  Pressekonferenz, die   konferencja prasowa 

  Attraktion, die   atrakcja 

  Debatte, die   debata 

  manchen   niektóry 

  Protest, der   protest 

  Supermarkt, der   Supermarkt, der 

  Verbesserung, die   poprawa 

  Neues   Neues 

  Fisch, der   ryba 

  andere   inni 

  Showprogramm, das   program rozrywkowy 

  Dinge, die   rzecz 

  Englisch, das   Englisch, das 

  viele   viele 

  spazieren   spacerować 
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  nummerieren   ponumerować 

  Wein, der   Wein, der 

  er isst   on jeździ 

  französisch   französisch 

  Gesundheit, die   zdrowie 

  helfen   pomóc 

  Cafeteria, die (auch Cafeterien)   Cafeteria, die (auch Cafeterien) 

  Gründe, die   powody 

  virtuell   wirtualny 

  verwechseln   zamienić 

  Variante, die   Variante, die 

  er lernt   on się uczy 

  Frankreich   Frankreich 

  europäische   europejski 

  finden   znaleźć 

  Buchhandlung, die   księgarnia 

  es gibt   tutaj jest 

  er spricht   on mówi 

  laut   głośny 

  er fährt   on jeździ 

  Details, die   Details, die 



 335 

  sauber   sauber 

  Möglichkeit, die, Möglichkeiten   możliwość 

  pro   pro 

  Zucker, der   cukier 

  Arten, die   rodzaje 

  weitere   kolejny 

  Auf keinen Fall   w żadnym przypadku 

  Waschbecken, das   zlew 

  Alternative, die   Alternative, die 

  reparieren   naprawiać 

  mieten   wynająć 

  Dessert, das   Dessert, das 

  Diskussion, die   Diskussion, die 

 

164_Lekcja 28 – Wyrażenia MAN i ES GIBT_ Słownictwo - przetłumacz! 

  Details, die   Details, die 

  poprawa   Verbesserung, die 

  ponumerować   nummerieren 

  możliwość   Möglichkeit, die, Möglichkeiten 

  on się uczy   er lernt 

  Supermarkt, der   Supermarkt, der 

  konferencja prasowa   Pressekonferenz, die 
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  on jeździ   er fährt 

  Dessert, das   Dessert, das 

  zamienić   verwechseln 

  rodzaje   Arten, die 

  znaleźć   finden 

  Regeln, die   Regeln, die 

  Alternative, die   Alternative, die 

  französisch   französisch 

  szablon   Vorlage, die 

  Neues   Neues 

  europejski   europäische 

  ryba   Fisch, der 

  zlew   Waschbecken, das 

  rzecz   Dinge, die 

  pro   pro 

  niektóry   manchen 

  etwas Neues   etwas Neues 

  viele   viele 

  wirtualny   virtuell 

  debata   Debatte, die 

  w żadnym przypadku   Auf keinen Fall 



 337 

  nichts neues   nichts neues 

  cukier   Zucker, der 

  sauber   sauber 

  księgarnia   Buchhandlung, die 

  pomóc   helfen 

  spacerować   spazieren 

  protest   Protest, der 

  powody   Gründe, die 

  Cafeteria, die (auch Cafeterien)   Cafeteria, die (auch Cafeterien) 

  on mówi   er spricht 

  Englisch, das   Englisch, das 

  ktoś, się, dopełnienie nieokreślone   man 

  uderzyć   schlagen 

  Wein, der   Wein, der 

  tutaj jest   es gibt 

  kolejny   weitere 

  Frankreich   Frankreich 

  inni   andere 

  głośny   laut 

  program rozrywkowy   Showprogramm, das 

  zdrowie   Gesundheit, die 
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  atrakcja   Attraktion, die 

  naprawiać   reparieren 

  on jeździ   er isst 

  wynająć   mieten 

  Variante, die   Variante, die 

  Diskussion, die   Diskussion, die 
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165_Lekcja 28_Wyrażenia MAN i ES GIBT_wyjaśnienie 

 
W języku niemieckim bardzo często stosowane jest wyrażenie MAN w zdaniach bezpodmiotowych. 
W języku polskim w tej samej sytuacji używamy zaimka SIĘ.  

Man spricht Deutsch  Mówi się po niemiecku. 

Was soll man machen?  Co trzeba robić? 

Podczast tłumaczenia MAN możemy sobie pomóc wyrazem człowiek.  

Hier raucht man nicht.   Tutaj człowiek nie pali.   Tutaj się nie pali. 

Hier sieht man oft Fern.  Tutaj człowiek często ogląda telewizję. Tutaj często ogląda 
się telewizję. 

Konstrukcję ES GIBT stosujemy w języku niemieckim tam, gdzie w języku angielskim używamy THERE 
IS, THERE ARE. Dlatego nie możemy przetłumaczyć tego, że coś jest dawane, ale że gdzieś coś jest lub 
istnieje.  

Hier gibt es Signal   Tutaj jest sygnał. 

Hier gib es keine Verbindung.  Tutaj nie ma połączenia. 

Was gibt es zum essen?   Co jest do jedzenia? 

Es gibt nichts neues.   Nie ma nic nowego. 

  



 340 

166_Lekcja 28 – Wyrażenia MAN i ES GIBT_ Ćwiczenia sprawdzające - słuchaj! 

  Man soll versuchen es laut zu sagen.   Człowiek powinien powiedzieć to głośno.  

  Gibt es eine Cafeteria in der Umgebung?   Gibt es eine Cafeteria in der Umgebung? 

  In Frankreich spricht man Französisch.   In Frankreich spricht man Französisch. 

  Wie sagt man das auf Englisch?   Wie sagt man das auf Englisch? 

  Es gab sehr viel Protest.   Było dużo protestów.  

  Bei Gewitter darf man auf keinen Fall 
schwimmen. 

  Podczas burzy w żadnym przypadku nie 
można pływać.  

  Man sollte etwas für die Gesundheit tun.   Człowiek powinien robić coś dla zdrowia.  

  Man ist schlecht unterrichtet.   Są źle poinformowani.  

  Hier raucht man nicht.   Tutaj nie wolno palić.  

  Gibt es hier einen Supermarkt?   Gibt es hier einen Supermarkt? 

  Es gibt viele Möglichkeiten.   Jest mnóstwo możliwości.  

  E gibt viele europäische Staaten.   Jest wiele państw europejskich.  

  Das kann man sehr leicht verwechseln.   To się można łatwo zmienić.  

  Man soll das Zimmer sauber halten.   Man soll das Zimmer sauber halten. 

  Man soll nicht zu viel Zucker konsumieren.   Nie powinno się jeść za wiele cukru.  

  Hier spricht man deutsch.   Tutaj mówi się po niemiecku.  

  Für einen Lebenslauf gibt es eine Vorlage.   Istnieje szablon dla CV. 

  Gibt’s was Neues?   Gibt’s was Neues? 

  Man kann die Dinge so oder so sehen.   Można się na to patrzeć tak lub tak.  

  Gibt es eine Alternative?   Gibt es eine Alternative? 
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  Es gibt feste Regeln.   Es gibt feste Regeln. 

  Was gibt es zum Dessert?   Was gibt es zum Dessert? 

  Gibt es hier eine Buchhandlung?   Czy jest tu jakaś księgarnia? 

  Für meine Entscheidung gibt es viele Gründe.   Jest wiele powodów mojej decyzji.  

  Gibt es weitere Fragen?   Jakie są kolejne pytania? 

  Gibt es etwas Neues?   Gibt es etwas Neues? 

  Es gab eine lange Debatte.   Była długa debata.  

  Es gibt viele pro- und Kontraargumente.   Es gibt viele pro- und Kontraargumente. 

  An manchen Tagen sollte man im Bett 
bleiben. 

  W niektóre dni człowiek powinien zostać w 
łóżku.  

  Französisch spricht man in Frankreich.   Französisch spricht man in Frankreich. 

  Gibt es hier auch Wein?   Gibt es hier auch Wein? 

  Wie kann man helfen?   Jak można pomóc? 

  Man lernt englisch.   Uczymy się po angielsku.  

  Gibt es eine Bank im Ort?   Czy w tej miejscowości jest bank? 

  In diesem Spiel erschafft man eine virtuelle 
Welt. 

  W tej grze tworzy się wirtualny świat.  

  Hier fährt man nicht Rad.   Tutaj nie jeździ się na rowerze.  

  Es gibt viele Arten von Primaten.   Istnieje wiele rodzajów prymatów.  

  Es gibt eine nationale und eine internationale 
Ebene. 

  Istnieje poziom krajowy i międzynarodowy.  

  Es gibt nichts Neues.   Es gibt nichts Neues. 

  Da gibt es noch eine andere Variante.   Da gibt es noch eine andere Variante. 
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  Wo kann man die Eintrittskarten bekommen?   Gdzie mogę dostać bilety? 

  Man muss auf die Details achten.   Man muss auf die Details achten. 

  Zeugnisse gibt es vor den Ferien.   Świadectwa rozdawane są przed wakacjami.  

  Hier gibt es viele Attraktionen.   Tutaj jest mnóstwo atrakcji.  

  Kann man das noch reparieren?   Czy można to jeszcze naprawić? 

  Es gab eine große Pressekonferenz.   Była wielka konferencja prasowa.  

  Kann man das Boot auch mieten?   Czy można tę łódź wynająć? 

  An Bord gibt es ein Showprogramm.   Na pokładzie jest program rozrywkowy.  

  Hier fährt man nicht Rad.   Tutaj nie jeździ się na rowerze.  

  Wo kann man die Eintrittskarten bekommen?   Gdzie mogę dostać bilety? 

  Heute gibt es Fisch mit Tomatensauce.   Dziś jest ryba w sosie pomidorowym.  

  Hier spricht man deutsch.   Tutaj mówi się po niemiecku.  

  Man darf keine Kinder schlagen.   Dzieci nie wolno uderzać.  

  Es gibt viele Probleme.   Jest wiele problemów.  

  Hier gibt es keinen Spielplatz für Kinder.   Nie ma tu placu zabaw dla dzieci.  

  Hier isst man kein Fleisch.   Tutaj nie je się mięsa.  

  Wo kann man spazieren gehen?   Dokąd można pójść na spacer? 

  Wo findet man das?   Gdzie można to znaleźć? 

  Gibt es hier kein Waschbecken?   Czy jest tu jakiś zlew? 

  Es gibt viele Probleme.   Es gibt viele Probleme. 

  Es gibt noch Möglichkeiten zur Verbesserung.   Nadal istnieją sposoby poprawy.  



 343 

  Es gab eine große Diskussion.   Es gab eine große Diskussion. 

 

167_Lekcja 28 – Wyrażenia MAN i ES GIBT_ Ćwiczenia sprawdzające - przetłumacz! 

  Gibt’s was Neues?   Gibt’s was Neues? 

  Istnieje wiele rodzajów prymatów.    Es gibt viele Arten von Primaten. 

  Jakie są kolejne pytania?   Gibt es weitere Fragen? 

  Nie powinno się jeść za wiele cukru.    Man soll nicht zu viel Zucker konsumieren. 

  Tutaj mówi się po niemiecku.    Hier spricht man deutsch. 

  Es gibt feste Regeln.   Es gibt feste Regeln. 

  Man muss auf die Details achten.   Man muss auf die Details achten. 

  Es gibt viele Probleme.   Es gibt viele Probleme. 

  Była wielka konferencja prasowa.    Es gab eine große Pressekonferenz. 

  Było dużo protestów.    Es gab sehr viel Protest. 

  Es gibt nichts Neues.   Es gibt nichts Neues. 

  Jest wiele powodów mojej decyzji.    Für meine Entscheidung gibt es viele Gründe. 

  Czy można to jeszcze naprawić?   Kann man das noch reparieren? 

  Jest wiele państw europejskich.    E gibt viele europäische Staaten. 

  Czy jest tu jakaś księgarnia?   Gibt es hier eine Buchhandlung? 

  Czy w tej miejscowości jest bank?   Gibt es eine Bank im Ort? 

  Man soll das Zimmer sauber halten.   Man soll das Zimmer sauber halten. 

  Jak można pomóc?   Wie kann man helfen? 

  Tutaj jest mnóstwo atrakcji.    Hier gibt es viele Attraktionen. 
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  Wie sagt man das auf Englisch?   Wie sagt man das auf Englisch? 

  Gibt es hier auch Wein?   Gibt es hier auch Wein? 

  Istnieje poziom krajowy i międzynarodowy.    Es gibt eine nationale und eine internationale 
Ebene. 

  Człowiek powinien powiedzieć to głośno.    Man soll versuchen es laut zu sagen. 

  To się można łatwo zmienić.    Das kann man sehr leicht verwechseln. 

  Jest mnóstwo możliwości.    Es gibt viele Möglichkeiten. 

  Tutaj nie je się mięsa.    Hier isst man kein Fleisch. 

  Podczas burzy w żadnym przypadku nie 
można pływać.  

  Bei Gewitter darf man auf keinen Fall 
schwimmen. 

  Tutaj mówi się po niemiecku.    Hier spricht man deutsch. 

  Gibt es hier einen Supermarkt?   Gibt es hier einen Supermarkt? 

  Czy jest tu jakiś zlew?   Gibt es hier kein Waschbecken? 

  Istnieje szablon dla CV.   Für einen Lebenslauf gibt es eine Vorlage. 

  Nadal istnieją sposoby poprawy.    Es gibt noch Möglichkeiten zur Verbesserung. 

  Uczymy się po angielsku.    Man lernt englisch. 

  Es gibt viele pro- und Kontraargumente.   Es gibt viele pro- und Kontraargumente. 

  Was gibt es zum Dessert?   Was gibt es zum Dessert? 

  Gdzie mogę dostać bilety?   Wo kann man die Eintrittskarten bekommen? 

  Można się na to patrzeć tak lub tak.    Man kann die Dinge so oder so sehen. 

  Są źle poinformowani.    Man ist schlecht unterrichtet. 

  Tutaj nie jeździ się na rowerze.    Hier fährt man nicht Rad. 



 345 

  Nie ma tu placu zabaw dla dzieci.    Hier gibt es keinen Spielplatz für Kinder. 

  Na pokładzie jest program rozrywkowy.    An Bord gibt es ein Showprogramm. 

  Świadectwa rozdawane są przed wakacjami.    Zeugnisse gibt es vor den Ferien. 

  In Frankreich spricht man Französisch.   In Frankreich spricht man Französisch. 

  Dokąd można pójść na spacer?   Wo kann man spazieren gehen? 

  Gdzie można to znaleźć?   Wo findet man das? 

  Gdzie mogę dostać bilety?   Wo kann man die Eintrittskarten bekommen? 

  Jest wiele problemów.    Es gibt viele Probleme. 

  W tej grze tworzy się wirtualny świat.    In diesem Spiel erschafft man eine virtuelle 
Welt. 

  Czy można tę łódź wynająć?   Kann man das Boot auch mieten? 

  Dziś jest ryba w sosie pomidorowym.    Heute gibt es Fisch mit Tomatensauce. 

  Człowiek powinien robić coś dla zdrowia.    Man sollte etwas für die Gesundheit tun. 

  Französisch spricht man in Frankreich.   Französisch spricht man in Frankreich. 

  Dzieci nie wolno uderzać.    Man darf keine Kinder schlagen. 

  Tutaj nie jeździ się na rowerze.    Hier fährt man nicht Rad. 

  Tutaj nie wolno palić.    Hier raucht man nicht. 

  Gibt es eine Cafeteria in der Umgebung?   Gibt es eine Cafeteria in der Umgebung? 

  Była długa debata.    Es gab eine lange Debatte. 

  Gibt es etwas Neues?   Gibt es etwas Neues? 

  Gibt es eine Alternative?   Gibt es eine Alternative? 

  Da gibt es noch eine andere Variante.   Da gibt es noch eine andere Variante. 



 346 

  W niektóre dni człowiek powinien zostać w 
łóżku.  

  An manchen Tagen sollte man im Bett 
bleiben. 

  Es gab eine große Diskussion.   Es gab eine große Diskussion. 
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  In Frankreich spricht man Französisch.   In Frankreich spricht man Französisch. 

  Man darf keine Kinder schlagen.   Dzieci nie wolno uderzać.  

  Bei Gewitter darf man auf keinen Fall 
schwimmen. 

  Podczas burzy w żadnym przypadku nie 
można pływać.  

  Hier fährt man nicht Rad.   Tutaj nie jeździ się na rowerze.  

  Für einen Lebenslauf gibt es eine Vorlage.   Istnieje szablon dla CV. 

  Wo kann man die Eintrittskarten bekommen?   Gdzie mogę dostać bilety? 

  Hier isst man kein Fleisch.   Tutaj nie je się mięsa.  

  Gibt es hier auch Wein?   Gibt es hier auch Wein? 

  Wie kann man helfen?   Jak można pomóc? 

  Das kann man sehr leicht verwechseln.   To się można łatwo zmienić.  

  E gibt viele europäische Staaten.   Jest wiele państw europejskich.  

  Es gibt viele Probleme.   Jest wiele problemów.  

  Kann man das noch reparieren?   Czy można to jeszcze naprawić? 

  Gibt es hier einen Supermarkt?   Gibt es hier einen Supermarkt? 

  Gibt es hier eine Buchhandlung?   Czy jest tu jakaś księgarnia? 

  Gibt es eine Alternative?   Gibt es eine Alternative? 

  Wo findet man das?   Gdzie można to znaleźć? 
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  Gibt es hier kein Waschbecken?   Czy jest tu jakiś zlew? 

  Es gibt viele pro- und Kontraargumente.   Es gibt viele pro- und Kontraargumente. 

  Es gibt nichts Neues.   Es gibt nichts Neues. 

  Wo kann man spazieren gehen?   Dokąd można pójść na spacer? 

  Es gab eine lange Debatte.   Była długa debata.  

  Es gibt eine nationale und eine internationale 
Ebene. 

  Istnieje poziom krajowy i międzynarodowy.  

  Heute gibt es Fisch mit Tomatensauce.   Dziś jest ryba w sosie pomidorowym.  

  Kann man das Boot auch mieten?   Czy można tę łódź wynająć? 

  Man soll versuchen es laut zu sagen.   Człowiek powinien powiedzieć to głośno.  

  Wie sagt man das auf Englisch?   Wie sagt man das auf Englisch? 

  Man soll nicht zu viel Zucker konsumieren.   Nie powinno się jeść za wiele cukru.  

  Französisch spricht man in Frankreich.   Französisch spricht man in Frankreich. 

  Gibt’s was Neues?   Gibt’s was Neues? 

  Hier gibt es keinen Spielplatz für Kinder.   Nie ma tu placu zabaw dla dzieci.  

  Gibt es etwas Neues?   Gibt es etwas Neues? 

  Gibt es eine Cafeteria in der Umgebung?   Gibt es eine Cafeteria in der Umgebung? 

  Was gibt es zum Dessert?   Was gibt es zum Dessert? 

  Hier gibt es viele Attraktionen.   Tutaj jest mnóstwo atrakcji.  

  Wo kann man die Eintrittskarten bekommen?   Gdzie mogę dostać bilety? 

  Hier fährt man nicht Rad.   Tutaj nie jeździ się na rowerze.  

  Man soll das Zimmer sauber halten.   Man soll das Zimmer sauber halten. 
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  Es gab sehr viel Protest.   Było dużo protestów.  

  Man muss auf die Details achten.   Man muss auf die Details achten. 

  Es gibt feste Regeln.   Es gibt feste Regeln. 

  Es gibt viele Probleme.   Es gibt viele Probleme. 

  Hier spricht man deutsch.   Tutaj mówi się po niemiecku.  

  An Bord gibt es ein Showprogramm.   Na pokładzie jest program rozrywkowy.  

  An manchen Tagen sollte man im Bett 
bleiben. 

  W niektóre dni człowiek powinien zostać w 
łóżku.  

  Es gibt noch Möglichkeiten zur Verbesserung.   Nadal istnieją sposoby poprawy.  

  Man kann die Dinge so oder so sehen.   Można się na to patrzeć tak lub tak.  

  Zeugnisse gibt es vor den Ferien.   Świadectwa rozdawane są przed wakacjami.  

  Für meine Entscheidung gibt es viele Gründe.   Jest wiele powodów mojej decyzji.  

  Hier spricht man deutsch.   Tutaj mówi się po niemiecku.  

  Hier raucht man nicht.   Tutaj nie wolno palić.  

  Man sollte etwas für die Gesundheit tun.   Człowiek powinien robić coś dla zdrowia.  

  Gibt es weitere Fragen?   Jakie są kolejne pytania? 

  Es gibt viele Möglichkeiten.   Jest mnóstwo możliwości.  

  In diesem Spiel erschafft man eine virtuelle 
Welt. 

  W tej grze tworzy się wirtualny świat.  

  Man lernt englisch.   Uczymy się po angielsku.  

  Es gab eine große Pressekonferenz.   Była wielka konferencja prasowa.  

  Es gibt viele Arten von Primaten.   Istnieje wiele rodzajów prymatów.  
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  Man ist schlecht unterrichtet.   Są źle poinformowani.  

  Gibt es eine Bank im Ort?   Czy w tej miejscowości jest bank? 

  Da gibt es noch eine andere Variante.   Da gibt es noch eine andere Variante. 

  Es gab eine große Diskussion.   Es gab eine große Diskussion. 
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168.01_Lekcja 28 – Wyrażenia MAN i ES GIBT_karty 

Wo kann man spazieren 
gehen? 

Bei Gewitter darf man auf 
keinen Fall schwimmen. 

Man sollte etwas für die 
Gesundheit tun. 

Man soll nicht zu viel 
Zucker konsumieren. 

Das kann man sehr leicht 
verwechseln. 

Man darf keine Kinder 
schlagen. 

Wo findet man das? 
An manchen Tagen sollte 

man im Bett bleiben. 
Kann man das noch 

reparieren? 

In diesem Spiel erschafft 
man eine virtuelle Welt. 

Kann man das Boot auch 
mieten? 

Hier raucht man nicht. 

Hier spricht man deutsch. Hier fährt man nicht Rad. 
Man soll versuchen es laut 

zu sagen. 

Wo kann man die 
Eintrittskarten bekommen? 

Hier spricht man deutsch. Man lernt englisch. 
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Człowiek powinien robić coś 
dla zdrowia.  

Podczas burzy w żadnym 
przypadku nie można 

pływać.  

Dokąd można pójść na 
spacer? 

Dzieci nie wolno uderzać.  To się można łatwo zmienić.  
Nie powinno się jeść za 

wiele cukru.  

Czy można to jeszcze 
naprawić? 

W niektóre dni człowiek 
powinien zostać w łóżku.  

Gdzie można to znaleźć? 

Tutaj nie wolno palić.  Czy można tę łódź wynająć? 
W tej grze tworzy się 

wirtualny świat.  

Człowiek powinien 
powiedzieć to głośno.  

Tutaj nie jeździ się na 
rowerze.  

Tutaj mówi się po 
niemiecku.  

Uczymy się po angielsku.  
Tutaj mówi się po 

niemiecku.  
Gdzie mogę dostać bilety? 
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Wie kann man helfen? Hier fährt man nicht Rad. Hier isst man kein Fleisch. 

Wo kann man die 
Eintrittskarten bekommen? 

Man kann die Dinge so oder 
so sehen. 

Man ist schlecht unterrichtet. 

Es gibt eine nationale und 
eine internationale Ebene. 

Gibt es hier kein 
Waschbecken? 

Hier gibt es viele 
Attraktionen. 

E gibt viele europäische 
Staaten. 

Heute gibt es Fisch mit 
Tomatensauce. 

Für meine Entscheidung gibt 
es viele Gründe. 

Es gibt noch Möglichkeiten 
zur Verbesserung. 

Für einen Lebenslauf gibt es 
eine Vorlage. 

Zeugnisse gibt es vor den 
Ferien. 

Gibt es eine Bank im Ort? 
Es gibt viele Arten von 

Primaten. 
Es gibt viele Möglichkeiten. 
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Tutaj nie je się mięsa.  
Tutaj nie jeździ się na 

rowerze.  
Jak można pomóc? 

Są źle poinformowani.  
Można się na to patrzeć tak 

lub tak.  
Gdzie mogę dostać bilety? 

Tutaj jest mnóstwo atrakcji.  Czy jest tu jakiś zlew? 
Istnieje poziom krajowy i 

międzynarodowy.  

Jest wiele powodów mojej 
decyzji.  

Dziś jest ryba w sosie 
pomidorowym.  

Jest wiele państw 
europejskich.  

Świadectwa rozdawane są 
przed wakacjami.  

Istnieje szablon dla CV. 
Nadal istnieją sposoby 

poprawy.  

Jest mnóstwo możliwości.  
Istnieje wiele rodzajów 

prymatów.  
Czy w tej miejscowości jest 

bank? 
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Es gab eine lange Debatte. Es gab sehr viel Protest. 
Es gab eine große 
Pressekonferenz. 

Gibt es weitere Fragen? 
Gibt es hier eine 
Buchhandlung? 

An Bord gibt es ein 
Showprogramm. 

Hier gibt es keinen 
Spielplatz für Kinder. 

Es gibt viele Probleme. 
In Frankreich spricht man 

Französisch. 

Französisch spricht man in 
Frankreich. 

Wie sagt man das auf 
Englisch? 

Man muss auf die Details 
achten. 

Man soll das Zimmer sauber 
halten. 

Gibt es hier einen 
Supermarkt? 

Gibt es eine Cafeteria in der 
Umgebung? 

Gibt es hier auch Wein? Was gibt es zum Dessert? Gibt es eine Alternative? 
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Była wielka konferencja 
prasowa.  

Było dużo protestów.  Była długa debata.  

Na pokładzie jest program 
rozrywkowy.  

Czy jest tu jakaś księgarnia? Jakie są kolejne pytania? 

In Frankreich spricht man 
Französisch. 

Jest wiele problemów.  
Nie ma tu placu zabaw dla 

dzieci.  

Man muss auf die Details 
achten. 

Wie sagt man das auf 
Englisch? 

Französisch spricht man in 
Frankreich. 

Gibt es eine Cafeteria in der 
Umgebung? 

Gibt es hier einen 
Supermarkt? 

Man soll das Zimmer sauber 
halten. 

Gibt es eine Alternative? Was gibt es zum Dessert? Gibt es hier auch Wein? 
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Gibt es etwas Neues? Es gibt nichts Neues. 
Es gibt viele pro- und 

Kontraargumente. 

Gibt’s was Neues? Es gibt feste Regeln. 
Da gibt es noch eine andere 

Variante. 

Es gibt viele Probleme. 
Es gab eine große 

Diskussion. 
-  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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Es gibt viele pro- und 
Kontraargumente. 

Es gibt nichts Neues. Gibt es etwas Neues? 

Da gibt es noch eine andere 
Variante. 

Es gibt feste Regeln. Gibt’s was Neues? 

-  
Es gab eine große 

Diskussion. 
Es gibt viele Probleme. 
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168.02_Lekcja 28 – Wyrażenia MAN i ES GIBT_test 

  Dziś jest ryba w sosie pomidorowym.  ................................................................. 

  Na pokładzie jest program rozrywkowy.  ................................................................. 

  Gdzie mogę dostać bilety? ................................................................. 

  Nie powinno się jeść za wiele cukru.  ................................................................. 

  Była wielka konferencja prasowa.  ................................................................. 

  Gibt es eine Cafeteria in der Umgebung? ................................................................. 

  Tutaj nie jeździ się na rowerze.  ................................................................. 

  Tutaj jest mnóstwo atrakcji.  ................................................................. 

  Czy w tej miejscowości jest bank? ................................................................. 

  Jest wiele państw europejskich.  ................................................................. 

  Człowiek powinien robić coś dla zdrowia.  ................................................................. 

  Was gibt es zum Dessert? ................................................................. 

  Gibt es hier auch Wein? ................................................................. 

  Była długa debata.  ................................................................. 

  Istnieje szablon dla CV. ................................................................. 

  Man muss auf die Details achten. ................................................................. 

  W tej grze tworzy się wirtualny świat.  ................................................................. 

  Tutaj nie wolno palić.  ................................................................. 

  To się można łatwo zmienić.  ................................................................. 

  Jak można pomóc? ................................................................. 

  Czy jest tu jakiś zlew? ................................................................. 
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  Jest wiele problemów.  ................................................................. 

  Es gab eine große Diskussion. ................................................................. 

  Dzieci nie wolno uderzać.  ................................................................. 

  Gdzie można to znaleźć? ................................................................. 

  Tutaj mówi się po niemiecku.  ................................................................. 

  Jakie są kolejne pytania? ................................................................. 

  Es gibt nichts Neues. ................................................................. 

  Było dużo protestów.  ................................................................. 

  Jest wiele powodów mojej decyzji.  ................................................................. 

  Świadectwa rozdawane są przed wakacjami.  ................................................................. 

  Wie sagt man das auf Englisch? ................................................................. 

  Istnieje wiele rodzajów prymatów.  ................................................................. 

  Można się na to patrzeć tak lub tak.  ................................................................. 

  Czy można to jeszcze naprawić? ................................................................. 

  Gdzie mogę dostać bilety? ................................................................. 

  Gibt’s was Neues? ................................................................. 

  Tutaj nie jeździ się na rowerze.  ................................................................. 

  Gibt es hier einen Supermarkt? ................................................................. 

  Podczas burzy w żadnym przypadku nie 
można pływać.  

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

  Nadal istnieją sposoby poprawy.  ................................................................. 

  Es gibt viele pro- und Kontraargumente. ................................................................. 
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  Französisch spricht man in Frankreich. ................................................................. 

  In Frankreich spricht man Französisch. ................................................................. 

  Uczymy się po angielsku.  ................................................................. 

  Są źle poinformowani.  ................................................................. 

  Es gibt feste Regeln. ................................................................. 

  Tutaj nie je się mięsa.  ................................................................. 

  Czy można tę łódź wynająć? ................................................................. 

  W niektóre dni człowiek powinien zostać w 
łóżku.  

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

  Gibt es eine Alternative? ................................................................. 

  Nie ma tu placu zabaw dla dzieci.  ................................................................. 

  Da gibt es noch eine andere Variante. ................................................................. 

  Gibt es etwas Neues? ................................................................. 

  Tutaj mówi się po niemiecku.  ................................................................. 

  Man soll das Zimmer sauber halten. ................................................................. 

  Czy jest tu jakaś księgarnia? ................................................................. 

  Człowiek powinien powiedzieć to głośno.  ................................................................. 

  Es gibt viele Probleme. ................................................................. 

  Istnieje poziom krajowy i międzynarodowy.  ................................................................. 

  Dokąd można pójść na spacer? ................................................................. 

  Jest mnóstwo możliwości.  ................................................................. 
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168.03_Lekcja 28 – Wyrażenia MAN i ES GIBT_klucz 

  Dziś jest ryba w sosie pomidorowym.    Heute gibt es Fisch mit Tomatensauce. 

  Na pokładzie jest program rozrywkowy.    An Bord gibt es ein Showprogramm. 

  Gdzie mogę dostać bilety?   Wo kann man die Eintrittskarten bekommen? 

  Nie powinno się jeść za wiele cukru.    Man soll nicht zu viel Zucker konsumieren. 

  Była wielka konferencja prasowa.    Es gab eine große Pressekonferenz. 

  Gibt es eine Cafeteria in der Umgebung?   Gibt es eine Cafeteria in der Umgebung? 

  Tutaj nie jeździ się na rowerze.    Hier fährt man nicht Rad. 

  Tutaj jest mnóstwo atrakcji.    Hier gibt es viele Attraktionen. 

  Czy w tej miejscowości jest bank?   Gibt es eine Bank im Ort? 

  Jest wiele państw europejskich.    E gibt viele europäische Staaten. 

  Człowiek powinien robić coś dla zdrowia.    Man sollte etwas für die Gesundheit tun. 

  Was gibt es zum Dessert?   Was gibt es zum Dessert? 

  Gibt es hier auch Wein?   Gibt es hier auch Wein? 

  Była długa debata.    Es gab eine lange Debatte. 

  Istnieje szablon dla CV.   Für einen Lebenslauf gibt es eine Vorlage. 

  Man muss auf die Details achten.   Man muss auf die Details achten. 

  W tej grze tworzy się wirtualny świat.    In diesem Spiel erschafft man eine virtuelle 
Welt. 

  Tutaj nie wolno palić.    Hier raucht man nicht. 

  To się można łatwo zmienić.    Das kann man sehr leicht verwechseln. 

  Jak można pomóc?   Wie kann man helfen? 
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  Czy jest tu jakiś zlew?   Gibt es hier kein Waschbecken? 

  Jest wiele problemów.    Es gibt viele Probleme. 

  Es gab eine große Diskussion.   Es gab eine große Diskussion. 

  Dzieci nie wolno uderzać.    Man darf keine Kinder schlagen. 

  Gdzie można to znaleźć?   Wo findet man das? 

  Tutaj mówi się po niemiecku.    Hier spricht man deutsch. 

  Jakie są kolejne pytania?   Gibt es weitere Fragen? 

  Es gibt nichts Neues.   Es gibt nichts Neues. 

  Było dużo protestów.    Es gab sehr viel Protest. 

  Jest wiele powodów mojej decyzji.    Für meine Entscheidung gibt es viele Gründe. 

  Świadectwa rozdawane są przed wakacjami.    Zeugnisse gibt es vor den Ferien. 

  Wie sagt man das auf Englisch?   Wie sagt man das auf Englisch? 

  Istnieje wiele rodzajów prymatów.    Es gibt viele Arten von Primaten. 

  Można się na to patrzeć tak lub tak.    Man kann die Dinge so oder so sehen. 

  Czy można to jeszcze naprawić?   Kann man das noch reparieren? 

  Gdzie mogę dostać bilety?   Wo kann man die Eintrittskarten bekommen? 

  Gibt’s was Neues?   Gibt’s was Neues? 

  Tutaj nie jeździ się na rowerze.    Hier fährt man nicht Rad. 

  Gibt es hier einen Supermarkt?   Gibt es hier einen Supermarkt? 

  Podczas burzy w żadnym przypadku nie 
można pływać.  

  Bei Gewitter darf man auf keinen Fall 
schwimmen. 

  Nadal istnieją sposoby poprawy.    Es gibt noch Möglichkeiten zur Verbesserung. 
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  Es gibt viele pro- und Kontraargumente.   Es gibt viele pro- und Kontraargumente. 

  Französisch spricht man in Frankreich.   Französisch spricht man in Frankreich. 

  In Frankreich spricht man Französisch.   In Frankreich spricht man Französisch. 

  Uczymy się po angielsku.    Man lernt englisch. 

  Są źle poinformowani.    Man ist schlecht unterrichtet. 

  Es gibt feste Regeln.   Es gibt feste Regeln. 

  Tutaj nie je się mięsa.    Hier isst man kein Fleisch. 

  Czy można tę łódź wynająć?   Kann man das Boot auch mieten? 

  W niektóre dni człowiek powinien zostać w 
łóżku.  

  An manchen Tagen sollte man im Bett 
bleiben. 

  Gibt es eine Alternative?   Gibt es eine Alternative? 

  Nie ma tu placu zabaw dla dzieci.    Hier gibt es keinen Spielplatz für Kinder. 

  Da gibt es noch eine andere Variante.   Da gibt es noch eine andere Variante. 

  Gibt es etwas Neues?   Gibt es etwas Neues? 

  Tutaj mówi się po niemiecku.    Hier spricht man deutsch. 

  Man soll das Zimmer sauber halten.   Man soll das Zimmer sauber halten. 

  Czy jest tu jakaś księgarnia?   Gibt es hier eine Buchhandlung? 

  Człowiek powinien powiedzieć to głośno.    Man soll versuchen es laut zu sagen. 

  Es gibt viele Probleme.   Es gibt viele Probleme. 

  Istnieje poziom krajowy i międzynarodowy.    Es gibt eine nationale und eine internationale 
Ebene. 

  Dokąd można pójść na spacer?   Wo kann man spazieren gehen? 
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  Jest mnóstwo możliwości.    Es gibt viele Möglichkeiten. 

 

 

 

 


