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Drogi Czytelniku,  

masz przed sobą skrypt do kursu audio Gramatyka niemiecka B2. W kursie tym, który jest przeznaczony 
dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych, powtórzysz i poszerzysz wiedzę z zakresu stosowania 
czasu, zdań i w szczególności zwroty czasownikowe i przyimkowe, które powinieneś mieć opanowane 
na poziomie B2-C1.  

Kurs powstał w oparciu o nauczanie kontekstowe, co oznacza, że nie będziesz uczył się tylko słówek, 
ale również i zdań, w których można zastosować dane słownictwo. W kursie tym znajdziesz ponad 2800 
słówek i ćwiczeń sprawdzających.  

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

 

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

Instrukcja obsługi:  

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

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

szczegółowe wytłumaczenie w Internecie lub w podręczniku do nauki języka. 
• Kilkakrotnie wysłuchaj tłumaczeń zdań z niemieckiego na polski. Następnie wysłuchaj 

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

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

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

Chętnie pomogę Ci w nauce. 

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

  Abenteuer, das   przygoda 

  Zinsen, die   odsetki 

  Umgang, der   oferta 

  ständig   ciągle 

  Bedingung, die   warunek 

  Wert, der   wartość 

  Leberwurst, die   pasztetowa 

  Bildung, die   Kształcenie 

  Posten, der   stanowisko 

  Förderung, die   wsparcie 

  Zahlungsmittel, das   środek płatności 

  Messegelände, das   teren targów 

  Ärmel, der   rękaw 

  Wissenschaftler, der   naukowiec 

  Salbe, die   maść 

  wiederum   ponownie, znowu 

  Bundeswehr, die   Bundeswehra/wojsko 

  mittlerweile   tymczasem 

  Veränderungen, die   zmiany 

  Eigentümer, der   właściciel 

  Falle, die   pułapka 
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  ebenso   również 

  Herd, der   kuchenka 

  beziehungsweise   lub, względnie 

  Schein, der (Euro-)   banknot 

  Hauptsache, die   najważniejsza rzecz 

  Grundlage, die   podstawa 

  Ebene, die   poziom 

  zum Beispiel   na przykład 

  Standpunkt, der   punkt widzenia 

  Entfernung, die   odległość 

  am Leben sein   być żywym 

  schließlich   w końcu 

  Auswirkung, die   wpływ 

  Sauerkraut, das   kapusta kiszona 

  vergeben   przydzielić, przyznać 

  dran sein   być następnym 

  auch   też 

  Republikaner, der   republikanin 

  Haft, die   areszt 

  Macht, die   moc 

  tatsächlich   faktycznie 
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  Anlass, der   okazja 

  Dutzend, das   tuzin 

  nunmehr   teraz 

  Vorwahl, die   numer kierunkowy 

  allein   sam 

  geradezu   prawie 

  inklusive   włącznie 

  Zutat, die   składnik 

  Ostermontag, der   poniedziałek wielkanocny 

  erpressen   szantażować 

  Abschnitt, der   część 

  Gewalt, die   przemoc 

  wählen   volit 

  Gedanken, die   myśli 

  Wolke, die   chmura 

  auch   też 

  Regel, die   reguła 

  plus   plus 

  Jahreszeit, die   pora roku 

  Bühne, die   scena 

  wahrscheinlich   chyba 
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  Vorbild, das   wzór 

  Veranstalter, der   organizator 

  wohlauf   czuć się dobrze 

  jedoch   ale 

  weitgehend   w dużej mierze 

  Vitamin, das   witamina 

  etwa   mniej więcej 

 

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

  maść   Salbe, die 

  organizator   Veranstalter, der 

  pułapka   Falle, die 

  Kształcenie   Bildung, die 

  republikanin   Republikaner, der 

  składnik   Zutat, die 

  właściciel   Eigentümer, der 

  scena   Bühne, die 

  odległość   Entfernung, die 

  wpływ   Auswirkung, die 

  przydzielić, przyznać   vergeben 

  chmura   Wolke, die 

  część   Abschnitt, der 
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  środek płatności   Zahlungsmittel, das 

  też   auch 

  przygoda   Abenteuer, das 

  kapusta kiszona   Sauerkraut, das 

  najważniejsza rzecz   Hauptsache, die 

  wsparcie   Förderung, die 

  podstawa   Grundlage, die 

  sam   allein 

  być żywym   am Leben sein 

  poziom   Ebene, die 

  chyba   wahrscheinlich 

  wartość   Wert, der 

  banknot   Schein, der (Euro-) 

  teraz   nunmehr 

  teren targów   Messegelände, das 

  Bundeswehra/wojsko   Bundeswehr, die 

  warunek   Bedingung, die 

  przemoc   Gewalt, die 

  volit   wählen 

  poniedziałek wielkanocny   Ostermontag, der 

  ponownie, znowu   wiederum 
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  okazja   Anlass, der 

  czuć się dobrze   wohlauf 

  myśli   Gedanken, die 

  pora roku   Jahreszeit, die 

  naukowiec   Wissenschaftler, der 

  areszt   Haft, die 

  też   auch 

  w dużej mierze   weitgehend 

  również   ebenso 

  być następnym   dran sein 

  lub, względnie   beziehungsweise 

  punkt widzenia   Standpunkt, der 

  kuchenka   Herd, der 

  pasztetowa   Leberwurst, die 

  zmiany   Veränderungen, die 

  oferta   Umgang, der 

  na przykład   zum Beispiel 

  plus   plus 

  w końcu   schließlich 

  wzór   Vorbild, das 

  numer kierunkowy   Vorwahl, die 
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  witamina   Vitamin, das 

  faktycznie   tatsächlich 

  ciągle   ständig 

  szantażować   erpressen 

  rękaw   Ärmel, der 

  odsetki   Zinsen, die 

  ale   jedoch 

  włącznie   inklusive 

  prawie   geradezu 

  stanowisko   Posten, der 

  reguła   Regel, die 

  moc   Macht, die 

  tymczasem   mittlerweile 

  tuzin   Dutzend, das 

  mniej więcej   etwa 
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003_Lekcja 01-Czasownik SEIN – Być_wyjaśnienie 
 

 W tej lekcji nauczymy się stosować czasownik BYĆ - SEIN.  

 

  ich   bin ja     jestem  wir  sind my jesteśmy 

  du    bist ty     jesteś  ihr  seid wy jesteście 

  er      on   sie      sind    oni są 

  sie   ist  ona   jest 

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

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

Zdanie oznajmujące twierdzące 

Ich bin schon hier.    Jestem już tutaj. 

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

Es ist hier.     To jest tutaj. 

 

Zdanie oznajmujące przeczące 

 

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

 

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

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

 

PYTANIE 

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

 

Ist er hier?     Czy jest tutaj? (on) 

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

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

  Das ist zum Beispiel ein Audi.   To jest na przykład Audi. 

  Montag ist Ostermontag.   W poniedziałek jest poniedziałek 
wielkanocny. 

  Wählen gehen ist wichtig.   Pójście na wybory jest ważne. 

  Wo ist das Messegelände?   Gdzie jest teren targów? 

  Bildung ist Fortschritt.   Kształcenie jest postępem. 

  Was sind die Zutaten?   Jakie są składniki? 

  Gewalt ist keine Lösung.   Przemoc nie jest rozwiązaniem. 

  Er ist Wissenschaftler.   On jest naukowcem. 

  Das ist der Herd.   To jest kuchenka. 

  Der Abschnitt ist freigegeben.   Ta część jest otwarta. 

  Das ist wahrscheinlich richtig.   To chyba prawda. 

  Ich bin dran!   Teraz moja kolej. 

  Die Republikaner sind auch im Senat.   Republikanie są również w senacie. 

  Wieviel ist das Auto noch wert?   Ile to auto jest jeszcze warte? 

  Das ist die Hauptsache.   To jest najważniejsza rzecz. 

  Brutto ist Netto plus Steuern und Abgaben.   Brutto to netto plus podatki i opłaty. 

  Das ist ein Fünf Euro Schein.   To jest banknot pięć Euro. 

  Im Theater ist eine Bühne.   W teatrze jest scena. 

  Das ist ein Standpunkt.   To jest punkt widzenia. 

  Er ist ein Vorbild.   On jest wzorem. 
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  Ich bin nicht gern allein.   Nie lubię być sam. 

  Er ist nicht mehr am Leben.   On już nie żyje. 

  Zwölf Eier sind ein Dutzend.   Dwanaście jaj to tuzin. 

  Ist das Frühstück inklusive?   Czy śniadanie jest włączone w cenę? 

  In Zitronen ist viel Vitamin C.   W cytrynach jest dużo witaminy C. 

  Er ist ein Erpresser.   On jest szantażystą. 

  Deutschland hat eine Bundeswehr.   Niemcy mają wojsko federalne. 

  Das ist weitgehend richtig.   To jest w dużej mierze dobre. 

  Bist Du der Eigentümer?   Czy jesteś właścicielem? 

  Die Bedingungen sind schwer.   Warunki są trudne. 

  Ist das tatsächlich so?   Czy to jest faktycznie tak? 

  Er ist in Haft.   On jest w areszcie. 

  Auch Veränderungen sind gut.   Takie zmiany są dobre. 

  Das ist kein Umgang für dich.   To nie jest oferta dla ciebie. 

  Der Veranstalter ist die Stadt Berlin.   Organizatorem jest miasto Berlin. 

  Mittlerweile ist es schon Mitternacht.   Tymczasem jest już północ. 

  Das ist wiederum auch richtig.   Ponownie to jest takze poprawnie. 

  Vielleicht ist das Ganze eine Falle.   Może to wszystko jest pułapką. 

  Was ist der Anlass?   Jaka to jest okazja? 

  Wir sind auf einer Ebene.   Jesteśmy na jednym poziomie. 

  Er ist nicht auf dem Posten.   On nie jest na stanowisku. 
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  Sind sie wohlauf?   Czy dobrze się czują? 

  Wie ist die Vorwahl?   Jaki jest numer kierunkowy? 

  Ich bin auch da.   Też jestem tutaj. 

  Das ist nicht die Regel.   To nie jest regułą. 

  Ich bin ebenso in Berlin.   Jestem również w Berlinie. 

  Ich bin auch da.   Też jestem tutaj. 

  Die Förderung von Mitarbeitern ist uns 
wichtig. 

  Wspieranie pracowników jest dla nas ważne. 

  Die Leberwurst ist nicht frisch.   Ta pasztetowa nie jest świeża. 

  Unsere Pläne sind nunmehr hinfällig.   Nasze plany są teraz nieaktualne. 

  Das ist geradezu unmöglich.   To jest prawie niemożliwe. 

  Die Salbe ist gut.   Ta maść jest dobra. 

  Das Sauerkraut ist gut.   Ta kiszona kapusta jest dobra. 

  Die Gedanken sind frei.   Myśli są wolne. 

  Ich bin ständig müde.   Jestem ciągle zmęczony. 

  Die Ärmel sind zu kurz.   Rękawy są za krótkie. 

  Es ist keine Wolke am Himmel.   Na niebie nie ma ani chmury. 

  Ich bin alt, jedoch noch fit.   Jestem stary, ale sprawny. 

  Waren sind hier auch Zahlungsmittel.   Towary są tutaj również środkiem płatności. 

  Die Zinsen sind auf einem Rekord tief.   Odsetki są rekordowo niskie. 

  "bzw." ist die Abkürzung für beziehungsweise.   "bzw." jest skrótem do względnie 
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  Die Grundlage für eine Zusammenarbeit ist 
Vertrauen. 

  Podstawą współpracy jest zaufanie. 

  Die Entfernung ist nicht groß.   Odległość nie jest duża. 

  Wissen ist Macht.   Wiedza oznacza moc. 

  Der Sommer ist eine Jahreszeit.   Lato jest jedną z pór roku. 

  Die Auswirkung ist nicht absehbar.   Wpływ nie jest przewidywalny. 

  Das ist ein Abenteuer.   To jest przygoda. 

  Wir sind alle schließlich nur Menschen.   W końcu wszyscy jesteśmy tylko ludźmi. 

  Ist das etwa alles?   Czy to mniej więcej wszystko? 

 

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

  To jest w dużej mierze dobre.   Das ist weitgehend richtig. 

  Ta część jest otwarta.   Der Abschnitt ist freigegeben. 

  Też jestem tutaj.   Ich bin auch da. 

  On nie jest na stanowisku.   Er ist nicht auf dem Posten. 

  Na niebie nie ma ani chmury.   Es ist keine Wolke am Himmel. 

  Ile to auto jest jeszcze warte?   Wieviel ist das Auto noch wert? 

  Odległość nie jest duża.   Die Entfernung ist nicht groß. 

  Odsetki są rekordowo niskie.   Die Zinsen sind auf einem Rekord tief. 

  Czy śniadanie jest włączone w cenę?   Ist das Frühstück inklusive? 

  Wpływ nie jest przewidywalny.   Die Auswirkung ist nicht absehbar. 

  To jest najważniejsza rzecz.   Das ist die Hauptsache. 

  On jest naukowcem.   Er ist Wissenschaftler. 
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  To chyba prawda.   Das ist wahrscheinlich richtig. 

  Republikanie są również w senacie.   Die Republikaner sind auch im Senat. 

  Może to wszystko jest pułapką.   Vielleicht ist das Ganze eine Falle. 

  To jest na przykład Audi.   Das ist zum Beispiel ein Audi. 

  "bzw." jest skrótem do względnie   "bzw." ist die Abkürzung für beziehungsweise. 

  On jest w areszcie.   Er ist in Haft. 

  Dwanaście jaj to tuzin.   Zwölf Eier sind ein Dutzend. 

  Podstawą współpracy jest zaufanie.   Die Grundlage für eine Zusammenarbeit ist 
Vertrauen. 

  Brutto to netto plus podatki i opłaty.   Brutto ist Netto plus Steuern und Abgaben. 

  Nie lubię być sam.   Ich bin nicht gern allein. 

  Kształcenie jest postępem.   Bildung ist Fortschritt. 

  Wiedza oznacza moc.   Wissen ist Macht. 

  Jestem ciągle zmęczony.   Ich bin ständig müde. 

  On jest szantażystą.   Er ist ein Erpresser. 

  Czy dobrze się czują?   Sind sie wohlauf? 

  Ponownie to jest takze poprawnie.   Das ist wiederum auch richtig. 

  Ta pasztetowa nie jest świeża.   Die Leberwurst ist nicht frisch. 

  Pójście na wybory jest ważne.   Wählen gehen ist wichtig. 

  On już nie żyje.   Er ist nicht mehr am Leben. 

  On jest wzorem.   Er ist ein Vorbild. 

  Niemcy mają wojsko federalne.   Deutschland hat eine Bundeswehr. 
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  Jestem również w Berlinie.   Ich bin ebenso in Berlin. 

  Ta kiszona kapusta jest dobra.   Das Sauerkraut ist gut. 

  Warunki są trudne.   Die Bedingungen sind schwer. 

  W poniedziałek jest poniedziałek 
wielkanocny. 

  Montag ist Ostermontag. 

  Takie zmiany są dobre.   Auch Veränderungen sind gut. 

  Myśli są wolne.   Die Gedanken sind frei. 

  W teatrze jest scena.   Im Theater ist eine Bühne. 

  Gdzie jest teren targów?   Wo ist das Messegelände? 

  To nie jest regułą.   Das ist nicht die Regel. 

  To jest prawie niemożliwe.   Das ist geradezu unmöglich. 

  Jaka to jest okazja?   Was ist der Anlass? 

  Nasze plany są teraz nieaktualne.   Unsere Pläne sind nunmehr hinfällig. 

  Jaki jest numer kierunkowy?   Wie ist die Vorwahl? 

  Czy jesteś właścicielem?   Bist Du der Eigentümer? 

  Czy to jest faktycznie tak?   Ist das tatsächlich so? 

  Też jestem tutaj.   Ich bin auch da. 

  Lato jest jedną z pór roku.   Der Sommer ist eine Jahreszeit. 

  To jest przygoda.   Das ist ein Abenteuer. 

  Jesteśmy na jednym poziomie.   Wir sind auf einer Ebene. 

  Rękawy są za krótkie.   Die Ärmel sind zu kurz. 

  Ta maść jest dobra.   Die Salbe ist gut. 
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  W cytrynach jest dużo witaminy C.   In Zitronen ist viel Vitamin C. 

  Wspieranie pracowników jest dla nas ważne.   Die Förderung von Mitarbeitern ist uns 
wichtig. 

  To nie jest oferta dla ciebie.   Das ist kein Umgang für dich. 

  Jestem stary, ale sprawny.   Ich bin alt, jedoch noch fit. 

  Organizatorem jest miasto Berlin.   Der Veranstalter ist die Stadt Berlin. 

  Towary są tutaj również środkiem płatności.   Waren sind hier auch Zahlungsmittel. 

  Przemoc nie jest rozwiązaniem.   Gewalt ist keine Lösung. 

  To jest banknot pięć Euro.   Das ist ein Fünf Euro Schein. 

  To jest punkt widzenia.   Das ist ein Standpunkt. 

  To jest kuchenka.   Das ist der Herd. 

  W końcu wszyscy jesteśmy tylko ludźmi.   Wir sind alle schließlich nur Menschen. 

  Jakie są składniki?   Was sind die Zutaten? 

  Teraz moja kolej.   Ich bin dran! 

  Tymczasem jest już północ.   Mittlerweile ist es schon Mitternacht. 

  Czy to mniej więcej wszystko?   Ist das etwa alles? 

 

006_Lekcja 01 – Czasownik SEIN – Być_wysłuchaj po niemiecku! 

  Der Sommer ist eine Jahreszeit.   Lato jest jedną z pór roku. 

  Ich bin ebenso in Berlin.   Jestem również w Berlinie. 

  Ich bin dran!   Teraz moja kolej. 

  Wo ist das Messegelände?   Gdzie jest teren targów? 

  Wissen ist Macht.   Wiedza oznacza moc. 
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  In Zitronen ist viel Vitamin C.   W cytrynach jest dużo witaminy C. 

  Der Abschnitt ist freigegeben.   Ta część jest otwarta. 

  Er ist ein Vorbild.   On jest wzorem. 

  Brutto ist Netto plus Steuern und Abgaben.   Brutto to netto plus podatki i opłaty. 

  Die Salbe ist gut.   Ta maść jest dobra. 

  Ich bin auch da.   Też jestem tutaj. 

  Das ist ein Fünf Euro Schein.   To jest banknot pięć Euro. 

  Sind sie wohlauf?   Czy dobrze się czują? 

  Waren sind hier auch Zahlungsmittel.   Towary są tutaj również środkiem płatności. 

  Das ist ein Abenteuer.   To jest przygoda. 

  Bist Du der Eigentümer?   Czy jesteś właścicielem? 

  Vielleicht ist das Ganze eine Falle.   Może to wszystko jest pułapką. 

  Die Auswirkung ist nicht absehbar.   Wpływ nie jest przewidywalny. 

  Das ist der Herd.   To jest kuchenka. 

  Bildung ist Fortschritt.   Kształcenie jest postępem. 

  Das ist ein Standpunkt.   To jest punkt widzenia. 

  Mittlerweile ist es schon Mitternacht.   Tymczasem jest już północ. 

  Ist das Frühstück inklusive?   Czy śniadanie jest włączone w cenę? 

  Die Gedanken sind frei.   Myśli są wolne. 

  Die Ärmel sind zu kurz.   Rękawy są za krótkie. 

  Das ist nicht die Regel.   To nie jest regułą. 
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  Die Leberwurst ist nicht frisch.   Ta pasztetowa nie jest świeża. 

  Die Bedingungen sind schwer.   Warunki są trudne. 

  Gewalt ist keine Lösung.   Przemoc nie jest rozwiązaniem. 

  Die Förderung von Mitarbeitern ist uns 
wichtig. 

  Wspieranie pracowników jest dla nas ważne. 

  Was ist der Anlass?   Jaka to jest okazja? 

  Er ist ein Erpresser.   On jest szantażystą. 

  Das ist weitgehend richtig.   To jest w dużej mierze dobre. 

  Im Theater ist eine Bühne.   W teatrze jest scena. 

  Montag ist Ostermontag.   W poniedziałek jest poniedziałek 
wielkanocny. 

  Wieviel ist das Auto noch wert?   Ile to auto jest jeszcze warte? 

  Das ist geradezu unmöglich.   To jest prawie niemożliwe. 

  Ich bin alt, jedoch noch fit.   Jestem stary, ale sprawny. 

  Die Entfernung ist nicht groß.   Odległość nie jest duża. 

  Die Republikaner sind auch im Senat.   Republikanie są również w senacie. 

  Das ist wahrscheinlich richtig.   To chyba prawda. 

  Wie ist die Vorwahl?   Jaki jest numer kierunkowy? 

  Ich bin nicht gern allein.   Nie lubię być sam. 

  Das ist die Hauptsache.   To jest najważniejsza rzecz. 

  Wir sind alle schließlich nur Menschen.   W końcu wszyscy jesteśmy tylko ludźmi. 

  Der Veranstalter ist die Stadt Berlin.   Organizatorem jest miasto Berlin. 
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  Ich bin auch da.   Też jestem tutaj. 

  Das ist zum Beispiel ein Audi.   To jest na przykład Audi. 

  Die Zinsen sind auf einem Rekord tief.   Odsetki są rekordowo niskie. 

  Er ist Wissenschaftler.   On jest naukowcem. 

  Ist das tatsächlich so?   Czy to jest faktycznie tak? 

  Unsere Pläne sind nunmehr hinfällig.   Nasze plany są teraz nieaktualne. 

  Das ist kein Umgang für dich.   To nie jest oferta dla ciebie. 

  Es ist keine Wolke am Himmel.   Na niebie nie ma ani chmury. 

  Deutschland hat eine Bundeswehr.   Niemcy mają wojsko federalne. 

  Er ist in Haft.   On jest w areszcie. 

  Das Sauerkraut ist gut.   Ta kiszona kapusta jest dobra. 

  Was sind die Zutaten?   Jakie są składniki? 

  Wir sind auf einer Ebene.   Jesteśmy na jednym poziomie. 

  Das ist wiederum auch richtig.   Ponownie to jest takze poprawnie. 

  Wählen gehen ist wichtig.   Pójście na wybory jest ważne. 

  Ich bin ständig müde.   Jestem ciągle zmęczony. 

  Die Grundlage für eine Zusammenarbeit ist 
Vertrauen. 

  Podstawą współpracy jest zaufanie. 

  "bzw." ist die Abkürzung für beziehungsweise.   "bzw." jest skrótem do względnie 

  Auch Veränderungen sind gut.   Takie zmiany są dobre. 

  Er ist nicht mehr am Leben.   On już nie żyje. 

  Zwölf Eier sind ein Dutzend.   Dwanaście jaj to tuzin. 
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  Er ist nicht auf dem Posten.   On nie jest na stanowisku. 

  Ist das etwa alles?   Czy to mniej więcej wszystko? 
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006.01_Lekcja 01 – Czasownik SEIN – Być_karty 

Wählen gehen ist wichtig. Er ist ein Erpresser. Das ist der Herd. 

Ist das Frühstück inklusive? 
Die Entfernung ist nicht 

groß. 
Der Sommer ist eine 

Jahreszeit. 

Brutto ist Netto plus Steuern 
und Abgaben. 

Zwölf Eier sind ein Dutzend. Die Ärmel sind zu kurz. 

Die Salbe ist gut. 
In Zitronen ist viel Vitamin 

C. 
Die Leberwurst ist nicht 

frisch. 

Das Sauerkraut ist gut. Was sind die Zutaten? Wie ist die Vorwahl? 

Er ist ein Vorbild. Das ist ein Standpunkt. Ich bin ebenso in Berlin. 
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To jest kuchenka. On jest szantażystą. 
Pójście na wybory jest 

ważne. 

Lato jest jedną z pór roku. Odległość nie jest duża. 
Czy śniadanie jest włączone 

w cenę? 

Rękawy są za krótkie. Dwanaście jaj to tuzin. 
Brutto to netto plus podatki i 

opłaty. 

Ta pasztetowa nie jest 
świeża. 

W cytrynach jest dużo 
witaminy C. 

Ta maść jest dobra. 

Jaki jest numer kierunkowy? Jakie są składniki? 
Ta kiszona kapusta jest 

dobra. 

Jestem również w Berlinie. To jest punkt widzenia. On jest wzorem. 
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Ist das tatsächlich so? 
Mittlerweile ist es schon 

Mitternacht. 
Das ist wiederum auch 

richtig. 

Das ist weitgehend richtig. 
Auch Veränderungen sind 

gut. 
Wir sind auf einer Ebene. 

Die Auswirkung ist nicht 
absehbar. 

Das ist geradezu unmöglich. 
"bzw." ist die Abkürzung für 

beziehungsweise. 

Der Abschnitt ist 
freigegeben. 

Unsere Pläne sind nunmehr 
hinfällig. 

Das ist ein Fünf Euro Schein. 

Waren sind hier auch 
Zahlungsmittel. 

Das ist die Hauptsache. Das ist nicht die Regel. 

Bist Du der Eigentümer? 
Wieviel ist das Auto noch 

wert? 
Wo ist das Messegelände? 
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Ponownie to jest takze 
poprawnie. 

Tymczasem jest już północ. Czy to jest faktycznie tak? 

Jesteśmy na jednym 
poziomie. 

Takie zmiany są dobre. 
To jest w dużej mierze 

dobre. 

"bzw." jest skrótem do 
względnie 

To jest prawie niemożliwe. 
Wpływ nie jest 
przewidywalny. 

To jest banknot pięć Euro. 
Nasze plany są teraz 

nieaktualne. 
Ta część jest otwarta. 

To nie jest regułą. To jest najważniejsza rzecz. 
Towary są tutaj również 

środkiem płatności. 

Gdzie jest teren targów? Ile to auto jest jeszcze warte? Czy jesteś właścicielem? 
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Er ist Wissenschaftler. 
Die Grundlage für eine 

Zusammenarbeit ist 
Vertrauen. 

Die Förderung von 
Mitarbeitern ist uns wichtig. 

Bildung ist Fortschritt. Er ist nicht auf dem Posten. 
Die Zinsen sind auf einem 

Rekord tief. 

Die Bedingungen sind 
schwer. 

Ich bin auch da. 
Es ist keine Wolke am 

Himmel. 

Vielleicht ist das Ganze eine 
Falle. 

Was ist der Anlass? Montag ist Ostermontag. 

Wissen ist Macht. Gewalt ist keine Lösung. Die Gedanken sind frei. 

Deutschland hat eine 
Bundeswehr. 

Der Veranstalter ist die Stadt 
Berlin. 

Er ist in Haft. 
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Wspieranie pracowników 
jest dla nas ważne. 

Podstawą współpracy jest 
zaufanie. 

On jest naukowcem. 

Odsetki są rekordowo niskie. On nie jest na stanowisku. Kształcenie jest postępem. 

Na niebie nie ma ani 
chmury. 

Też jestem tutaj. Warunki są trudne. 

W poniedziałek jest 
poniedziałek wielkanocny. 

Jaka to jest okazja? 
Może to wszystko jest 

pułapką. 

Myśli są wolne. 
Przemoc nie jest 
rozwiązaniem. 

Wiedza oznacza moc. 

On jest w areszcie. 
Organizatorem jest miasto 

Berlin. 
Niemcy mają wojsko 

federalne. 
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Die Republikaner sind auch 
im Senat. 

Er ist nicht mehr am Leben. Ich bin nicht gern allein. 

Wir sind alle schließlich nur 
Menschen. 

Das ist wahrscheinlich 
richtig. 

Ich bin ständig müde. 

Sind sie wohlauf? Das ist ein Abenteuer. Im Theater ist eine Bühne. 

Das ist kein Umgang für 
dich. 

Ich bin auch da. Ich bin dran! 

Ich bin alt, jedoch noch fit. 
Das ist zum Beispiel ein 

Audi. 
Ist das etwa alles? 

-  -  -  
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Nie lubię być sam. On już nie żyje. 
Republikanie są również w 

senacie. 

Jestem ciągle zmęczony. To chyba prawda. 
W końcu wszyscy jesteśmy 

tylko ludźmi. 

W teatrze jest scena. To jest przygoda. Czy dobrze się czują? 

Teraz moja kolej. Też jestem tutaj. To nie jest oferta dla ciebie. 

Czy to mniej więcej 
wszystko? 

To jest na przykład Audi. Jestem stary, ale sprawny. 
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006.02_Lekcja 01 – Czasownik SEIN – Być_test 

  On jest szantażystą. ................................................................. 

  Jestem stary, ale sprawny. ................................................................. 

  W teatrze jest scena. ................................................................. 

  Myśli są wolne. ................................................................. 

  To jest punkt widzenia. ................................................................. 

  Wspieranie pracowników jest dla nas ważne. ................................................................. 

  Nasze plany są teraz nieaktualne. ................................................................. 

  Rękawy są za krótkie. ................................................................. 

  Teraz moja kolej. ................................................................. 

  Czy jesteś właścicielem? ................................................................. 

  Ile to auto jest jeszcze warte? ................................................................. 

  Też jestem tutaj. ................................................................. 

  Może to wszystko jest pułapką. ................................................................. 

  Wpływ nie jest przewidywalny. ................................................................. 

  Wiedza oznacza moc. ................................................................. 

  Organizatorem jest miasto Berlin. ................................................................. 

  To jest prawie niemożliwe. ................................................................. 

  W cytrynach jest dużo witaminy C. ................................................................. 

  Pójście na wybory jest ważne. ................................................................. 

  Dwanaście jaj to tuzin. ................................................................. 

  Republikanie są również w senacie. ................................................................. 
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  Jakie są składniki? ................................................................. 

  To jest najważniejsza rzecz. ................................................................. 

  Jestem ciągle zmęczony. ................................................................. 

  Ta kiszona kapusta jest dobra. ................................................................. 

  To jest na przykład Audi. ................................................................. 

  Gdzie jest teren targów? ................................................................. 

  Ta część jest otwarta. ................................................................. 

  To nie jest regułą. ................................................................. 

  Jaki jest numer kierunkowy? ................................................................. 

  To chyba prawda. ................................................................. 

  To jest w dużej mierze dobre. ................................................................. 

  Jestem również w Berlinie. ................................................................. 

  Nie lubię być sam. ................................................................. 

  Niemcy mają wojsko federalne. ................................................................. 

  On nie jest na stanowisku. ................................................................. 

  On jest w areszcie. ................................................................. 

  Jaka to jest okazja? ................................................................. 

  On jest naukowcem. ................................................................. 

  Warunki są trudne. ................................................................. 

  To jest kuchenka. ................................................................. 

  Ta maść jest dobra. ................................................................. 
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  W poniedziałek jest poniedziałek 
wielkanocny. 

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

  To nie jest oferta dla ciebie. ................................................................. 

  Czy śniadanie jest włączone w cenę? ................................................................. 

  W końcu wszyscy jesteśmy tylko ludźmi. ................................................................. 

  Towary są tutaj również środkiem płatności. ................................................................. 

  Tymczasem jest już północ. ................................................................. 

  To jest przygoda. ................................................................. 

  To jest banknot pięć Euro. ................................................................. 

  Takie zmiany są dobre. ................................................................. 

  Odsetki są rekordowo niskie. ................................................................. 

  Czy to mniej więcej wszystko? ................................................................. 

  "bzw." jest skrótem do względnie ................................................................. 

  Brutto to netto plus podatki i opłaty. ................................................................. 

  Przemoc nie jest rozwiązaniem. ................................................................. 

  Jesteśmy na jednym poziomie. ................................................................. 

  Odległość nie jest duża. ................................................................. 

  Kształcenie jest postępem. ................................................................. 

  On jest wzorem. ................................................................. 

  Lato jest jedną z pór roku. ................................................................. 

  Ta pasztetowa nie jest świeża. ................................................................. 

  Na niebie nie ma ani chmury. ................................................................. 
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  On już nie żyje. ................................................................. 

  Też jestem tutaj. ................................................................. 

  Czy to jest faktycznie tak? ................................................................. 

  Czy dobrze się czują? ................................................................. 

  Podstawą współpracy jest zaufanie. ................................................................. 

  Ponownie to jest takze poprawnie. ................................................................. 

 

006.03_Lekcja 01 – Czasownik SEIN – Być_test_klucz 

  On jest szantażystą.   Er ist ein Erpresser. 

  Jestem stary, ale sprawny.   Ich bin alt, jedoch noch fit. 

  W teatrze jest scena.   Im Theater ist eine Bühne. 

  Myśli są wolne.   Die Gedanken sind frei. 

  To jest punkt widzenia.   Das ist ein Standpunkt. 

  Wspieranie pracowników jest dla nas ważne.   Die Förderung von Mitarbeitern ist uns 
wichtig. 

  Nasze plany są teraz nieaktualne.   Unsere Pläne sind nunmehr hinfällig. 

  Rękawy są za krótkie.   Die Ärmel sind zu kurz. 

  Teraz moja kolej.   Ich bin dran! 

  Czy jesteś właścicielem?   Bist Du der Eigentümer? 

  Ile to auto jest jeszcze warte?   Wieviel ist das Auto noch wert? 

  Też jestem tutaj.   Ich bin auch da. 

  Może to wszystko jest pułapką.   Vielleicht ist das Ganze eine Falle. 

  Wpływ nie jest przewidywalny.   Die Auswirkung ist nicht absehbar. 
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  Wiedza oznacza moc.   Wissen ist Macht. 

  Organizatorem jest miasto Berlin.   Der Veranstalter ist die Stadt Berlin. 

  To jest prawie niemożliwe.   Das ist geradezu unmöglich. 

  W cytrynach jest dużo witaminy C.   In Zitronen ist viel Vitamin C. 

  Pójście na wybory jest ważne.   Wählen gehen ist wichtig. 

  Dwanaście jaj to tuzin.   Zwölf Eier sind ein Dutzend. 

  Republikanie są również w senacie.   Die Republikaner sind auch im Senat. 

  Jakie są składniki?   Was sind die Zutaten? 

  To jest najważniejsza rzecz.   Das ist die Hauptsache. 

  Jestem ciągle zmęczony.   Ich bin ständig müde. 

  Ta kiszona kapusta jest dobra.   Das Sauerkraut ist gut. 

  To jest na przykład Audi.   Das ist zum Beispiel ein Audi. 

  Gdzie jest teren targów?   Wo ist das Messegelände? 

  Ta część jest otwarta.   Der Abschnitt ist freigegeben. 

  To nie jest regułą.   Das ist nicht die Regel. 

  Jaki jest numer kierunkowy?   Wie ist die Vorwahl? 

  To chyba prawda.   Das ist wahrscheinlich richtig. 

  To jest w dużej mierze dobre.   Das ist weitgehend richtig. 

  Jestem również w Berlinie.   Ich bin ebenso in Berlin. 

  Nie lubię być sam.   Ich bin nicht gern allein. 

  Niemcy mają wojsko federalne.   Deutschland hat eine Bundeswehr. 
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  On nie jest na stanowisku.   Er ist nicht auf dem Posten. 

  On jest w areszcie.   Er ist in Haft. 

  Jaka to jest okazja?   Was ist der Anlass? 

  On jest naukowcem.   Er ist Wissenschaftler. 

  Warunki są trudne.   Die Bedingungen sind schwer. 

  To jest kuchenka.   Das ist der Herd. 

  Ta maść jest dobra.   Die Salbe ist gut. 

  W poniedziałek jest poniedziałek 
wielkanocny. 

  Montag ist Ostermontag. 

  To nie jest oferta dla ciebie.   Das ist kein Umgang für dich. 

  Czy śniadanie jest włączone w cenę?   Ist das Frühstück inklusive? 

  W końcu wszyscy jesteśmy tylko ludźmi.   Wir sind alle schließlich nur Menschen. 

  Towary są tutaj również środkiem płatności.   Waren sind hier auch Zahlungsmittel. 

  Tymczasem jest już północ.   Mittlerweile ist es schon Mitternacht. 

  To jest przygoda.   Das ist ein Abenteuer. 

  To jest banknot pięć Euro.   Das ist ein Fünf Euro Schein. 

  Takie zmiany są dobre.   Auch Veränderungen sind gut. 

  Odsetki są rekordowo niskie.   Die Zinsen sind auf einem Rekord tief. 

  Czy to mniej więcej wszystko?   Ist das etwa alles? 

  "bzw." jest skrótem do względnie   "bzw." ist die Abkürzung für beziehungsweise. 

  Brutto to netto plus podatki i opłaty.   Brutto ist Netto plus Steuern und Abgaben. 

  Przemoc nie jest rozwiązaniem.   Gewalt ist keine Lösung. 



 42 

  Jesteśmy na jednym poziomie.   Wir sind auf einer Ebene. 

  Odległość nie jest duża.   Die Entfernung ist nicht groß. 

  Kształcenie jest postępem.   Bildung ist Fortschritt. 

  On jest wzorem.   Er ist ein Vorbild. 

  Lato jest jedną z pór roku.   Der Sommer ist eine Jahreszeit. 

  Ta pasztetowa nie jest świeża.   Die Leberwurst ist nicht frisch. 

  Na niebie nie ma ani chmury.   Es ist keine Wolke am Himmel. 

  On już nie żyje.   Er ist nicht mehr am Leben. 

  Też jestem tutaj.   Ich bin auch da. 

  Czy to jest faktycznie tak?   Ist das tatsächlich so? 

  Czy dobrze się czują?   Sind sie wohlauf? 

  Podstawą współpracy jest zaufanie.   Die Grundlage für eine Zusammenarbeit ist 
Vertrauen. 

  Ponownie to jest takze poprawnie.   Das ist wiederum auch richtig. 
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007_Lekcja 02_Odmiana czasowników regularnych _ Słownictwo - słuchaj! 

  Vorgehen, das   postępowanie 

  Spaziergang, der   spacer 

  Beutel, der   worek 

  Zweck, der   cel 

  demnächst   niebawem 

  das Geschäft lassen   porzucić interes 

  Auseinandersetzung, die, 
Auseinandersetzungen 

  starcie 

  hoch oben am Himmel   wysoko na niebie 

  Landkreis, der   okręg 

  vor Anker liegen   stać na kotwicy 

  rasch   szybko 

  untersuchen   zbadać 

  reichen für   wytrzymać 

  Kern, der   jądro 

  überhaupt   w ogóle 

  Feld, das, Felder   pole 

  Schere, die   nożyczki 

  ahnen   mieć przeczucie, wyobrażać sobie 

  Öffentlichkeit, die   opinia publiczna 

  Überschrift, die   nagłówek 
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  Steuern, die   podatki 

  Verbrechen, das   przestępstwo 

  einschließlich   łącznie, wraz 

  Bundesregierung, die   rząd federalny 

  Zungen, die   języki 

  Schatten, der   cień 

  Geist, der   duch 

  Sprecherin, die   rzecznik 

  Inhalt, der   treść 

  Zusammenhang, der   kontekst 

  Inhalt, der   zawartość 

  Rest, der   reszta 

  Krieg, der   wojna 

  weg   precz 

  Einkaufswagen, der   wózek na zakupy 

  Bundesbank, die   Bank federalny 

  Gewinn, der, Gewinne   zysk, zyski 

  zu Weit führen   zachodzić daleko 

  Ost   wschód 

  Sprecher, der   rzecznik prasowy 

  insbesondere   zwłaszcza 
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  liegen - ich liege, du liegst, er liegt, wir liegen, 
ihr liegt, sie liegen 

  leżeć, ja leżę 

  ahnen   podejrzewać 

  selber   sam 

  Tat, die   czyn, uczynek 

  nützen   zdać 

  Fett, das   tłuszcz 

  Erziehung, die   wychowanie 

  Zubereitung, die   przygotowanie 

  wandern   wędrować 

  Währungsunion, die   unia walutowa 

  Wende, die   zmiana 

  Fuge, die   fuga, luka 

  Bürgermeister, der   burmistrz 

  Jackett, das   żakiet 

  Gewerkschaft, die, Gewerkschaften   związki zawodowe 

  verfolgen   dążyć 

  Vorstand, der   zarząd 

  Karriere, die   kariera 

  Bundesrat, der   Rada Federalna 

  Burg, die   zamek 

  Krankenversicherung, die   ubezpieczenie zdrowotne 
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  machen - ich mache , du machst, er macht , 
wir machen , ihr macht, sie machen 

  robić, ja robię 

  schätzen   oszacować 

  Beweis, der   dowód 

  Auftrag, der   zlecenie 

  Mütze, die   czapka 

  Eigenschaft, die   cecha 

  Entwicklung, die   rozwój 

  Zugang, der   dostęp 

  Abkürzung, die   skrót 

  kommen - ich komme, du kommst, er kommt, 
wir kommen , ihr kommt, sie kommen 

  przyjść 

  Schichtbetrieb, der   praca na zmiany 

  schließen   zamknąć 

  Held, der   bohater 

  Entwurf, der   projekt 

  Union, die   unia 

  fordern   żądać 

  Zweifel, die   wątpliwość 

  Oberbürgermeister, der   burmistrz 

  Krise, die   kryzys 

  Streit, der   kłótnia 
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  Außerdem   oprócz tego 

  Herde, die   stado 

  Vorsitzende, der   przewodniczący 

  Staatsanwaltschaft, die   prokuratura 

  Beitrag, der, Beiträge   skład, wkład 

  Bummel, der   przechadzka 

  schnell   szybko 

  Staub, der   kurz 

  Höflichkeit, die   grzeczność, uprzejmość 

  schaffen   poradzić sobie 

  Spur, die, Spuren   ślad 

  Gemeinde, die   gmina, wspólnota 

  Antrag, der   wniosek 

  Ausbau, der   rozbudowa 

  entwickeln - ich entwickle, du entwickelst, er 
entwickelt, wir entwickeln, ihr entwickelt, sie 
entwickeln 

  wytwarzać-wytworzył 

  Anstieg, der   wzrost 

  Bündnis, das   związek 

  Verwaltung, die   administracja 

  Kabinett, das   gabinet 

  Husten, der   kaszel 
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  entfernt   oddalony 

  staatliche   państwowy 

  Ermittlungen, die   dochodzenia 

  Stadtrat, der   rada miejska 

  sowohl   zarówno 

  Vertreter, der   przedstawiciel 

  im Augenblick   w chwili 

  rund, ungefähr, fast   około 

  Gericht, das   sąd 

  einzelne   poszczególny 

  abweisen   odmówić 

  Schnur, die   sznur 

  Ruf, der   okrzyk, dzwonienie 

  Bitte, die   prośba 

  stets   stale 

  Strecke, die   odcinek 

  verstärken   wzmacniać 

  somit   z tym 

  Vereinten Nationen, die   Narody Zjednoczone 

  vergehen   upływać 

  besondere   specjalny 
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  inzwischen   w międzyczasie 

  benötigen   potrzebować 

  Ort, der   miejsce 

  lecker   smaczny 

  Bereitschaft, die   dyżur 

  Währung, die   waluta 

  Missverständnis, das   nieporozumienie 

  Zelt, das   namiot 

  ermitteln   śledzić 

  Gesetz, das, Gesetze   prawo 

  Verteidigung, die   obrona 

  Stil, der   styl 

 

008_Lekcja 02_Odmiana czasowników regularnych_ Słownictwo - przetłumacz! 

  smaczny   lecker 

  cień   Schatten, der 

  około   rund, ungefähr, fast 

  przygotowanie   Zubereitung, die 

  wojna   Krieg, der 

  waluta   Währung, die 

  Rada Federalna   Bundesrat, der 

  dostęp   Zugang, der 
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  projekt   Entwurf, der 

  jądro   Kern, der 

  łącznie, wraz   einschließlich 

  prokuratura   Staatsanwaltschaft, die 

  poszczególny   einzelne 

  zysk, zyski   Gewinn, der, Gewinne 

  gmina, wspólnota   Gemeinde, die 

  wytrzymać   reichen für 

  ubezpieczenie zdrowotne   Krankenversicherung, die 

  mieć przeczucie, wyobrażać sobie   ahnen 

  niebawem   demnächst 

  tłuszcz   Fett, das 

  zdać   nützen 

  kurz   Staub, der 

  w ogóle   überhaupt 

  szybko   schnell 

  zamknąć   schließen 

  robić, ja robię   machen - ich mache , du machst, er macht , 
wir machen , ihr macht, sie machen 

  bohater   Held, der 

  postępowanie   Vorgehen, das 

  sam   selber 
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  Bank federalny   Bundesbank, die 

  z tym   somit 

  oddalony   entfernt 

  zbadać   untersuchen 

  upływać   vergehen 

  burmistrz   Bürgermeister, der 

  podejrzewać   ahnen 

  wniosek   Antrag, der 

  odmówić   abweisen 

  wschód   Ost 

  dowód   Beweis, der 

  odcinek   Strecke, die 

  dochodzenia   Ermittlungen, die 

  zarówno   sowohl 

  związek   Bündnis, das 

  unia   Union, die 

  rzecznik   Sprecherin, die 

  okręg   Landkreis, der 

  leżeć, ja leżę   liegen - ich liege, du liegst, er liegt, wir liegen, 
ihr liegt, sie liegen 

  zawartość   Inhalt, der 

  gabinet   Kabinett, das 
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  kaszel   Husten, der 

  kontekst   Zusammenhang, der 

  cel   Zweck, der 

  nagłówek   Überschrift, die 

  skrót   Abkürzung, die 

  zlecenie   Auftrag, der 

  kariera   Karriere, die 

  ślad   Spur, die, Spuren 

  żakiet   Jackett, das 

  sąd   Gericht, das 

  w chwili   im Augenblick 

  podatki   Steuern, die 

  poradzić sobie   schaffen 

  wysoko na niebie   hoch oben am Himmel 

  potrzebować   benötigen 

  prośba   Bitte, die 

  unia walutowa   Währungsunion, die 

  okrzyk, dzwonienie   Ruf, der 

  skład, wkład   Beitrag, der, Beiträge 

  rzecznik prasowy   Sprecher, der 

  stado   Herde, die 
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  kłótnia   Streit, der 

  rozwój   Entwicklung, die 

  oprócz tego   Außerdem 

  wzmacniać   verstärken 

  starcie   Auseinandersetzung, die, 
Auseinandersetzungen 

  praca na zmiany   Schichtbetrieb, der 

  przedstawiciel   Vertreter, der 

  namiot   Zelt, das 

  dążyć   verfolgen 

  nożyczki   Schere, die 

  stać na kotwicy   vor Anker liegen 

  obrona   Verteidigung, die 

  związki zawodowe   Gewerkschaft, die, Gewerkschaften 

  opinia publiczna   Öffentlichkeit, die 

  duch   Geist, der 

  przestępstwo   Verbrechen, das 

  wychowanie   Erziehung, die 

  przyjść   kommen - ich komme, du kommst, er kommt, 
wir kommen , ihr kommt, sie kommen 

  czapka   Mütze, die 

  prawo   Gesetz, das, Gesetze 
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  rada miejska   Stadtrat, der 

  szybko   rasch 

  przechadzka   Bummel, der 

  administracja   Verwaltung, die 

  treść   Inhalt, der 

  zmiana   Wende, die 

  oszacować   schätzen 

  Narody Zjednoczone   Vereinten Nationen, die 

  kryzys   Krise, die 

  fuga, luka   Fuge, die 

  porzucić interes   das Geschäft lassen 

  wózek na zakupy   Einkaufswagen, der 

  cecha   Eigenschaft, die 

  zamek   Burg, die 

  sznur   Schnur, die 

  państwowy   staatliche 

  zachodzić daleko   zu Weit führen 

  precz   weg 

  rząd federalny   Bundesregierung, die 

  worek   Beutel, der 
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  wytwarzać-wytworzył   entwickeln - ich entwickle, du entwickelst, er 
entwickelt, wir entwickeln, ihr entwickelt, sie 
entwickeln 

  przewodniczący   Vorsitzende, der 

  dyżur   Bereitschaft, die 

  wzrost   Anstieg, der 

  pole   Feld, das, Felder 

  rozbudowa   Ausbau, der 

  nieporozumienie   Missverständnis, das 

  wędrować   wandern 

  w międzyczasie   inzwischen 

  stale   stets 

  miejsce   Ort, der 

  grzeczność, uprzejmość   Höflichkeit, die 

  zarząd   Vorstand, der 

  spacer   Spaziergang, der 

  języki   Zungen, die 

  burmistrz   Oberbürgermeister, der 

  wątpliwość   Zweifel, die 

  zwłaszcza   insbesondere 

  reszta   Rest, der 

  czyn, uczynek   Tat, die 
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  specjalny   besondere 

  śledzić   ermitteln 

  żądać   fordern 

  styl   Stil, der 
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009_Lekcja 02_Odmiana czasowników regularnych_ wyjaśnienie 
 

Najpierw zapoznamy się z czasownikiem HABEN – mieć 

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

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

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

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

 

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

 

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

 

er   on    sie     komm   -en oni przyjdą 

sie     komm   -t  ona przyjdzie 

es   ono    Sie     komm   -en Pan przyjdzie 

 

 Sie kommen gleich.                                      (Oni) przyjdą zaraz.   

 

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

 

 Wir kommen nicht.                                             My nie przyjdziemy. 

 

            Kommt ihr bald?                                                 Czy przyjdziecie wcześnie? 
 

Wann kommst du nach Hause?                                    Kiedy przyjdziesz do domu?                 
 

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

Ich arbeite Ja pracuję  

Du arbeitest Ty pracujesz 

Er arbeitet On pracuje 

Wir arbeiten My pracujemy 

Ihr arbeitet Wy pracujecie 

Sie arbeiten Oni pracują 
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Proszę przećwiczyć:  

Er arbeitet nicht .     On nie pracuje. 

Wo arbeiten Sie?     Gdzie pracujecie?  

Wo arbeitet ihr, Jungs?     Gdzie pracujecie chłopcy? 

Verstehst du?      Czy rozumiesz? 

Wo gehen wir hin?     Dokąd idziemy? 

Lernst du Englisch?     Czy uczysz się angielskiego?  . 
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010_Lekcja 02_Odmiana czasowników regularnych_ Ćwiczenia sprawdzające - słuchaj! 

  Die EU ist ein Bündnis vieler europäischer 
Staaten. 

  Unia Europejska jest związkiem wielu państw 
europejskich. 

  Ich zahle gerne meine Steuern.   Chętnie płacę podatki. 

  Ich gehe gern wandern.   Lubię wędrówki piesze. 

  Siehst du die Spur im Schnee?   Czy widzisz ten ślad na śniegu? 

  Ich sehe das nun im Zusammenhang.   Widzę to tylko w kontekście. 

  Hast du eine Schere?   Czy masz nożyczki? 

  Der Beitrag beträgt 2 Euro monatlich.   Składka wynosi 2 euro miesięcznie. 

  Sie reichen für vierundzwanzig Stunden.   Wytrzymają 24 godziny. 

  Ich bin stets zuverlässig.   Zawsze jestem niezawodny. 

  Kabinett ist ein Sammelbegriff für die 
Regierung eines Landes. 

  Gabinet jest zbiorowym terminem dla rządu 
danego kraju. 

  Wir schaffen das.   Poradzimy sobie. 

  Du wirfst einen Schatten.   Rzucasz cień. 

  Das führt zu Weit.   To zachodzi za daleko. 

  Kennst du diese Strecke?   Czy znasz ten odcinek? 

  Kennst du diesen Ort?   Czy znasz to miejsce? 

  Wir schließen gleich.   Zaraz zamykamy. 

  Opfer seiner Erziehung.   Ofiara jego wychowania 

  Er ist der Vorsitzende des Vereins.   On jest przewodniczącym stowarzyszenia. 

  Lautsprecher verstärken die Musik.   Głośniki wzmacniają muzykę. 

  Wir arbeiten im Schichtbetrieb.   Pracujemy na zmiany. 
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  Wie lautet die Überschrift?   Jak brzmi ten nagłówek? 

  Machen wir einen Bummel?   Czy pójdziemy na przechadzkę? 

  Wir machen Gewinn.   Generujemy zysk. 

  Er entwickelt ein Gegengift.   Wytwarza antidotum. 

  Sie lässt sich nicht abweisen.   Nie pozwoli, by jej odmówiono. 

  Wir segeln Nord Nord-Ost.   Płyniemy w kierunku północno-wschodnim. 

  Das ist der Ruf der Eule.   To jest okrzyk sowy. 

  Wie geht die Zubereitung?   Jak idą przygotowania? 

  Über den Inhalt des Gespräches   O treści rozmowy 

  Das Geld druckt die Bundesbank.   Pieniądze drukuje Bank federalny. 

  Welches Ziel verfolgen Sie?   Do jakiego celu dążycie? 

  Die Vereinten Nationen sind ein 
Zusammenschluss vieler Staaten. 

  Narody Zjednoczone są związkiem wielu 
państw. 

  Der Oberbürgermeister hält eine Rede.   Burmistrz głosi mowę. 

  Die Gemeinde hält zusammen.   Wspólnota trzyma razem. 

  Ich besitze eine Eigenschaft.   Mam jedną cechę. 

  System kracht in allen Fugen.   System ma luki. 

  Jede Stadt hat einen Bürgermeister.   Każde miasto ma burmistrza. 

  Ich trage ein Jackett.   Noszę żakiet. 

  Machen wir einen Spaziergang?   Pójdziemy na spacer? 

  Sie ermitteln in alle Richtungen.   Prowadzą śledztwo we wszystkich kierunkach. 

  Den Rest schaffe ich allein.   Resztę mogę zrobić sam. 
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  Sie ist die Sprecherin des Vereins.   Jest rzecznikiem tego stowarzyszenia. 

  Es kostet einhundert Euro einschließlich der 
Mehrwertsteuer. 

  To kosztuje sto Euro wraz z podatkiem VAT. 

  Du ahnst nicht.   Nie umiesz sobie wyobrazić. 

  Da kommt es leicht zu Missverständnissen.   Tu łatwo dochodzi do nieporozumień. 

  Die Bundesregierung tagt im Bundestag.   Rząd federalny zasiada w Bundestagu. 

  Ich habe Husten.   Mam kaszel. 

  Ich lasse den Wert schätzen.   Zleciłem oszacowanie wartości. 

  Ich stelle einen Antrag.   Składam wniosek. 

  Der Film kommt demnächst ins Kino.   Niebawem ten film wejdzie do kina. 

  Deutschland ist Teil der Europäischen 
Währungsunion. 

  Niemcy są częścią Europejskiej Unii 
Walutowej. 

  Die Gewerkschaft unterstützt alle Mitglieder.   Związki zawodowe wspierają wszystkich 
członków. 

  Das glaubst du doch selber nicht.   Nie wierzysz w to sam. 

  Die Währung der USA ist der Dollar.   Walutą USA jest dolar. 

  Siehst du das Flugzeug hoch oben am 
Himmel? 

  Czy widzisz ten samolot wysoko na niebie? 

  Ich lebe im Landkreis Münster.   Mieszkam w okręgu Münster. 

  Was benötigen wir noch?   Czego jeszcze potrzebujemy? 

  Ich fahre nicht schnell.   Nie jadę szybko. 

  Somit kommen wir zum Ende der Führung.   Tym sposobem doszliśmy do końca 
zwiedzania. 

  Der Bauer bestellt die Felder.   Rolnik uprawia pole. 
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  Die Verteidigung übernimmt ein Anwalt.   Obronę przejmie jakiś adwokat. 

  Wir lassen das Geschäft.   Porzucamy interes. 

  Das ist nur ein Entwurf.   To jest tylko projekt. 

  Das ist der Beweis!   To jest ten dowód! 

  Ich habe da meine Zweifel.   Tutaj mam wątpliwości. 

  Hast du ein Zelt?   Czy masz jakiś namiot? 

  Wir bekommen staatliche Fördermittel.   Otrzymujemy finansowanie państwowe. 

  Ich reise gern, insbesondere ans Meer.   Chętnie podróżuję, zwłaszcza nad morze. 

  Das schmeckt lecker.   Smakuje wyśmienicie. 

  Was ist der Inhalt des Pakets?   Co jest zawartością tej paczki? 

  Er spricht sowohl Deutsch als auch 
Tschechisch. 

  Mówi zarówno po niemiecku, jak i po czesku. 

  Ich habe heute Bereitschaft.   Dziś mam dyżur. 

  Ich arbeite in der Entwicklung.   Pracuję w dziale rozwoju. 

  Ich gehe rasch noch einkaufen.   Idę szybko na zakupy. 

  Die Zeit vergeht.   Czas płynie. 

  Das Gericht tagt heute um 15.00 Uhr.   Sąd zasiada dzisiaj o piętnastej. 

  Das ist eine Herde Zebras.   To jest stado zebr. 

  Der Geist der Weihnacht.   duch Świąt Bożego Narodzenia 

  Der Kern der Erde ist über 6000 Grad heiß.   Jądro ziemi ma ponad 6000 stopni. 

  Keine gute Tat bleibt ungestraft.   Żaden dobry uczynek nie jest bezkarny. 

  Der Ausbau der Firma geht voran.   Rozbudowa firmy idzie do przodu. 
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  Keinen Streit, bitte.   Bez kłótni, proszę. 

  Er arbeitet in der Verwaltung.   Pracuje w administracji. 

  Ich sehe das Schiff vor Anker liegen.   Widzę łódź stojącą na kotwicy. 

  Was machst du?   Co robisz? 

  Ich bleibe liegen.   Zostaję leżeć. 

  Inzwischen wohne ich in Berlin.   W międzyczasie mieszkam w Berlinie. 

  Das geht überhaupt nicht.   To w ogóle nie działa. 

  Ich wohne zu weit entfernt.   Mieszkam bardzo daleko. 

  Wir fordern mehr Freizeit.   Żądam więcej wolności. 

  Im Auftrag deines Mannes.   Na polecenie Twojego męża. 

  Die Ermittlungen laufen.   Trwają dochodzenia. 

  Wir erwarten einen Anstieg des Kurses.   Oczekujemy wzrostu kursu. 

  Die Auseinandersetzungen halten an.   Starcia trwają. 

  Hast du eine Mütze?   Masz czapkę? 

  Die Staatsanwaltschaft fordert 2 Jahre Haft.   Prokuratura żąda dwóch lat więzienia. 

  Ich habe besondere Fähigkeiten.   Mam specjalne umiejętności. 

  Er ist der Held der Geschichte.   On jest bohaterem tej historii. 

  So ist das Gesetz.   Takie jest prawo. 

  Das Fleisch hat viel Fett.   Mięso ma dużo tłuszczu. 

  Wie lautet die Anklage?   Jak brzmi oskarżenie? 

  Wir schaffen noch die Wende.   Poradzimy sobie jeszcze ze zmianą. 
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  Außerdem esse ich kein Fleisch.   Oprócz tego nie jem mięsa. 

  Der Bundesrat sitzt in Berlin.   Rada Federalna zasiada w Berlinie. 

  Das ist eine Frage der Höflichkeit.   To jest kwestia grzeczności. 

  Unbefugte haben keinen Zugang.   Nieuprawnione osoby nie mają dostępu. 

  Was ahnt er?   Co podejrzewa? 

  Jede einzelne Stimme zählt.   Każdy poszczególny głos się liczy. 

  Ich mache Karriere.   Robię karierę. 

  Ich lasse mich vom Arzt untersuchen.   Dałem się zbadać lekarzowi. 

  Ich habe eine Bitte.   Mam prośbę. 

  Er ist der Sprecher des Vereins.   On jest rzecznikiem prasowym tego 
stowarzyszenia. 

  Der Zweck heiligt die Mittel.   Cel uświęca środki. 

  Hast du einen Beutel?   Masz jakiś worek? 

  Ich kenne eine Abkürzung.   Znam skrót. 

  Holst du bitte einen Einkaufswagen?   Czy możesz zabrać ze sobą wózek na zakupy? 

  Ich habe keine Krankenversicherung.   Nie mam ubezpieczenia zdrowotnego. 

  Ich habe im Augenblick keine Zeit.   W tej chwili nie mam czasu. 

  Er gehört zum Vorstand des Vereins.   On jest członkiem zarządu stowarzyszenia. 

  Ich verstehe sein Vorgehen nicht.   Nie rozumiem jego postępowania. 

  Da liegt aber viel Staub.   Tutaj leży pełno kurzu. 

  Das kostet rund 20 Euro.   To kosztuje około 20 euro. 

  Das nützt nicht.   Na niewiele się to zda. 
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  Wir gehen weg.   Idziemy stąd. 

  Böswillige Zungen behaupten   Złe języki twierdzą 

  Ein Krieg kennt nur Verlierer.   Wojna zna tylko przegranych. 

  Heute tagt der Stadtrat.   Dzisiaj spotyka się rada miejska. 

  Er kommt morgen.   On przyjdzie rano. 

  Wir sind Teil der Europäischen Union.   Jesteśmy częścią Unii Europejskiej. 

  Er arbeitet als Vertreter.   On pracuje jako przedstawiciel. 

  Er steht im Licht der Öffentlichkeit.   On jest na świeczniku. 

  Wir stecken in einer Krise.   Tkwimy w kryzysie. 

  wie Perlen an einer Schnur   Jak perły na sznurze. 

  Wir gehen heute zur Burg.   Dziś jedziemy na zamek. 

  Das Verbrechen schläft nicht.   Licho nie śpi. 

  Sie machen Musik im Stil der 50er Jahre.   Tworzą muzykę w stylu lat 50-tych. 

 

011_Lekcja 02_Odmiana czasowników regularnych_ Ćwiczenia sprawdzające - 
przetłumacz! 

  Jak brzmi oskarżenie?   Wie lautet die Anklage? 

  W tej chwili nie mam czasu.   Ich habe im Augenblick keine Zeit. 

  Wspólnota trzyma razem.   Die Gemeinde hält zusammen. 

  To jest stado zebr.   Das ist eine Herde Zebras. 

  Walutą USA jest dolar.   Die Währung der USA ist der Dollar. 

  Chętnie podróżuję, zwłaszcza nad morze.   Ich reise gern, insbesondere ans Meer. 

  Czas płynie.   Die Zeit vergeht. 
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  Pójdziemy na spacer?   Machen wir einen Spaziergang? 

  Wytwarza antidotum.   Er entwickelt ein Gegengift. 

  Idę szybko na zakupy.   Ich gehe rasch noch einkaufen. 

  Poradzimy sobie.   Wir schaffen das. 

  Związki zawodowe wspierają wszystkich 
członków. 

  Die Gewerkschaft unterstützt alle Mitglieder. 

  Prowadzą śledztwo we wszystkich kierunkach.   Sie ermitteln in alle Richtungen. 

  To jest kwestia grzeczności.   Das ist eine Frage der Höflichkeit. 

  Tutaj leży pełno kurzu.   Da liegt aber viel Staub. 

  W międzyczasie mieszkam w Berlinie.   Inzwischen wohne ich in Berlin. 

  Pracuję w dziale rozwoju.   Ich arbeite in der Entwicklung. 

  Chętnie płacę podatki.   Ich zahle gerne meine Steuern. 

  Nie umiesz sobie wyobrazić.   Du ahnst nicht. 

  Wytrzymają 24 godziny.   Sie reichen für vierundzwanzig Stunden. 

  Mięso ma dużo tłuszczu.   Das Fleisch hat viel Fett. 

  Płyniemy w kierunku północno-wschodnim.   Wir segeln Nord Nord-Ost. 

  Czego jeszcze potrzebujemy?   Was benötigen wir noch? 

  Mam jedną cechę.   Ich besitze eine Eigenschaft. 

  Dzisiaj spotyka się rada miejska.   Heute tagt der Stadtrat. 

  Generujemy zysk.   Wir machen Gewinn. 

  Nieuprawnione osoby nie mają dostępu.   Unbefugte haben keinen Zugang. 

  On jest przewodniczącym stowarzyszenia.   Er ist der Vorsitzende des Vereins. 
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  Otrzymujemy finansowanie państwowe.   Wir bekommen staatliche Fördermittel. 

  Dałem się zbadać lekarzowi.   Ich lasse mich vom Arzt untersuchen. 

  Masz jakiś worek?   Hast du einen Beutel? 

  Lubię wędrówki piesze.   Ich gehe gern wandern. 

  Nie jadę szybko.   Ich fahre nicht schnell. 

  Widzę to tylko w kontekście.   Ich sehe das nun im Zusammenhang. 

  Czy znasz ten odcinek?   Kennst du diese Strecke? 

  Jesteśmy częścią Unii Europejskiej.   Wir sind Teil der Europäischen Union. 

  Co robisz?   Was machst du? 

  Pieniądze drukuje Bank federalny.   Das Geld druckt die Bundesbank. 

  Mówi zarówno po niemiecku, jak i po czesku.   Er spricht sowohl Deutsch als auch 
Tschechisch. 

  Tkwimy w kryzysie.   Wir stecken in einer Krise. 

  Pracujemy na zmiany.   Wir arbeiten im Schichtbetrieb. 

  Zaraz zamykamy.   Wir schließen gleich. 

  To w ogóle nie działa.   Das geht überhaupt nicht. 

  Prokuratura żąda dwóch lat więzienia.   Die Staatsanwaltschaft fordert 2 Jahre Haft. 

  Jak idą przygotowania?   Wie geht die Zubereitung? 

  Resztę mogę zrobić sam.   Den Rest schaffe ich allein. 

  Mam prośbę.   Ich habe eine Bitte. 

  Takie jest prawo.   So ist das Gesetz. 

  Trwają dochodzenia.   Die Ermittlungen laufen. 
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  Burmistrz głosi mowę.   Der Oberbürgermeister hält eine Rede. 

  Pracuje w administracji.   Er arbeitet in der Verwaltung. 

  Do jakiego celu dążycie?   Welches Ziel verfolgen Sie? 

  Tu łatwo dochodzi do nieporozumień.   Da kommt es leicht zu Missverständnissen. 

  Widzę łódź stojącą na kotwicy.   Ich sehe das Schiff vor Anker liegen. 

  Mieszkam bardzo daleko.   Ich wohne zu weit entfernt. 

  Noszę żakiet.   Ich trage ein Jackett. 

  System ma luki.   System kracht in allen Fugen. 

  Poradzimy sobie jeszcze ze zmianą.   Wir schaffen noch die Wende. 

  On jest na świeczniku.   Er steht im Licht der Öffentlichkeit. 

  Nie pozwoli, by jej odmówiono.   Sie lässt sich nicht abweisen. 

  Złe języki twierdzą   Böswillige Zungen behaupten 

  Czy widzisz ten samolot wysoko na niebie?   Siehst du das Flugzeug hoch oben am 
Himmel? 

  Dziś jedziemy na zamek.   Wir gehen heute zur Burg. 

  Na niewiele się to zda.   Das nützt nicht. 

  Sąd zasiada dzisiaj o piętnastej.   Das Gericht tagt heute um 15.00 Uhr. 

  Żądam więcej wolności.   Wir fordern mehr Freizeit. 

  Jest rzecznikiem tego stowarzyszenia.   Sie ist die Sprecherin des Vereins. 

  Rząd federalny zasiada w Bundestagu.   Die Bundesregierung tagt im Bundestag. 

  Znam skrót.   Ich kenne eine Abkürzung. 
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  Gabinet jest zbiorowym terminem dla rządu 
danego kraju. 

  Kabinett ist ein Sammelbegriff für die 
Regierung eines Landes. 

  Porzucamy interes.   Wir lassen das Geschäft. 

  Co jest zawartością tej paczki?   Was ist der Inhalt des Pakets? 

  To jest okrzyk sowy.   Das ist der Ruf der Eule. 

  Na polecenie Twojego męża.   Im Auftrag deines Mannes. 

  Niebawem ten film wejdzie do kina.   Der Film kommt demnächst ins Kino. 

  Mam kaszel.   Ich habe Husten. 

  To jest ten dowód!   Das ist der Beweis! 

  Zawsze jestem niezawodny.   Ich bin stets zuverlässig. 

  On jest rzecznikiem prasowym tego 
stowarzyszenia. 

  Er ist der Sprecher des Vereins. 

  Oczekujemy wzrostu kursu.   Wir erwarten einen Anstieg des Kurses. 

  Oprócz tego nie jem mięsa.   Außerdem esse ich kein Fleisch. 

  Zleciłem oszacowanie wartości.   Ich lasse den Wert schätzen. 

  Czy widzisz ten ślad na śniegu?   Siehst du die Spur im Schnee? 

  Czy pójdziemy na przechadzkę?   Machen wir einen Bummel? 

  Czy znasz to miejsce?   Kennst du diesen Ort? 

  Rolnik uprawia pole.   Der Bauer bestellt die Felder. 

  To jest tylko projekt.   Das ist nur ein Entwurf. 

  On przyjdzie rano.   Er kommt morgen. 

  Idziemy stąd.   Wir gehen weg. 
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  Mam specjalne umiejętności.   Ich habe besondere Fähigkeiten. 

  Jak brzmi ten nagłówek?   Wie lautet die Überschrift? 

  Czy możesz zabrać ze sobą wózek na zakupy?   Holst du bitte einen Einkaufswagen? 

  To zachodzi za daleko.   Das führt zu Weit. 

  Każdy poszczególny głos się liczy.   Jede einzelne Stimme zählt. 

  Dziś mam dyżur.   Ich habe heute Bereitschaft. 

  Składka wynosi 2 euro miesięcznie.   Der Beitrag beträgt 2 Euro monatlich. 

  Obronę przejmie jakiś adwokat.   Die Verteidigung übernimmt ein Anwalt. 

  Smakuje wyśmienicie.   Das schmeckt lecker. 

  Zostaję leżeć.   Ich bleibe liegen. 

  Nie wierzysz w to sam.   Das glaubst du doch selber nicht. 

  Bez kłótni, proszę.   Keinen Streit, bitte. 

  On jest członkiem zarządu stowarzyszenia.   Er gehört zum Vorstand des Vereins. 

  Ofiara jego wychowania   Opfer seiner Erziehung. 

  Mieszkam w okręgu Münster.   Ich lebe im Landkreis Münster. 

  Starcia trwają.   Die Auseinandersetzungen halten an. 

  duch Świąt Bożego Narodzenia   Der Geist der Weihnacht. 

  Nie rozumiem jego postępowania.   Ich verstehe sein Vorgehen nicht. 

  Niemcy są częścią Europejskiej Unii 
Walutowej. 

  Deutschland ist Teil der Europäischen 
Währungsunion. 

  To kosztuje sto Euro wraz z podatkiem VAT.   Es kostet einhundert Euro einschließlich der 
Mehrwertsteuer. 
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  Głośniki wzmacniają muzykę.   Lautsprecher verstärken die Musik. 

  Nie mam ubezpieczenia zdrowotnego.   Ich habe keine Krankenversicherung. 

  Robię karierę.   Ich mache Karriere. 

  Czy masz jakiś namiot?   Hast du ein Zelt? 

  Cel uświęca środki.   Der Zweck heiligt die Mittel. 

  Narody Zjednoczone są związkiem wielu 
państw. 

  Die Vereinten Nationen sind ein 
Zusammenschluss vieler Staaten. 

  Składam wniosek.   Ich stelle einen Antrag. 

  Co podejrzewa?   Was ahnt er? 

  Tutaj mam wątpliwości.   Ich habe da meine Zweifel. 

  On jest bohaterem tej historii.   Er ist der Held der Geschichte. 

  Żaden dobry uczynek nie jest bezkarny.   Keine gute Tat bleibt ungestraft. 

  Tym sposobem doszliśmy do końca 
zwiedzania. 

  Somit kommen wir zum Ende der Führung. 

  Rzucasz cień.   Du wirfst einen Schatten. 

  Wojna zna tylko przegranych.   Ein Krieg kennt nur Verlierer. 

  Masz czapkę?   Hast du eine Mütze? 

  Każde miasto ma burmistrza.   Jede Stadt hat einen Bürgermeister. 

  O treści rozmowy   Über den Inhalt des Gespräches 

  To kosztuje około 20 euro.   Das kostet rund 20 Euro. 

  Czy masz nożyczki?   Hast du eine Schere? 

  Jak perły na sznurze.   wie Perlen an einer Schnur 
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  Rada Federalna zasiada w Berlinie.   Der Bundesrat sitzt in Berlin. 

  Rozbudowa firmy idzie do przodu.   Der Ausbau der Firma geht voran. 

  On pracuje jako przedstawiciel.   Er arbeitet als Vertreter. 

  Jądro ziemi ma ponad 6000 stopni.   Der Kern der Erde ist über 6000 Grad heiß. 

  Unia Europejska jest związkiem wielu państw 
europejskich. 

  Die EU ist ein Bündnis vieler europäischer 
Staaten. 

  Licho nie śpi.   Das Verbrechen schläft nicht. 

  Tworzą muzykę w stylu lat 50-tych.   Sie machen Musik im Stil der 50er Jahre. 

 

012.00_Lekcja 02_Odmiana czasowników regularnych_wysłuchaj po niemiecku! 

  Ich fahre nicht schnell.   Nie jadę szybko. 

  Wir schaffen noch die Wende.   Poradzimy sobie jeszcze ze zmianą. 

  Die EU ist ein Bündnis vieler europäischer 
Staaten. 

  Unia Europejska jest związkiem wielu państw 
europejskich. 

  Die Staatsanwaltschaft fordert 2 Jahre Haft.   Prokuratura żąda dwóch lat więzienia. 

  Ich sehe das Schiff vor Anker liegen.   Widzę łódź stojącą na kotwicy. 

  Das Gericht tagt heute um 15.00 Uhr.   Sąd zasiada dzisiaj o piętnastej. 

  Ich arbeite in der Entwicklung.   Pracuję w dziale rozwoju. 

  Ich habe da meine Zweifel.   Tutaj mam wątpliwości. 

  Wie geht die Zubereitung?   Jak idą przygotowania? 

  Ein Krieg kennt nur Verlierer.   Wojna zna tylko przegranych. 

  Er ist der Sprecher des Vereins.   On jest rzecznikiem prasowym tego 
stowarzyszenia. 

  Wir machen Gewinn.   Generujemy zysk. 
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  Der Ausbau der Firma geht voran.   Rozbudowa firmy idzie do przodu. 

  Heute tagt der Stadtrat.   Dzisiaj spotyka się rada miejska. 

  Das glaubst du doch selber nicht.   Nie wierzysz w to sam. 

  Ich habe im Augenblick keine Zeit.   W tej chwili nie mam czasu. 

  Wir erwarten einen Anstieg des Kurses.   Oczekujemy wzrostu kursu. 

  Kennst du diese Strecke?   Czy znasz ten odcinek? 

  Das geht überhaupt nicht.   To w ogóle nie działa. 

  Was ist der Inhalt des Pakets?   Co jest zawartością tej paczki? 

  Im Auftrag deines Mannes.   Na polecenie Twojego męża. 

  Der Geist der Weihnacht.   duch Świąt Bożego Narodzenia 

  wie Perlen an einer Schnur   Jak perły na sznurze. 

  Da kommt es leicht zu Missverständnissen.   Tu łatwo dochodzi do nieporozumień. 

  Ich reise gern, insbesondere ans Meer.   Chętnie podróżuję, zwłaszcza nad morze. 

  Siehst du das Flugzeug hoch oben am 
Himmel? 

  Czy widzisz ten samolot wysoko na niebie? 

  Da liegt aber viel Staub.   Tutaj leży pełno kurzu. 

  Deutschland ist Teil der Europäischen 
Währungsunion. 

  Niemcy są częścią Europejskiej Unii 
Walutowej. 

  Ich habe Husten.   Mam kaszel. 

  Den Rest schaffe ich allein.   Resztę mogę zrobić sam. 

  Kennst du diesen Ort?   Czy znasz to miejsce? 

  Opfer seiner Erziehung.   Ofiara jego wychowania 
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  Das ist der Ruf der Eule.   To jest okrzyk sowy. 

  Ich lasse den Wert schätzen.   Zleciłem oszacowanie wartości. 

  Das führt zu Weit.   To zachodzi za daleko. 

  So ist das Gesetz.   Takie jest prawo. 

  Er spricht sowohl Deutsch als auch 
Tschechisch. 

  Mówi zarówno po niemiecku, jak i po czesku. 

  Es kostet einhundert Euro einschließlich der 
Mehrwertsteuer. 

  To kosztuje sto Euro wraz z podatkiem VAT. 

  Hast du eine Schere?   Czy masz nożyczki? 

  Er kommt morgen.   On przyjdzie rano. 

  Ich habe besondere Fähigkeiten.   Mam specjalne umiejętności. 

  Ich besitze eine Eigenschaft.   Mam jedną cechę. 

  Was machst du?   Co robisz? 

  Er entwickelt ein Gegengift.   Wytwarza antidotum. 

  Ich mache Karriere.   Robię karierę. 

  Wir segeln Nord Nord-Ost.   Płyniemy w kierunku północno-wschodnim. 

  Das ist nur ein Entwurf.   To jest tylko projekt. 

  Du ahnst nicht.   Nie umiesz sobie wyobrazić. 

  Kabinett ist ein Sammelbegriff für die 
Regierung eines Landes. 

  Gabinet jest zbiorowym terminem dla rządu 
danego kraju. 

  Ich trage ein Jackett.   Noszę żakiet. 

  Das ist eine Frage der Höflichkeit.   To jest kwestia grzeczności. 

  Sie ist die Sprecherin des Vereins.   Jest rzecznikiem tego stowarzyszenia. 
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  Sie lässt sich nicht abweisen.   Nie pozwoli, by jej odmówiono. 

  Ich lasse mich vom Arzt untersuchen.   Dałem się zbadać lekarzowi. 

  Wir schaffen das.   Poradzimy sobie. 

  Über den Inhalt des Gespräches   O treści rozmowy 

  Das ist der Beweis!   To jest ten dowód! 

  Wir stecken in einer Krise.   Tkwimy w kryzysie. 

  Er ist der Vorsitzende des Vereins.   On jest przewodniczącym stowarzyszenia. 

  Ich bin stets zuverlässig.   Zawsze jestem niezawodny. 

  Was ahnt er?   Co podejrzewa? 

  Der Film kommt demnächst ins Kino.   Niebawem ten film wejdzie do kina. 

  Das nützt nicht.   Na niewiele się to zda. 

  Der Bundesrat sitzt in Berlin.   Rada Federalna zasiada w Berlinie. 

  Das kostet rund 20 Euro.   To kosztuje około 20 euro. 

  Wir fordern mehr Freizeit.   Żądam więcej wolności. 

  Hast du eine Mütze?   Masz czapkę? 

  Böswillige Zungen behaupten   Złe języki twierdzą 

  Die Gemeinde hält zusammen.   Wspólnota trzyma razem. 

  Das ist eine Herde Zebras.   To jest stado zebr. 

  Unbefugte haben keinen Zugang.   Nieuprawnione osoby nie mają dostępu. 

  Wir gehen heute zur Burg.   Dziś jedziemy na zamek. 

  Was benötigen wir noch?   Czego jeszcze potrzebujemy? 
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  Jede einzelne Stimme zählt.   Każdy poszczególny głos się liczy. 

  Der Bauer bestellt die Felder.   Rolnik uprawia pole. 

  Die Bundesregierung tagt im Bundestag.   Rząd federalny zasiada w Bundestagu. 

  Er arbeitet als Vertreter.   On pracuje jako przedstawiciel. 

  Ich stelle einen Antrag.   Składam wniosek. 

  Wir schließen gleich.   Zaraz zamykamy. 

  Keinen Streit, bitte.   Bez kłótni, proszę. 

  Ich wohne zu weit entfernt.   Mieszkam bardzo daleko. 

  Somit kommen wir zum Ende der Führung.   Tym sposobem doszliśmy do końca 
zwiedzania. 

  Ich bleibe liegen.   Zostaję leżeć. 

  Sie reichen für vierundzwanzig Stunden.   Wytrzymają 24 godziny. 

  Wir gehen weg.   Idziemy stąd. 

  Er arbeitet in der Verwaltung.   Pracuje w administracji. 

  Jede Stadt hat einen Bürgermeister.   Każde miasto ma burmistrza. 

  Er gehört zum Vorstand des Vereins.   On jest członkiem zarządu stowarzyszenia. 

  Siehst du die Spur im Schnee?   Czy widzisz ten ślad na śniegu? 

  Du wirfst einen Schatten.   Rzucasz cień. 

  Ich verstehe sein Vorgehen nicht.   Nie rozumiem jego postępowania. 

  Die Verteidigung übernimmt ein Anwalt.   Obronę przejmie jakiś adwokat. 

  Machen wir einen Bummel?   Czy pójdziemy na przechadzkę? 



 77 

  Die Vereinten Nationen sind ein 
Zusammenschluss vieler Staaten. 

  Narody Zjednoczone są związkiem wielu 
państw. 

  Er ist der Held der Geschichte.   On jest bohaterem tej historii. 

  Die Auseinandersetzungen halten an.   Starcia trwają. 

  Wie lautet die Anklage?   Jak brzmi oskarżenie? 

  Hast du ein Zelt?   Czy masz jakiś namiot? 

  Die Währung der USA ist der Dollar.   Walutą USA jest dolar. 

  Wir arbeiten im Schichtbetrieb.   Pracujemy na zmiany. 

  Wir lassen das Geschäft.   Porzucamy interes. 

  System kracht in allen Fugen.   System ma luki. 

  Keine gute Tat bleibt ungestraft.   Żaden dobry uczynek nie jest bezkarny. 

  Das schmeckt lecker.   Smakuje wyśmienicie. 

  Das Geld druckt die Bundesbank.   Pieniądze drukuje Bank federalny. 

  Hast du einen Beutel?   Masz jakiś worek? 

  Ich habe heute Bereitschaft.   Dziś mam dyżur. 

  Wir bekommen staatliche Fördermittel.   Otrzymujemy finansowanie państwowe. 

  Ich sehe das nun im Zusammenhang.   Widzę to tylko w kontekście. 

  Der Zweck heiligt die Mittel.   Cel uświęca środki. 

  Holst du bitte einen Einkaufswagen?   Czy możesz zabrać ze sobą wózek na zakupy? 

  Ich gehe gern wandern.   Lubię wędrówki piesze. 

  Welches Ziel verfolgen Sie?   Do jakiego celu dążycie? 

  Der Oberbürgermeister hält eine Rede.   Burmistrz głosi mowę. 
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  Ich kenne eine Abkürzung.   Znam skrót. 

  Der Kern der Erde ist über 6000 Grad heiß.   Jądro ziemi ma ponad 6000 stopni. 

  Wir sind Teil der Europäischen Union.   Jesteśmy częścią Unii Europejskiej. 

  Sie ermitteln in alle Richtungen.   Prowadzą śledztwo we wszystkich kierunkach. 

  Das Verbrechen schläft nicht.   Licho nie śpi. 

  Ich gehe rasch noch einkaufen.   Idę szybko na zakupy. 

  Ich zahle gerne meine Steuern.   Chętnie płacę podatki. 

  Die Ermittlungen laufen.   Trwają dochodzenia. 

  Wie lautet die Überschrift?   Jak brzmi ten nagłówek? 

  Die Zeit vergeht.   Czas płynie. 

  Ich habe eine Bitte.   Mam prośbę. 

  Inzwischen wohne ich in Berlin.   W międzyczasie mieszkam w Berlinie. 

  Das Fleisch hat viel Fett.   Mięso ma dużo tłuszczu. 

  Außerdem esse ich kein Fleisch.   Oprócz tego nie jem mięsa. 

  Er steht im Licht der Öffentlichkeit.   On jest na świeczniku. 

  Die Gewerkschaft unterstützt alle Mitglieder.   Związki zawodowe wspierają wszystkich 
członków. 

  Ich lebe im Landkreis Münster.   Mieszkam w okręgu Münster. 

  Ich habe keine Krankenversicherung.   Nie mam ubezpieczenia zdrowotnego. 

  Machen wir einen Spaziergang?   Pójdziemy na spacer? 

  Der Beitrag beträgt 2 Euro monatlich.   Składka wynosi 2 euro miesięcznie. 

  Lautsprecher verstärken die Musik.   Głośniki wzmacniają muzykę. 
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  Sie machen Musik im Stil der 50er Jahre.   Tworzą muzykę w stylu lat 50-tych. 
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Was machst du? Er kommt morgen. Ich bleibe liegen. 

Wir schaffen das. Er entwickelt ein Gegengift. Wir fordern mehr Freizeit. 

Wir schließen gleich. Was benötigen wir noch? 
Sie ermitteln in alle 

Richtungen. 

Lautsprecher verstärken die 
Musik. 

Sie lässt sich nicht abweisen. Was ahnt er? 

Du ahnst nicht. Das führt zu Weit. Das nützt nicht. 

Sie reichen für 
vierundzwanzig Stunden. 

Die Zeit vergeht. Hast du eine Schere? 
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Zostaję leżeć. On przyjdzie rano. Co robisz? 

Żądam więcej wolności. Wytwarza antidotum. Poradzimy sobie. 

Prowadzą śledztwo we 
wszystkich kierunkach. 

Czego jeszcze 
potrzebujemy? 

Zaraz zamykamy. 

Co podejrzewa? 
Nie pozwoli, by jej 

odmówiono. 
Głośniki wzmacniają 

muzykę. 

Na niewiele się to zda. To zachodzi za daleko. Nie umiesz sobie wyobrazić. 

Czy masz nożyczki? Czas płynie. Wytrzymają 24 godziny. 
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Ich kenne eine Abkürzung. Kennst du diesen Ort? Wir gehen heute zur Burg. 

Wir gehen weg. Hast du ein Zelt? Ich wohne zu weit entfernt. 

Kennst du diese Strecke? Ich trage ein Jackett. Hast du eine Mütze? 

Ich habe Husten. Hast du einen Beutel? 
Holst du bitte einen 

Einkaufswagen? 

Das Fleisch hat viel Fett. Das schmeckt lecker. Wie geht die Zubereitung? 

Ich habe eine Bitte. Wie lautet die Überschrift? 
Das ist eine Frage der 

Höflichkeit. 
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Dziś jedziemy na zamek. Czy znasz to miejsce? Znam skrót. 

Mieszkam bardzo daleko. Czy masz jakiś namiot? Idziemy stąd. 

Masz czapkę? Noszę żakiet. Czy znasz ten odcinek? 

Czy możesz zabrać ze sobą 
wózek na zakupy? 

Masz jakiś worek? Mam kaszel. 

Jak idą przygotowania? Smakuje wyśmienicie. Mięso ma dużo tłuszczu. 

To jest kwestia grzeczności. Jak brzmi ten nagłówek? Mam prośbę. 
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Das ist der Ruf der Eule. Das geht überhaupt nicht. 
Außerdem esse ich kein 

Fleisch. 

Er spricht sowohl Deutsch 
als auch Tschechisch. 

Ich sehe das nun im 
Zusammenhang. 

Ich reise gern, insbesondere 
ans Meer. 

Ich bin stets zuverlässig. Ich habe da meine Zweifel. 
Das glaubst du doch selber 

nicht. 

Jede einzelne Stimme zählt. Den Rest schaffe ich allein. 
Keine gute Tat bleibt 

ungestraft. 

Unbefugte haben keinen 
Zugang. 

Die Auseinandersetzungen 
halten an. 

Der Geist der Weihnacht. 

Der Zweck heiligt die Mittel. 
Es kostet einhundert Euro 

einschließlich der 
Mehrwertsteuer. 

Das ist der Beweis! 
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Oprócz tego nie jem mięsa. To w ogóle nie działa. To jest okrzyk sowy. 

Chętnie podróżuję, 
zwłaszcza nad morze. 

Widzę to tylko w kontekście. 
Mówi zarówno po 

niemiecku, jak i po czesku. 

Nie wierzysz w to sam. Tutaj mam wątpliwości. Zawsze jestem niezawodny. 

Żaden dobry uczynek nie jest 
bezkarny. 

Resztę mogę zrobić sam. 
Każdy poszczególny głos się 

liczy. 

duch Świąt Bożego 
Narodzenia 

Starcia trwają. 
Nieuprawnione osoby nie 

mają dostępu. 

To jest ten dowód! 
To kosztuje sto Euro wraz z 

podatkiem VAT. 
Cel uświęca środki. 
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Ich verstehe sein Vorgehen 
nicht. 

Da kommt es leicht zu 
Missverständnissen. 

wie Perlen an einer Schnur 

Ich mache Karriere. 
Wir arbeiten im 
Schichtbetrieb. 

Ich arbeite in der 
Entwicklung. 

Er arbeitet als Vertreter. 
Er ist der Vorsitzende des 

Vereins. 
Ich stelle einen Antrag. 

Er gehört zum Vorstand des 
Vereins. 

Wir machen Gewinn. Wir stecken in einer Krise. 

Der Ausbau der Firma geht 
voran. 

Das ist nur ein Entwurf. 
Ich zahle gerne meine 

Steuern. 

Die Gewerkschaft unterstützt 
alle Mitglieder. 

Wir erwarten einen Anstieg 
des Kurses. 

Was ist der Inhalt des 
Pakets? 
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Jak perły na sznurze. 
Tu łatwo dochodzi do 

nieporozumień. 
Nie rozumiem jego 

postępowania. 

Pracuję w dziale rozwoju. Pracujemy na zmiany. Robię karierę. 

Składam wniosek. 
On jest przewodniczącym 

stowarzyszenia. 
On pracuje jako 
przedstawiciel. 

Tkwimy w kryzysie. Generujemy zysk. 
On jest członkiem zarządu 

stowarzyszenia. 

Chętnie płacę podatki. To jest tylko projekt. 
Rozbudowa firmy idzie do 

przodu. 

Co jest zawartością tej 
paczki? 

Oczekujemy wzrostu kursu. 
Związki zawodowe 

wspierają wszystkich 
członków. 
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Die Währung der USA ist 
der Dollar. 

Sie ist die Sprecherin des 
Vereins. 

Ich habe heute Bereitschaft. 

Welches Ziel verfolgen Sie? Ich lasse den Wert schätzen. Im Auftrag deines Mannes. 

Wir lassen das Geschäft. 
System kracht in allen 

Fugen. 
Über den Inhalt des 

Gespräches 

Inzwischen wohne ich in 
Berlin. 

Das kostet rund 20 Euro. 
Somit kommen wir zum 

Ende der Führung. 

Der Film kommt demnächst 
ins Kino. 

Ich habe im Augenblick 
keine Zeit. 

Siehst du das Flugzeug hoch 
oben am Himmel? 

Der Bauer bestellt die 
Felder. 

Das ist eine Herde Zebras. Da liegt aber viel Staub. 
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Dziś mam dyżur. 
Jest rzecznikiem tego 

stowarzyszenia. 
Walutą USA jest dolar. 

Na polecenie Twojego męża. 
Zleciłem oszacowanie 

wartości. 
Do jakiego celu dążycie? 

O treści rozmowy System ma luki. Porzucamy interes. 

Tym sposobem doszliśmy do 
końca zwiedzania. 

To kosztuje około 20 euro. 
W międzyczasie mieszkam 

w Berlinie. 

Czy widzisz ten samolot 
wysoko na niebie? 

W tej chwili nie mam czasu. 
Niebawem ten film wejdzie 

do kina. 

Tutaj leży pełno kurzu. To jest stado zebr. Rolnik uprawia pole. 
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Siehst du die Spur im 
Schnee? 

Du wirfst einen Schatten. 
Der Kern der Erde ist über 

6000 Grad heiß. 

Wir segeln Nord Nord-Ost. Opfer seiner Erziehung. 
Er ist der Sprecher des 

Vereins. 

Die Bundesregierung tagt im 
Bundestag. 

Ein Krieg kennt nur 
Verlierer. 

Das Gericht tagt heute um 
15.00 Uhr. 

Jede Stadt hat einen 
Bürgermeister. 

Keinen Streit, bitte. 
Er steht im Licht der 

Öffentlichkeit. 

So ist das Gesetz. 
Die Staatsanwaltschaft 

fordert 2 Jahre Haft. 
Wir sind Teil der 

Europäischen Union. 

Die Gemeinde hält 
zusammen. 

Er arbeitet in der 
Verwaltung. 

Ich habe keine 
Krankenversicherung. 
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Jądro ziemi ma ponad 6000 
stopni. 

Rzucasz cień. 
Czy widzisz ten ślad na 

śniegu? 

On jest rzecznikiem 
prasowym tego 
stowarzyszenia. 

Ofiara jego wychowania 
Płyniemy w kierunku 
północno-wschodnim. 

Sąd zasiada dzisiaj o 
piętnastej. 

Wojna zna tylko 
przegranych. 

Rząd federalny zasiada w 
Bundestagu. 

On jest na świeczniku. Bez kłótni, proszę. Każde miasto ma burmistrza. 

Jesteśmy częścią Unii 
Europejskiej. 

Prokuratura żąda dwóch lat 
więzienia. 

Takie jest prawo. 

Nie mam ubezpieczenia 
zdrowotnego. 

Pracuje w administracji. Wspólnota trzyma razem. 
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Der Beitrag beträgt 2 Euro 
monatlich. 

Die Ermittlungen laufen. 
Wir schaffen noch die 

Wende. 

Der Oberbürgermeister hält 
eine Rede. 

Wir bekommen staatliche 
Fördermittel. 

Das Verbrechen schläft 
nicht. 

Wie lautet die Anklage? Heute tagt der Stadtrat. 
Kabinett ist ein 

Sammelbegriff für die 
Regierung eines Landes. 

Deutschland ist Teil der 
Europäischen 

Währungsunion. 

Die Vereinten Nationen sind 
ein Zusammenschluss vieler 

Staaten. 

Das Geld druckt die 
Bundesbank. 

Die Verteidigung übernimmt 
ein Anwalt. 

Die EU ist ein Bündnis 
vieler europäischer Staaten. 

Der Bundesrat sitzt in Berlin. 

Ich lebe im Landkreis 
Münster. 

Er ist der Held der 
Geschichte. 

Ich lasse mich vom Arzt 
untersuchen. 
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Poradzimy sobie jeszcze ze 
zmianą. 

Trwają dochodzenia. 
Składka wynosi 2 euro 

miesięcznie. 

Licho nie śpi. 
Otrzymujemy finansowanie 

państwowe. 
Burmistrz głosi mowę. 

Gabinet jest zbiorowym 
terminem dla rządu danego 

kraju. 

Dzisiaj spotyka się rada 
miejska. 

Jak brzmi oskarżenie? 

Pieniądze drukuje Bank 
federalny. 

Narody Zjednoczone są 
związkiem wielu państw. 

Niemcy są częścią 
Europejskiej Unii 

Walutowej. 

Rada Federalna zasiada w 
Berlinie. 

Unia Europejska jest 
związkiem wielu państw 

europejskich. 

Obronę przejmie jakiś 
adwokat. 

Dałem się zbadać lekarzowi. 
On jest bohaterem tej 

historii. 
Mieszkam w okręgu 

Münster. 
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Ich besitze eine Eigenschaft. 
Böswillige Zungen 

behaupten 
Ich sehe das Schiff vor 

Anker liegen. 

Ich fahre nicht schnell. 
Ich habe besondere 

Fähigkeiten. 
Ich gehe rasch noch 

einkaufen. 

Machen wir einen 
Spaziergang? 

Machen wir einen Bummel? Ich gehe gern wandern. 

Sie machen Musik im Stil 
der 50er Jahre. 

-  -  

-  -  -  

-  -  -  
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Widzę łódź stojącą na 
kotwicy. 

Złe języki twierdzą Mam jedną cechę. 

Idę szybko na zakupy. Mam specjalne umiejętności. Nie jadę szybko. 

Lubię wędrówki piesze. 
Czy pójdziemy na 

przechadzkę? 
Pójdziemy na spacer? 

-  -  
Tworzą muzykę w stylu lat 

50-tych. 
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012.02_Lekcja 02_Odmiana czasowników regularnych_test 

  Czy widzisz ten samolot wysoko na niebie? ................................................................. 

  Bez kłótni, proszę. ................................................................. 

  Idę szybko na zakupy. ................................................................. 

  Noszę żakiet. ................................................................. 

  W tej chwili nie mam czasu. ................................................................. 

  Związki zawodowe wspierają wszystkich 
członków. 

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

  On pracuje jako przedstawiciel. ................................................................. 

  Głośniki wzmacniają muzykę. ................................................................. 

  Robię karierę. ................................................................. 

  On jest przewodniczącym stowarzyszenia. ................................................................. 

  Gabinet jest zbiorowym terminem dla rządu 
danego kraju. 

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

  Tym sposobem doszliśmy do końca 
zwiedzania. 

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

  Nie mam ubezpieczenia zdrowotnego. ................................................................. 
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012.03_Lekcja 02_Odmiana czasowników regularnych_klucz 

  Czy widzisz ten samolot wysoko na niebie?   Siehst du das Flugzeug hoch oben am 
Himmel? 

  Bez kłótni, proszę.   Keinen Streit, bitte. 

  Idę szybko na zakupy.   Ich gehe rasch noch einkaufen. 

  Noszę żakiet.   Ich trage ein Jackett. 

  W tej chwili nie mam czasu.   Ich habe im Augenblick keine Zeit. 

  Związki zawodowe wspierają wszystkich 
członków. 

  Die Gewerkschaft unterstützt alle Mitglieder. 

  On pracuje jako przedstawiciel.   Er arbeitet als Vertreter. 

  Głośniki wzmacniają muzykę.   Lautsprecher verstärken die Musik. 

  Robię karierę.   Ich mache Karriere. 

  On jest przewodniczącym stowarzyszenia.   Er ist der Vorsitzende des Vereins. 

  Gabinet jest zbiorowym terminem dla rządu 
danego kraju. 

  Kabinett ist ein Sammelbegriff für die 
Regierung eines Landes. 

  Tym sposobem doszliśmy do końca 
zwiedzania. 

  Somit kommen wir zum Ende der Führung. 

  Nie mam ubezpieczenia zdrowotnego.   Ich habe keine Krankenversicherung. 

  On jest na świeczniku.   Er steht im Licht der Öffentlichkeit. 

  Dziś jedziemy na zamek.   Wir gehen heute zur Burg. 

  Nieuprawnione osoby nie mają dostępu.   Unbefugte haben keinen Zugang. 

  Idziemy stąd.   Wir gehen weg. 

  Rząd federalny zasiada w Bundestagu.   Die Bundesregierung tagt im Bundestag. 

  Czego jeszcze potrzebujemy?   Was benötigen wir noch? 
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  Tworzą muzykę w stylu lat 50-tych.   Sie machen Musik im Stil der 50er Jahre. 

  Złe języki twierdzą   Böswillige Zungen behaupten 

  Czy znasz ten odcinek?   Kennst du diese Strecke? 

  Sąd zasiada dzisiaj o piętnastej.   Das Gericht tagt heute um 15.00 Uhr. 

  Prowadzą śledztwo we wszystkich kierunkach.   Sie ermitteln in alle Richtungen. 

  Burmistrz głosi mowę.   Der Oberbürgermeister hält eine Rede. 

  Składka wynosi 2 euro miesięcznie.   Der Beitrag beträgt 2 Euro monatlich. 

  Resztę mogę zrobić sam.   Den Rest schaffe ich allein. 

  Mieszkam w okręgu Münster.   Ich lebe im Landkreis Münster. 

  Rada Federalna zasiada w Berlinie.   Der Bundesrat sitzt in Berlin. 

  Płyniemy w kierunku północno-wschodnim.   Wir segeln Nord Nord-Ost. 

  Licho nie śpi.   Das Verbrechen schläft nicht. 

  To jest okrzyk sowy.   Das ist der Ruf der Eule. 

  Wspólnota trzyma razem.   Die Gemeinde hält zusammen. 

  Dziś mam dyżur.   Ich habe heute Bereitschaft. 

  Tu łatwo dochodzi do nieporozumień.   Da kommt es leicht zu Missverständnissen. 

  Zostaję leżeć.   Ich bleibe liegen. 

  Każdy poszczególny głos się liczy.   Jede einzelne Stimme zählt. 

  Chętnie płacę podatki.   Ich zahle gerne meine Steuern. 

  Niemcy są częścią Europejskiej Unii 
Walutowej. 

  Deutschland ist Teil der Europäischen 
Währungsunion. 

  W międzyczasie mieszkam w Berlinie.   Inzwischen wohne ich in Berlin. 
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  Widzę to tylko w kontekście.   Ich sehe das nun im Zusammenhang. 

  Mam kaszel.   Ich habe Husten. 

  On jest rzecznikiem prasowym tego 
stowarzyszenia. 

  Er ist der Sprecher des Vereins. 

  Nie jadę szybko.   Ich fahre nicht schnell. 

  Żaden dobry uczynek nie jest bezkarny.   Keine gute Tat bleibt ungestraft. 

  Mięso ma dużo tłuszczu.   Das Fleisch hat viel Fett. 

  Czy masz nożyczki?   Hast du eine Schere? 

  Poradzimy sobie.   Wir schaffen das. 

  To jest stado zebr.   Das ist eine Herde Zebras. 

  Żądam więcej wolności.   Wir fordern mehr Freizeit. 

  Jest rzecznikiem tego stowarzyszenia.   Sie ist die Sprecherin des Vereins. 

  Do jakiego celu dążycie?   Welches Ziel verfolgen Sie? 

  To kosztuje sto Euro wraz z podatkiem VAT.   Es kostet einhundert Euro einschließlich der 
Mehrwertsteuer. 

  Czy możesz zabrać ze sobą wózek na zakupy?   Holst du bitte einen Einkaufswagen? 

  Dzisiaj spotyka się rada miejska.   Heute tagt der Stadtrat. 

  Składam wniosek.   Ich stelle einen Antrag. 

  Co robisz?   Was machst du? 

  Unia Europejska jest związkiem wielu państw 
europejskich. 

  Die EU ist ein Bündnis vieler europäischer 
Staaten. 

  duch Świąt Bożego Narodzenia   Der Geist der Weihnacht. 

  Otrzymujemy finansowanie państwowe.   Wir bekommen staatliche Fördermittel. 
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  Czy masz jakiś namiot?   Hast du ein Zelt? 

  Walutą USA jest dolar.   Die Währung der USA ist der Dollar. 

  Czy znasz to miejsce?   Kennst du diesen Ort? 

  Jądro ziemi ma ponad 6000 stopni.   Der Kern der Erde ist über 6000 Grad heiß. 

  System ma luki.   System kracht in allen Fugen. 

  Zleciłem oszacowanie wartości.   Ich lasse den Wert schätzen. 

  Poradzimy sobie jeszcze ze zmianą.   Wir schaffen noch die Wende. 

  Masz jakiś worek?   Hast du einen Beutel? 

  Oprócz tego nie jem mięsa.   Außerdem esse ich kein Fleisch. 

  Wytrzymają 24 godziny.   Sie reichen für vierundzwanzig Stunden. 

  On przyjdzie rano.   Er kommt morgen. 

  Niebawem ten film wejdzie do kina.   Der Film kommt demnächst ins Kino. 

  Narody Zjednoczone są związkiem wielu 
państw. 

  Die Vereinten Nationen sind ein 
Zusammenschluss vieler Staaten. 

  Jak perły na sznurze.   wie Perlen an einer Schnur 

  Czy widzisz ten ślad na śniegu?   Siehst du die Spur im Schnee? 

  Każde miasto ma burmistrza.   Jede Stadt hat einen Bürgermeister. 

  Pracujemy na zmiany.   Wir arbeiten im Schichtbetrieb. 

  Jesteśmy częścią Unii Europejskiej.   Wir sind Teil der Europäischen Union. 

  Rzucasz cień.   Du wirfst einen Schatten. 

  Oczekujemy wzrostu kursu.   Wir erwarten einen Anstieg des Kurses. 

  To kosztuje około 20 euro.   Das kostet rund 20 Euro. 
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  Chętnie podróżuję, zwłaszcza nad morze.   Ich reise gern, insbesondere ans Meer. 

  Jak idą przygotowania?   Wie geht die Zubereitung? 

  Dałem się zbadać lekarzowi.   Ich lasse mich vom Arzt untersuchen. 

  Znam skrót.   Ich kenne eine Abkürzung. 

  To w ogóle nie działa.   Das geht überhaupt nicht. 

  Mam jedną cechę.   Ich besitze eine Eigenschaft. 

  Na polecenie Twojego męża.   Im Auftrag deines Mannes. 

  Takie jest prawo.   So ist das Gesetz. 

  Lubię wędrówki piesze.   Ich gehe gern wandern. 

  Wytwarza antidotum.   Er entwickelt ein Gegengift. 

  Nie rozumiem jego postępowania.   Ich verstehe sein Vorgehen nicht. 

  Czas płynie.   Die Zeit vergeht. 

  Nie pozwoli, by jej odmówiono.   Sie lässt sich nicht abweisen. 

  Generujemy zysk.   Wir machen Gewinn. 

  Pracuje w administracji.   Er arbeitet in der Verwaltung. 

  Co podejrzewa?   Was ahnt er? 

  Nie umiesz sobie wyobrazić.   Du ahnst nicht. 

  Starcia trwają.   Die Auseinandersetzungen halten an. 

  Jak brzmi oskarżenie?   Wie lautet die Anklage? 

  Pracuję w dziale rozwoju.   Ich arbeite in der Entwicklung. 

  Pójdziemy na spacer?   Machen wir einen Spaziergang? 
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  Ofiara jego wychowania   Opfer seiner Erziehung. 

  To jest tylko projekt.   Das ist nur ein Entwurf. 

  Zaraz zamykamy.   Wir schließen gleich. 

  Mam specjalne umiejętności.   Ich habe besondere Fähigkeiten. 

  Tutaj leży pełno kurzu.   Da liegt aber viel Staub. 

  Czy pójdziemy na przechadzkę?   Machen wir einen Bummel? 

  Tkwimy w kryzysie.   Wir stecken in einer Krise. 

  Masz czapkę?   Hast du eine Mütze? 

  To zachodzi za daleko.   Das führt zu Weit. 

  To jest kwestia grzeczności.   Das ist eine Frage der Höflichkeit. 

  Jak brzmi ten nagłówek?   Wie lautet die Überschrift? 

  Trwają dochodzenia.   Die Ermittlungen laufen. 

  Mówi zarówno po niemiecku, jak i po czesku.   Er spricht sowohl Deutsch als auch 
Tschechisch. 

  Pieniądze drukuje Bank federalny.   Das Geld druckt die Bundesbank. 

  Nie wierzysz w to sam.   Das glaubst du doch selber nicht. 

  Tutaj mam wątpliwości.   Ich habe da meine Zweifel. 

  Co jest zawartością tej paczki?   Was ist der Inhalt des Pakets? 

  Cel uświęca środki.   Der Zweck heiligt die Mittel. 

  Rolnik uprawia pole.   Der Bauer bestellt die Felder. 

  Mam prośbę.   Ich habe eine Bitte. 

  Rozbudowa firmy idzie do przodu.   Der Ausbau der Firma geht voran. 
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  Zawsze jestem niezawodny.   Ich bin stets zuverlässig. 

  Mieszkam bardzo daleko.   Ich wohne zu weit entfernt. 

  Wojna zna tylko przegranych.   Ein Krieg kennt nur Verlierer. 

  Porzucamy interes.   Wir lassen das Geschäft. 

  On jest bohaterem tej historii.   Er ist der Held der Geschichte. 

  Widzę łódź stojącą na kotwicy.   Ich sehe das Schiff vor Anker liegen. 

  Obronę przejmie jakiś adwokat.   Die Verteidigung übernimmt ein Anwalt. 

  O treści rozmowy   Über den Inhalt des Gespräches 

  To jest ten dowód!   Das ist der Beweis! 

  Smakuje wyśmienicie.   Das schmeckt lecker. 

  Prokuratura żąda dwóch lat więzienia.   Die Staatsanwaltschaft fordert 2 Jahre Haft. 

  Na niewiele się to zda.   Das nützt nicht. 

  On jest członkiem zarządu stowarzyszenia.   Er gehört zum Vorstand des Vereins. 
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013_Lekcja 03_Zaimki_ Słownictwo - słuchaj! 

  Vorwurf, der, Vorwürfe   obwinienie, zarzut 

  Bereich, der, Bereiche   obszar. 

  Zeichnung, die   rysunek 

  drängen   zmuszać 

  gönnen   życzyć 

  übel   źle 

  nahe   bliskość 

  Felsen, der   skała 

  führen - ich führe, du führst, er führt, wir 
führen, ihr führt, sie führen 

  prowadzić, prowadziłem 

  abholen   odebrać 

  ähnlich sehen   być podobnym 

  machen   przeszkadzać 

  gelingen   udać się 

  fehlen   brakować 

  brechen   złamać, rozbić 

  gefallen lassen   pozwolić sobie 

  Beschreibung, die   opis 

  Seine, das   Pański 

  zu viel   za dużo 

  Vorschlag, der, Vorschläge   propozycja 
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  angehen   dotyczyć 

  mies   źle 

  anlasten   winić 

  entsprechen   spełniać 

  Rätsel, das   tajemnica 

  eigentlich   właściwie 

  Daumen, der   kciuk 

  Zusammenfassung, die   podsumowanie 

  lästig fallen   przeszkadzać 

  Gegner, der   przeciwnik 

 

014_Lekcja 03_Zaimki_ Słownictwo - przetłumacz! 

  propozycja   Vorschlag, der, Vorschläge 

  złamać, rozbić   brechen 

  tajemnica   Rätsel, das 

  obwinienie, zarzut   Vorwurf, der, Vorwürfe 

  przeszkadzać   lästig fallen 

  prowadzić, prowadziłem   führen - ich führe, du führst, er führt, wir 
führen, ihr führt, sie führen 

  spełniać   entsprechen 

  źle   mies 

  obszar.   Bereich, der, Bereiche 

  pozwolić sobie   gefallen lassen 
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  dotyczyć   angehen 

  za dużo   zu viel 

  skała   Felsen, der 

  bliskość   nahe 

  zmuszać   drängen 

  właściwie   eigentlich 

  udać się   gelingen 

  życzyć   gönnen 

  Pański   Seine, das 

  brakować   fehlen 

  winić   anlasten 

  kciuk   Daumen, der 

  opis   Beschreibung, die 

  odebrać   abholen 

  być podobnym   ähnlich sehen 

  przeszkadzać   machen 

  podsumowanie   Zusammenfassung, die 

  źle   übel 

  rysunek   Zeichnung, die 

  przeciwnik   Gegner, der 
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015_Lekcja 03_Zaimki _wyjaśnienie 
 

W języku niemieckim występują następujące zaimki dzierżawcze: 

 

  mój mein   nasz unser 

  twój dein   wasz euer 

  jego sein   ich ihr 

  jej ihr 

 jego sein   Pana, Pani, Państwa Ihr 

 

W liczbie mnogiej odmieniają się tak jak rodzajnik nieokreślony: 

 

Rodzaj męski: 

Mianownik mein       Vater  mój ojciec  

Dopełniacz meines   Vaters  mojego ojca 

Celownik meinem Vater  mojemu ojcu 

Biernik    meinen    Vater  mojego ojca 

 

Rodzaj żeński 

Mianownik seine Mutter   jego matka 

Dopełniacz seiner  Mutter  jego matki 

Celownik seiner  Mutter  jego matce 

Biernik   seine    Mutter  jego matkę 

 

Rodzaj nijaki 

Mianownik unser Buch   nasza książka 

Dopełniacz uneseres Buches  naszej książki 

Celownik unserem Buch  naszej książce 

Biernik  unser Buch      naszą książkę 

 

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

Ich gebe es deinem Vater.  Daję to twojemu ojcu. 
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Ich sehe ihren Vater   Widzę jej ojca. Widzę Pańskiego ojca.  

Ich gebe es seiner Mutter.  Daję to jego matce. 

 

Taka sama odmiana występuje również u KEIN. 

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

Ich sehe kein Kind.  Biernik   Nie widzę żadnego dziecka. 

 

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

 Mianownik  ihre    Häuser   jej domy 

 Dopełniacz  ihrer  Häuser   jej domów 

 Celownik ihren  Häusern   jej domom 

 Biernik   ihre    Häuser   jej domy 

 

Ihre Bücher sind gut.    Jej książki są dobre. 

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

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

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

 

Odmiana zaimków osobowych 

Zaimki w Mianowniku znamy już dobrze.  

ich du er  sie es wir ihr sie Sie 

Zaimki osobowe odmieniamy w Celowniku i Bierniku. 

 

Celownik komu, czemu 

mir dir ihm ihr ihm uns euch ihnen Ihnen 

Mir geht es gut   Czuję się dobrze. 

Dir geht es gut   Czujesz się dobrze. 

Ihm geht es gut  On czuje się dobrze.  

Ihr geht es gut   Ona czuje się dobrze. 

Uns geht es gut  My czujemy się dobrze.  

Euch geht es gut.  Wy czujecie się dobrze.  

Ihnen geht es gut.  Oni czują się dobrze.  

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

 

mich dich ihn sie es uns euch sie Sie 

 

Ich sehe mich  Widzę siebie. 

Ich sehe dich.  Widzę ciebie.  

Ich sehe ihn  Widzę go. 

Ich sehe sie  Widzę ją. 

Ich sehe es  Widzę go.  

Ich sehe uns  Widzę nas. 

Ich sehe euch  Widzę was.  

Ich sehe sie  Widzę ich. 

Ich sehe Sie.  Widzę Pana. 

 

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

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

Ich gebe es ihr morgen.  Dam jej to jutro. 

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

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

 Ruf mich an.  (4 p.)  Zadzwoń do mnie! (D.) 
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016_Lekcja 03_Zaimki_ Ćwiczenia sprawdzające - słuchaj! 

  Ich gebe dir die Zusammenfassung.   Daję ci to podsumowanie. 

  Wenn ich Ihnen nicht lästig falle.   Teraz mszczą się za to. 

  Das sieht ihr ähnlich.   To jest do niej podobne. 

  Wenn du dein Wort brichst …   Jeśli złamiesz słowo… 

  Es fehlt mir nicht.   Nie brakuje mi tego. 

  Ich bin ihr sehr nahe.   Jestem bardzo blisko niej. 

  Ich kann dir eine Beschreibung geben.   Mogę dać ci opis. 

  Wohin führen Sie mich?   Dokąd mnie Pan prowadzi? 

  Das ist mir ein Rätsel.   To dla mnie tajemnica. 

  lch mache Dir keinen Vorwurf.   Nie obwiniam cię. 

  Jedem das Seine.   Każdemu to, co mu się należy. 

  Ich halte dir die Daumen.   Trzymam kciuki. 

  Ihrem Wunsch kann ich nicht entsprechen.   Nie mogę spełnić Pańskiego/Pani życzenia. 

  Ich mache Dir eine Zeichnung.   Zrobię rysunek dla ciebie. 

  Ich mache dir einen Vorschlag.   Zrobię ci propozycję. 

  Lass dir das nicht gefallen.   Nie pozwól na to. 

  Das Ganze geht mich doch gar nichts an.   Ta cała sprawa mnie nie dotyczy. 

  Eigentlich ist mir zu kalt.   Właściwie to jest mi za zimno. 

  Ich gönne es ihm.   Życzę mu tego. 

  Das ist mein Bereich.   To jest mój obszar. 

  Das macht mir nichts.   To mi nie przeszkadza. 
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  Ich nehme ihn in Schutz.   Wezmę go pod ochronę. 

  Es gelingt mir nicht.   Nie udaje mi się. 

  Mir ist nicht mies.   Nie jest mi źle. 

  Ich dränge Sie nur ungern.   Niechętnie cię zmuszam. 

  Ich komme dich abholen.   Odbiorę cię. 

  Das ist mir zu viel.   To dla mnie za dużo. 

  Sie können ihm es nicht anlasten.   Nie możecie go za to winić. 

  Dort springen sie vom Felsen.   Tam skaczą ze skały. 

  Mir ist übel.   Jest mi źle. 

  Sein Gegner hat keine Chance.   Jego przeciwnik nie ma żadnej szansy. 

 

017_Lekcja 03_Zaimki_ Ćwiczenia sprawdzające - przetłumacz! 

  Tam skaczą ze skały.   Dort springen sie vom Felsen. 

  To mi nie przeszkadza.   Das macht mir nichts. 

  Jest mi źle.   Mir ist übel. 

  Wezmę go pod ochronę.   Ich nehme ihn in Schutz. 

  Dokąd mnie Pan prowadzi?   Wohin führen Sie mich? 

  Trzymam kciuki.   Ich halte dir die Daumen. 

  Niechętnie cię zmuszam.   Ich dränge Sie nur ungern. 

  To jest do niej podobne.   Das sieht ihr ähnlich. 

  To dla mnie tajemnica.   Das ist mir ein Rätsel. 

  Zrobię ci propozycję.   Ich mache dir einen Vorschlag. 
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  Ta cała sprawa mnie nie dotyczy.   Das Ganze geht mich doch gar nichts an. 

  Odbiorę cię.   Ich komme dich abholen. 

  Nie obwiniam cię.   lch mache Dir keinen Vorwurf. 

  Zrobię rysunek dla ciebie.   Ich mache Dir eine Zeichnung. 

  Nie możecie go za to winić.   Sie können ihm es nicht anlasten. 

  Teraz mszczą się za to.   Wenn ich Ihnen nicht lästig falle. 

  Nie mogę spełnić Pańskiego/Pani życzenia.   Ihrem Wunsch kann ich nicht entsprechen. 

  Każdemu to, co mu się należy.   Jedem das Seine. 

  Właściwie to jest mi za zimno.   Eigentlich ist mir zu kalt. 

  Jestem bardzo blisko niej.   Ich bin ihr sehr nahe. 

  Nie jest mi źle.   Mir ist nicht mies. 

  Życzę mu tego.   Ich gönne es ihm. 

  Daję ci to podsumowanie.   Ich gebe dir die Zusammenfassung. 

  Nie udaje mi się.   Es gelingt mir nicht. 

  To jest mój obszar.   Das ist mein Bereich. 

  Mogę dać ci opis.   Ich kann dir eine Beschreibung geben. 

  Jeśli złamiesz słowo…   Wenn du dein Wort brichst … 

  Nie pozwól na to.   Lass dir das nicht gefallen. 

  Nie brakuje mi tego.   Es fehlt mir nicht. 

  To dla mnie za dużo.   Das ist mir zu viel. 

  Jego przeciwnik nie ma żadnej szansy.   Sein Gegner hat keine Chance. 
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018.00_Lekcja 03_Zaimki_wysłuchaj po niemiecku! 

  Mir ist nicht mies.   Nie jest mi źle. 

  Es fehlt mir nicht.   Nie brakuje mi tego. 

  Ich kann dir eine Beschreibung geben.   Mogę dać ci opis. 

  Eigentlich ist mir zu kalt.   Właściwie to jest mi za zimno. 

  Das ist mir zu viel.   To dla mnie za dużo. 

  Mir ist übel.   Jest mi źle. 

  Ich halte dir die Daumen.   Trzymam kciuki. 

  Ich gebe dir die Zusammenfassung.   Daję ci to podsumowanie. 

  Ich komme dich abholen.   Odbiorę cię. 

  Ich dränge Sie nur ungern.   Niechętnie cię zmuszam. 

  Ich nehme ihn in Schutz.   Wezmę go pod ochronę. 

  Das Ganze geht mich doch gar nichts an.   Ta cała sprawa mnie nie dotyczy. 

  Sie können ihm es nicht anlasten.   Nie możecie go za to winić. 

  Dort springen sie vom Felsen.   Tam skaczą ze skały. 

  Ich gönne es ihm.   Życzę mu tego. 

  Jedem das Seine.   Każdemu to, co mu się należy. 

  Ich bin ihr sehr nahe.   Jestem bardzo blisko niej. 

  Das ist mir ein Rätsel.   To dla mnie tajemnica. 

  Lass dir das nicht gefallen.   Nie pozwól na to. 

  Das ist mein Bereich.   To jest mój obszar. 

  Das sieht ihr ähnlich.   To jest do niej podobne. 
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  Wohin führen Sie mich?   Dokąd mnie Pan prowadzi? 

  Es gelingt mir nicht.   Nie udaje mi się. 

  Ich mache dir einen Vorschlag.   Zrobię ci propozycję. 

  Ihrem Wunsch kann ich nicht entsprechen.   Nie mogę spełnić Pańskiego/Pani życzenia. 

  Wenn ich Ihnen nicht lästig falle.   Teraz mszczą się za to. 

  Das macht mir nichts.   To mi nie przeszkadza. 

  lch mache Dir keinen Vorwurf.   Nie obwiniam cię. 

  Ich mache Dir eine Zeichnung.   Zrobię rysunek dla ciebie. 

  Wenn du dein Wort brichst …   Jeśli złamiesz słowo… 

  Sein Gegner hat keine Chance.   Jego przeciwnik nie ma żadnej szansy. 
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018.01_Lekcja 03_Zaimki_karty! 

Wohin führen Sie mich? Es fehlt mir nicht. 
Ihrem Wunsch kann ich 

nicht entsprechen. 

Es gelingt mir nicht. 
Das Ganze geht mich doch 

gar nichts an. 
Sie können ihm es nicht 

anlasten. 

Wenn du dein Wort brichst 
… 

Ich dränge Sie nur ungern. Ich gönne es ihm. 

Das macht mir nichts. 
Wenn ich Ihnen nicht lästig 

falle. 
Ich gebe dir die 

Zusammenfassung. 

lch mache Dir keinen 
Vorwurf. 

Lass dir das nicht gefallen. Eigentlich ist mir zu kalt. 

Jedem das Seine. Ich nehme ihn in Schutz. 
Ich mache dir einen 

Vorschlag. 
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Nie mogę spełnić 
Pańskiego/Pani życzenia. 

Nie brakuje mi tego. Dokąd mnie Pan prowadzi? 

Nie możecie go za to winić. 
Ta cała sprawa mnie nie 

dotyczy. 
Nie udaje mi się. 

Życzę mu tego. Niechętnie cię zmuszam. Jeśli złamiesz słowo… 

Daję ci to podsumowanie. Teraz mszczą się za to. To mi nie przeszkadza. 

Właściwie to jest mi za 
zimno. 

Nie pozwól na to. Nie obwiniam cię. 

Zrobię ci propozycję. Wezmę go pod ochronę. 
Każdemu to, co mu się 

należy. 
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Das ist mein Bereich. 
Ich kann dir eine 

Beschreibung geben. 
Dort springen sie vom 

Felsen. 

Ich komme dich abholen. Ich halte dir die Daumen. Ich bin ihr sehr nahe. 

Das ist mir zu viel. Das sieht ihr ähnlich. Mir ist nicht mies. 

Mir ist übel. 
Ich mache Dir eine 

Zeichnung. 
Das ist mir ein Rätsel. 

Sein Gegner hat keine 
Chance. 

-  -  

-  -  -  
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Tam skaczą ze skały. Mogę dać ci opis. To jest mój obszar. 

Jestem bardzo blisko niej. Trzymam kciuki. Odbiorę cię. 

Nie jest mi źle. To jest do niej podobne. To dla mnie za dużo. 

To dla mnie tajemnica. Zrobię rysunek dla ciebie. Jest mi źle. 

-  -  
Jego przeciwnik nie ma 

żadnej szansy. 
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018.02_Lekcja 03_Zaimki_test 

  Tam skaczą ze skały. ................................................................. 

  Jestem bardzo blisko niej. ................................................................. 

  To jest mój obszar. ................................................................. 

  Życzę mu tego. ................................................................. 

  Ta cała sprawa mnie nie dotyczy. ................................................................. 

  Niechętnie cię zmuszam. ................................................................. 

  Mogę dać ci opis. ................................................................. 

  Nie brakuje mi tego. ................................................................. 

  Nie jest mi źle. ................................................................. 

  Teraz mszczą się za to. ................................................................. 

  Nie mogę spełnić Pańskiego/Pani życzenia. ................................................................. 

  Daję ci to podsumowanie. ................................................................. 

  Jest mi źle. ................................................................. 

  To dla mnie tajemnica. ................................................................. 

  Jego przeciwnik nie ma żadnej szansy. ................................................................. 

  Zrobię ci propozycję. ................................................................. 

  Dokąd mnie Pan prowadzi? ................................................................. 

  To jest do niej podobne. ................................................................. 

  Nie obwiniam cię. ................................................................. 

  Każdemu to, co mu się należy. ................................................................. 

  To mi nie przeszkadza. ................................................................. 
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  Zrobię rysunek dla ciebie. ................................................................. 

  To dla mnie za dużo. ................................................................. 

  Właściwie to jest mi za zimno. ................................................................. 

  Nie udaje mi się. ................................................................. 

  Nie możecie go za to winić. ................................................................. 

  Jeśli złamiesz słowo… ................................................................. 

  Wezmę go pod ochronę. ................................................................. 

  Odbiorę cię. ................................................................. 

  Trzymam kciuki. ................................................................. 
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018.03_Lekcja 03_Zaimki_test_klucz 

  Tam skaczą ze skały.   Dort springen sie vom Felsen. 

  Jestem bardzo blisko niej.   Ich bin ihr sehr nahe. 

  To jest mój obszar.   Das ist mein Bereich. 

  Życzę mu tego.   Ich gönne es ihm. 

  Ta cała sprawa mnie nie dotyczy.   Das Ganze geht mich doch gar nichts an. 

  Niechętnie cię zmuszam.   Ich dränge Sie nur ungern. 

  Mogę dać ci opis.   Ich kann dir eine Beschreibung geben. 

  Nie brakuje mi tego.   Es fehlt mir nicht. 

  Nie jest mi źle.   Mir ist nicht mies. 

  Teraz mszczą się za to.   Wenn ich Ihnen nicht lästig falle. 

  Nie mogę spełnić Pańskiego/Pani życzenia.   Ihrem Wunsch kann ich nicht entsprechen. 

  Daję ci to podsumowanie.   Ich gebe dir die Zusammenfassung. 

  Jest mi źle.   Mir ist übel. 

  To dla mnie tajemnica.   Das ist mir ein Rätsel. 

  Jego przeciwnik nie ma żadnej szansy.   Sein Gegner hat keine Chance. 

  Zrobię ci propozycję.   Ich mache dir einen Vorschlag. 

  Dokąd mnie Pan prowadzi?   Wohin führen Sie mich? 

  To jest do niej podobne.   Das sieht ihr ähnlich. 

  Nie obwiniam cię.   lch mache Dir keinen Vorwurf. 

  Każdemu to, co mu się należy.   Jedem das Seine. 

  To mi nie przeszkadza.   Das macht mir nichts. 
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  Zrobię rysunek dla ciebie.   Ich mache Dir eine Zeichnung. 

  To dla mnie za dużo.   Das ist mir zu viel. 

  Właściwie to jest mi za zimno.   Eigentlich ist mir zu kalt. 

  Nie udaje mi się.   Es gelingt mir nicht. 

  Nie możecie go za to winić.   Sie können ihm es nicht anlasten. 

  Jeśli złamiesz słowo…   Wenn du dein Wort brichst … 

  Wezmę go pod ochronę.   Ich nehme ihn in Schutz. 

  Odbiorę cię.   Ich komme dich abholen. 

  Trzymam kciuki.   Ich halte dir die Daumen. 
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019_Lekcja 04_tryb rozkazujący_ Słownictwo - słuchaj! 

  Zwang, der   przymus 

  ausmachen   wyłączać 

  von vorn beginnen   zacząć od nowa 

  zusammenreißen   wziąć się w garść 

  gnädig   łaskawy 

  aus dem Konzept bringen   wyprowadzić z równowagi 

  aufgeregt   podniecony 

  sämtliche   wszystkie 

  aufmerksam   czujny 

  gerecht   sprawiedliwy 

  schonen   oszczędzać się 

  hinein   do środka 

  betrachten   uważać 

  Lebens   życia 

  gut gehen   wiedzie się dobrze 

  um den Finger wickeln   owinąć wokół palca 

  rausschaffen   wyrzucić 

  sich anschnallen   zapiąć się 

  soviel   tyle 

  rein   do środka 

  Kopf hängen   dołować się 



 130 

  zur Hölle   do piekła 

  aufmachen auf   przygotować się na/do 

  Regelung, die   regulacja 

  nachschlagen   sprawdzić 

  überlassen   pozostawić 

  unterstehen   pozwalać sobie 

  abschirmen   osłonić 

  acht   uwaga 

  innig   serdeczny 

  erledigen   załatwić 

  wohl   wcale, dobrze 

 

020_Lekcja 04_tryb rozkazujący_ Słownictwo - przetłumacz! 

  pozostawić   überlassen 

  załatwić   erledigen 

  wiedzie się dobrze   gut gehen 

  do piekła   zur Hölle 

  do środka   hinein 

  wyłączać   ausmachen 

  wyprowadzić z równowagi   aus dem Konzept bringen 

  uwaga   acht 

  czujny   aufmerksam 
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  życia   Lebens 

  uważać   betrachten 

  przygotować się na/do   aufmachen auf 

  wszystkie   sämtliche 

  wziąć się w garść   zusammenreißen 

  zapiąć się   sich anschnallen 

  serdeczny   innig 

  dołować się   Kopf hängen 

  tyle   soviel 

  łaskawy   gnädig 

  przymus   Zwang, der 

  regulacja   Regelung, die 

  pozwalać sobie   unterstehen 

  wyrzucić   rausschaffen 

  osłonić   abschirmen 

  zacząć od nowa   von vorn beginnen 

  oszczędzać się   schonen 

  sprawdzić   nachschlagen 

  do środka   rein 

  podniecony   aufgeregt 

  owinąć wokół palca   um den Finger wickeln 
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  sprawiedliwy   gerecht 

  wcale, dobrze   wohl 
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021_Lekcja 04_tryb rozkazujący_wyjaśnienie 

 

TRYB ROZKAZUJĄCY CZASOWNIKA BYĆ-SEIN 

 

SEI! –   Bądź!      

SEIEN WIR! –  Bądźmy! 

SEID! -    Bądźcie (dzieci) 

SEIEN SIE –  Bądźcie! (Panie i Panowie) 

 

   

 Sei um 8 Uhr zu Hause!  Bądź w domu o 8:00! 

 Seien wir vernünftig!   Bądźmy rozsądni! 

Kinder, seid ruhig!   Dzieci, bądźcie po cichu! 

Seien Sie so nett!   Czy może być Pan tak miły! 

 

Tryb rozkazujący w liczbie pojedynczej tworzymy odrzucając końcówkę bezokolicznika –en (besuchen 
– besuch!) 

Besuch uns morgen!  Odwiedź nas jutro! 

Komm morgen!  Przyjdź jutro! 

 

W liczbie mnogiej trybu rozkazującego stosujemy te same formy czasownika jak w odmianie przez 
osoby czasownika w trybie oznajmującym. 

 

Besuchen wir ihn!  Odwiedźmy go! 

Kinder, kommt bald!  Dzieci, przyjdźcie wkrótce! 

Kommen Sie um acht!  Niech Pan przyjdzie o ósmej. 

 

Do czasowników, których temat kończy się na t, -d, -n, -ng, dołączamy do tematu czasownika 
jeszcze - e . 

Arbeite!    Pracuj! 

Warte!     Czekaj! 

 

Rozkaz czasowników nieregularnych tworzymy w ten sposób:  

Tryb rozkazujący czasowników z wymianą głoskową a  -  ä  tworzymy regularnie z formy 
bezokolicznikowej czasownika odrzucając końcówkę  

fahr - en  fahre!  
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W liczbie mnogiej tworzymy rozkaz standardowo:  

Fahren Sie schneller! Proszę jechać szybciej! 

  

Tryb rozkazujący czasowników z wymianą e  -  i  w liczbie pojedynczej tworzymy za pomocą 2. 
osoby liczby pojedynczej odrzucając końcówkę st   

Gib mir deine Hand! Daj mi twą rękę! 

Sprich mit mir!  Mów ze mną! 

 

W liczbie mnogiej występuje standardowy rozkaz: 

Geben Sie es mir!   Proszę mi to dać! 

Gebt ihr das Buch!   Dajcie jej tę książkę! 

 

Tryb rozkazujący czasowników z wymianą e  -  ie tworzymy w liczbie pojedynczej z formy 2. osoby 
liczby pojedynczej odrzucając końcówkę st.    

sieh es!   Popatrz na to! 

Lies es!   Przeczytaj to! 

 

W liczbie mnogiej występuje standartowy rozkaz:  

Empfehlen Sie uns etwas! Niech Pan nam coś poleci! 

Sehen wir mal!   Zobaczmy! 
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022_Lekcja 04_tryb rozkazujący_ Ćwiczenia sprawdzające - słuchaj! 

  Nimm dir so viel du magst.   Weź tyle, ile chcesz. 

  Sei nicht aufgeregt.   Nie podniecaj się. 

  Fahr zur Hölle.   Idź do piekła. 

  Lass dich nicht aus dem Konzept bringen.   Nie pozwól wyprowadzić się z równowagi. 

  Schone dich!   Oszczędzaj się! 

  Überlassen wir es dem Zufall.   Pozostawmy to przypadkowi. 

  Mach dich auf den Weg.   Przygotuj się do drogi! 

  Sei immer aufmerksam.   Bądź zawsze czujny. 

  Lass den Kopf nicht hängen.   Nie dołuj się. 

  Mach bitte das Licht aus!   Wyłącz to światło, proszę! 

  Sei innig umarmt und geküsst.   Bądź serdecznie uściskany i całowany. 

  Gib acht!   Uważaj! 

  Schlag nach!   Sprawdź to! 

  Tun Sie sich keinen Zwang an.   Proszę nie zmuszać się do niczego. 

  Sei gerecht!   Bądź sprawiedliwy! 

  Schirmen sie ihre Augen ab.   Osłońcie ich oczy. 

  Reiß dich zusammen!   Weź się w garść! 

  Schnallen Sie sich an, bitte.   Prosimy się zapiąć. 

  Bring bitte sämtliche Unterlagen mit.   Proszę przynieść ze sobą wszystkie 
dokumenty. 

  Freut euch des Lebens.   Korzystaj z życia. 
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  Schaff sie raus.   Wyrzuć ją. 

  Unterstehe dich!   Nie pozwalaj sobie! 

  Lass uns hinein gehen.   Wejdźmy do środka. 

  Bitte lass mich rein.   Proszę, wpuść mnie. 

  Lass uns noch einmal von vorn beginnen.   Pozwól nam zacząć jeszcze raz od nowa. 

  Lass es dir gut gehen.   Niech ci się dobrze wiedzie. 

  Gott sei uns gnädig!   Boże, bądź dla nas łaskawy! 

  Lass dich nicht um den Finger wickeln.   Nie daj się owinąć wokół palca. 

  Erledigen Sie das!   Proszę to załatwić! 

  Betrachten Sie es als erledigt.   Niech Pan uważa to za załatwione. 

  Treffen wir eine Regelung.   Wprowadźmy regulację. 

  Leb wohl!   Żegnaj! 

 

023_Lekcja 04_tryb rozkazujący_ Ćwiczenia sprawdzające - przetłumacz! 

  Proszę przynieść ze sobą wszystkie 
dokumenty. 

  Bring bitte sämtliche Unterlagen mit. 

  Wprowadźmy regulację.   Treffen wir eine Regelung. 

  Bądź serdecznie uściskany i całowany.   Sei innig umarmt und geküsst. 

  Niech ci się dobrze wiedzie.   Lass es dir gut gehen. 

  Nie daj się owinąć wokół palca.   Lass dich nicht um den Finger wickeln. 

  Boże, bądź dla nas łaskawy!   Gott sei uns gnädig! 

  Bądź zawsze czujny.   Sei immer aufmerksam. 

  Nie dołuj się.   Lass den Kopf nicht hängen. 
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  Bądź sprawiedliwy!   Sei gerecht! 

  Uważaj!   Gib acht! 

  Nie pozwól wyprowadzić się z równowagi.   Lass dich nicht aus dem Konzept bringen. 

  Wejdźmy do środka.   Lass uns hinein gehen. 

  Przygotuj się do drogi!   Mach dich auf den Weg. 

  Korzystaj z życia.   Freut euch des Lebens. 

  Oszczędzaj się!   Schone dich! 

  Nie pozwalaj sobie!   Unterstehe dich! 

  Pozostawmy to przypadkowi.   Überlassen wir es dem Zufall. 

  Proszę nie zmuszać się do niczego.   Tun Sie sich keinen Zwang an. 

  Proszę to załatwić!   Erledigen Sie das! 

  Osłońcie ich oczy.   Schirmen sie ihre Augen ab. 

  Weź się w garść!   Reiß dich zusammen! 

  Weź tyle, ile chcesz.   Nimm dir so viel du magst. 

  Wyrzuć ją.   Schaff sie raus. 

  Wyłącz to światło, proszę!   Mach bitte das Licht aus! 

  Proszę, wpuść mnie.   Bitte lass mich rein. 

  Niech Pan uważa to za załatwione.   Betrachten Sie es als erledigt. 

  Sprawdź to!   Schlag nach! 

  Prosimy się zapiąć.   Schnallen Sie sich an, bitte. 

  Nie podniecaj się.   Sei nicht aufgeregt. 
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  Idź do piekła.   Fahr zur Hölle. 

  Pozwól nam zacząć jeszcze raz od nowa.   Lass uns noch einmal von vorn beginnen. 

  Żegnaj!   Leb wohl! 

 

024.00_Lekcja 04_tryb rozkazujący_wysłuchaj po niemiecku! 

  Überlassen wir es dem Zufall.   Pozostawmy to przypadkowi. 

  Sei nicht aufgeregt.   Nie podniecaj się. 

  Reiß dich zusammen!   Weź się w garść! 

  Lass dich nicht um den Finger wickeln.   Nie daj się owinąć wokół palca. 

  Fahr zur Hölle.   Idź do piekła. 

  Lass uns hinein gehen.   Wejdźmy do środka. 

  Erledigen Sie das!   Proszę to załatwić! 

  Lass dich nicht aus dem Konzept bringen.   Nie pozwól wyprowadzić się z równowagi. 

  Lass es dir gut gehen.   Niech ci się dobrze wiedzie. 

  Sei gerecht!   Bądź sprawiedliwy! 

  Unterstehe dich!   Nie pozwalaj sobie! 

  Schnallen Sie sich an, bitte.   Prosimy się zapiąć. 

  Gott sei uns gnädig!   Boże, bądź dla nas łaskawy! 

  Lass den Kopf nicht hängen.   Nie dołuj się. 

  Treffen wir eine Regelung.   Wprowadźmy regulację. 

  Nimm dir so viel du magst.   Weź tyle, ile chcesz. 

  Mach dich auf den Weg.   Przygotuj się do drogi! 
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  Mach bitte das Licht aus!   Wyłącz to światło, proszę! 

  Tun Sie sich keinen Zwang an.   Proszę nie zmuszać się do niczego. 

  Schaff sie raus.   Wyrzuć ją. 

  Bring bitte sämtliche Unterlagen mit.   Proszę przynieść ze sobą wszystkie 
dokumenty. 

  Schlag nach!   Sprawdź to! 

  Betrachten Sie es als erledigt.   Niech Pan uważa to za załatwione. 

  Sei innig umarmt und geküsst.   Bądź serdecznie uściskany i całowany. 

  Gib acht!   Uważaj! 

  Freut euch des Lebens.   Korzystaj z życia. 

  Schone dich!   Oszczędzaj się! 

  Schirmen sie ihre Augen ab.   Osłońcie ich oczy. 

  Bitte lass mich rein.   Proszę, wpuść mnie. 

  Sei immer aufmerksam.   Bądź zawsze czujny. 

  Lass uns noch einmal von vorn beginnen.   Pozwól nam zacząć jeszcze raz od nowa. 

  Leb wohl!   Żegnaj! 
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024.01_Lekcja 04_tryb rozkazujący_karty 

Mach dich auf den Weg. 
Betrachten Sie es als 

erledigt. 
Erledigen Sie das! 

Lass es dir gut gehen. Lass den Kopf nicht hängen. Schlag nach! 

Schaff sie raus. Schirmen sie ihre Augen ab. Schone dich! 

Überlassen wir es dem 
Zufall. 

Unterstehe dich! Reiß dich zusammen! 

Mach bitte das Licht aus! Schnallen Sie sich an, bitte. Nimm dir so viel du magst. 

Tun Sie sich keinen Zwang 
an. 

Gib acht! Lass uns hinein gehen. 
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Proszę to załatwić! 
Niech Pan uważa to za 

załatwione. 
Przygotuj się do drogi! 

Sprawdź to! Nie dołuj się. Niech ci się dobrze wiedzie. 

Oszczędzaj się! Osłońcie ich oczy. Wyrzuć ją. 

Weź się w garść! Nie pozwalaj sobie! 
Pozostawmy to 
przypadkowi. 

Weź tyle, ile chcesz. Prosimy się zapiąć. Wyłącz to światło, proszę! 

Wejdźmy do środka. Uważaj! 
Proszę nie zmuszać się do 

niczego. 
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Treffen wir eine Regelung. Fahr zur Hölle. 
Lass dich nicht um den 

Finger wickeln. 

Freut euch des Lebens. 
Lass dich nicht aus dem 

Konzept bringen. 
Lass uns noch einmal von 

vorn beginnen. 

Bitte lass mich rein. 
Bring bitte sämtliche 

Unterlagen mit. 
Sei immer aufmerksam. 

Sei nicht aufgeregt. Sei gerecht! Gott sei uns gnädig! 

Sei innig umarmt und 
geküsst. 

Leb wohl! -  

-  -  -  
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Nie daj się owinąć wokół 
palca. 

Idź do piekła. Wprowadźmy regulację. 

Pozwól nam zacząć jeszcze 
raz od nowa. 

Nie pozwól wyprowadzić się 
z równowagi. 

Korzystaj z życia. 

Bądź zawsze czujny. 
Proszę przynieść ze sobą 

wszystkie dokumenty. 
Proszę, wpuść mnie. 

Boże, bądź dla nas łaskawy! Bądź sprawiedliwy! Nie podniecaj się. 

-  Żegnaj! 
Bądź serdecznie uściskany i 

całowany. 
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024.02_Lekcja 04_tryb rozkazujący_test 

  Bądź sprawiedliwy! ................................................................. 

  Osłońcie ich oczy. ................................................................. 

  Boże, bądź dla nas łaskawy! ................................................................. 

  Oszczędzaj się! ................................................................. 

  Wyłącz to światło, proszę! ................................................................. 

  Wejdźmy do środka. ................................................................. 

  Idź do piekła. ................................................................. 

  Uważaj! ................................................................. 

  Wyrzuć ją. ................................................................. 

  Prosimy się zapiąć. ................................................................. 

  Pozostawmy to przypadkowi. ................................................................. 

  Weź się w garść! ................................................................. 

  Bądź serdecznie uściskany i całowany. ................................................................. 

  Proszę, wpuść mnie. ................................................................. 

  Sprawdź to! ................................................................. 

  Proszę to załatwić! ................................................................. 

  Niech ci się dobrze wiedzie. ................................................................. 

  Nie pozwól wyprowadzić się z równowagi. ................................................................. 

  Korzystaj z życia. ................................................................. 

  Nie daj się owinąć wokół palca. ................................................................. 

  Przygotuj się do drogi! ................................................................. 
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  Weź tyle, ile chcesz. ................................................................. 

  Proszę przynieść ze sobą wszystkie 
dokumenty. 

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

  Pozwól nam zacząć jeszcze raz od nowa. ................................................................. 

  Żegnaj! ................................................................. 

  Nie dołuj się. ................................................................. 

  Nie podniecaj się. ................................................................. 

  Nie pozwalaj sobie! ................................................................. 

  Wprowadźmy regulację. ................................................................. 

  Proszę nie zmuszać się do niczego. ................................................................. 

  Bądź zawsze czujny. ................................................................. 

  Niech Pan uważa to za załatwione. ................................................................. 
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024.03_Lekcja 04_tryb rozkazujący_klucz 

  Bądź sprawiedliwy!   Sei gerecht! 

  Osłońcie ich oczy.   Schirmen sie ihre Augen ab. 

  Boże, bądź dla nas łaskawy!   Gott sei uns gnädig! 

  Oszczędzaj się!   Schone dich! 

  Wyłącz to światło, proszę!   Mach bitte das Licht aus! 

  Wejdźmy do środka.   Lass uns hinein gehen. 

  Idź do piekła.   Fahr zur Hölle. 

  Uważaj!   Gib acht! 

  Wyrzuć ją.   Schaff sie raus. 

  Prosimy się zapiąć.   Schnallen Sie sich an, bitte. 

  Pozostawmy to przypadkowi.   Überlassen wir es dem Zufall. 

  Weź się w garść!   Reiß dich zusammen! 

  Bądź serdecznie uściskany i całowany.   Sei innig umarmt und geküsst. 

  Proszę, wpuść mnie.   Bitte lass mich rein. 

  Sprawdź to!   Schlag nach! 

  Proszę to załatwić!   Erledigen Sie das! 

  Niech ci się dobrze wiedzie.   Lass es dir gut gehen. 

  Nie pozwól wyprowadzić się z równowagi.   Lass dich nicht aus dem Konzept bringen. 

  Korzystaj z życia.   Freut euch des Lebens. 

  Nie daj się owinąć wokół palca.   Lass dich nicht um den Finger wickeln. 

  Przygotuj się do drogi!   Mach dich auf den Weg. 
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  Weź tyle, ile chcesz.   Nimm dir so viel du magst. 

  Proszę przynieść ze sobą wszystkie 
dokumenty. 

  Bring bitte sämtliche Unterlagen mit. 

  Pozwól nam zacząć jeszcze raz od nowa.   Lass uns noch einmal von vorn beginnen. 

  Żegnaj!   Leb wohl! 

  Nie dołuj się.   Lass den Kopf nicht hängen. 

  Nie podniecaj się.   Sei nicht aufgeregt. 

  Nie pozwalaj sobie!   Unterstehe dich! 

  Wprowadźmy regulację.   Treffen wir eine Regelung. 

  Proszę nie zmuszać się do niczego.   Tun Sie sich keinen Zwang an. 

  Bądź zawsze czujny.   Sei immer aufmerksam. 

  Niech Pan uważa to za załatwione.   Betrachten Sie es als erledigt. 
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025_Lekcja 05_Czasowniki modalne _ Słownictwo - słuchaj! 

  eröffnen   oznajmić 

  erzielen   osiągnąć 

  erst   najpierw 

  auswählen   wybrać, wybierać 

  stecken   tkwić w czymś 

  annehmen   przypuszczać 

  aufhalten   zatrzymywać 

  Laub, das   liść 

  vertreten   zastępować 

  anziehen, (sich), angezogen   ubrać się 

  stattfinden   odbywać się 

  zugeben   przyznać 

  abstreiten   zaprzeczać 

  verhindern   zapobiec 

  bekannt machen   zaznajomić 

  sogar   nawet 

  leiten   prowadzić, prowadziłem 

  belasten   obciążać 

  husten   kaszleć 

  zuordnen   przyporządkować 

  speichern   zapisać 
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  Karriere, die   kariera 

  tun -ich tue, du tust, er tut, wir tun, ihr tut, sie 
tun 

  robić, ja robię 

  Gewissen, das   sumienie 

  gefährden   zagrażać 

  erhöhen   podnieść 

  reichen   podać 

  besonders   specjalnie 

  spüren   obserwować 

  zählen   liczyć, polegać na kimś 

  ehrlich   szczerze 

  wohltun   dobrze zrobić 

  Verband, der   bandaż 

  anrufen   zadzwonić 

  Acht geben   być ostrożny 

  über das Ganze   o tym wszystkim 

  durchstreichen, durchgestrichen   przekreślić 

  Irrtum, der   pomyłka 

  raus   na zewnątrz 

  umsetzen   przenieść 

  sollen- ich soll, du sollst, er soll, wir sollen, ihr 
sollt, sie sollen 

  mieć powinność, powinien 
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  durchsetzen   przebić 

  tauschen   wymienić 

  Hinweis, der, Hinweise   wskazówka 

  drücken   naciskać 

  Anteil, der   udział, część 

  pflegen   troszczyć się o 

  unterstützen   wspierać 

  mitbringen, mitgebracht   przynieść (ze sobą) 

  ansehen   popatrzeć na 

  mischen   tasować 

  Begriff, der   pojęcie 

  langfristig   długoterminowo 

  Nähe, die   bliskość 

  Gefallen, der   prośba 

  vorlesen, vorgelesen   czytać głośno, odczytać na głos 

  anerkennen   przyznać, potwierdzić 

  Art, die   sztuka 

  vergleichen, verglichen   porównać 

  betrachten   obserwować 
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026_Lekcja 05_Czasowniki modalne_ Słownictwo - przetłumacz! 

  prowadzić, prowadziłem   leiten 

  prośba   Gefallen, der 

  wspierać   unterstützen 

  być ostrożny   Acht geben 

  wskazówka   Hinweis, der, Hinweise 

  czytać głośno, odczytać na głos   vorlesen, vorgelesen 

  oznajmić   eröffnen 

  bliskość   Nähe, die 

  o tym wszystkim   über das Ganze 

  obciążać   belasten 

  długoterminowo   langfristig 

  liczyć, polegać na kimś   zählen 

  przypuszczać   annehmen 

  przyznać, potwierdzić   anerkennen 

  pojęcie   Begriff, der 

  przynieść (ze sobą)   mitbringen, mitgebracht 

  porównać   vergleichen, verglichen 

  robić, ja robię   tun -ich tue, du tust, er tut, wir tun, ihr tut, sie 
tun 

  przenieść   umsetzen 

  wymienić   tauschen 
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  zaprzeczać   abstreiten 

  zastępować   vertreten 

  zatrzymywać   aufhalten 

  osiągnąć   erzielen 

  najpierw   erst 

  dobrze zrobić   wohltun 

  tasować   mischen 

  przekreślić   durchstreichen, durchgestrichen 

  zagrażać   gefährden 

  specjalnie   besonders 

  ubrać się   anziehen, (sich), angezogen 

  nawet   sogar 

  podać   reichen 

  przebić   durchsetzen 

  przyporządkować   zuordnen 

  naciskać   drücken 

  przyznać   zugeben 

  pomyłka   Irrtum, der 

  udział, część   Anteil, der 

  zadzwonić   anrufen 

  obserwować   spüren 
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  na zewnątrz   raus 

  zapisać   speichern 

  sumienie   Gewissen, das 

  bandaż   Verband, der 

  liść   Laub, das 

  troszczyć się o   pflegen 

  sztuka   Art, die 

  kariera   Karriere, die 

  odbywać się   stattfinden 

  mieć powinność, powinien   sollen- ich soll, du sollst, er soll, wir sollen, ihr 
sollt, sie sollen 

  kaszleć   husten 

  zaznajomić   bekannt machen 

  szczerze   ehrlich 

  zapobiec   verhindern 

  podnieść   erhöhen 

  popatrzeć na   ansehen 

  wybrać, wybierać   auswählen 

  tkwić w czymś   stecken 

  obserwować   betrachten 
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027_Lekcja 05_Czasowniki modalne_wyjaśnienie 
 

Czasowniki modalne müssen, können, dürfen, sollen, wollen, mögen to czasowniki, które w zdaniu 
są stosowane wspólnie z innym czasownikiem zwykłym, którym uzupełniamy sens zdania. Czasownik 
znaczeniowy stoi na końcu zdania. 

 

Ich kann ihn helfen.     Mogę mu pomóc. 

 

Przeczenie tworzymy za pomocą przeczenia „nicht“. 

 

Ich kann ihn nicht helfen.   Nie mogę mu pomóc. 

 

Pytanie tworzymy poprzez zmianę szyku zdania oznajmującego.  

Kann ich ihn helfen?    Czy mogę mu pomóc? 

 

Czasowniki modalne odmieniają się nieregularnie w liczbie pojedynczej, natomiast w liczbie mnogiej 
regularnie.   

 

müssen - musieć   können  -  móc, umieć 

ich muss muszę   ich kann mogę 

du musst musisz   du kannst możesz 

er muss musi        er kann  może 

wir müssen musimy   wir können możemy 

ihr müsst musicie   ihr könnt możecie 

sie müssen oni muszą  sie können mogą 

 

Ich muss Ihn helfen.    Muszę mu pomóc. 

Wann musst du gehen?   Kiedy musisz iść? 

Kann ich Ihnen helfen?   Mogę Panu pomóc? 

Können wir später kommen?   Czy możemy przyjść później? 

 

dürfen  -  móc    sollen  -  mieć (powinność ) 

ich darf             mogę  ich soll  mam / powinienem 

du darfst możesz   du sollst masz / powinieneś 

er darf   może   er soll  ma / powinien 
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wir dürfen możemy  wir sollen mamy / powinniśmy 

ihr dürft  możecie  ihr sollt  macie / powinniście 

sie dürfen oni mogą  sie sollen mają / powinni 

 

Darf ich Sie fragen?  Czy mogę się Pana zapytać? 

Du darfst nicht fragen. Nie możesz się pytać. 

Sie dürfen sprechen.  Oni mogą rozmawiać. 

Wann sollst du kommen? Kiedy masz przyjść? 

Er soll es nicht sagen.  Nie powinien tego mówić. 

 

 

wollen  -  chcieć    mögen  -  chcieć, lubić   

ich will  chcę    ich mag  lubię 

du willst chcesz    du magst lubisz 

er will  chce    er mag  lubi 

wir wollen chcemy    wir mögen lubimy 

ihr wollt  chcecie    ihr mögt lubicie 

sie wollen chcą    sie mögen lubią 

 

Was wollen Sie?    Czego sobie Pan życzy? 

Er will nichts sagen.    On nie chce nic powiedzieć. 

Magst du Kaffee?    Czy lubisz kawę? 

Sie mögen es nicht    Nie lubią tego. 

Was magst du?    Co lubisz? 

 

W języku potocznym często jest stosowana mögen – möchte 

 

Porównaj: 

Ich mag – lubię 

Ich möchte – chciałbym 

 

Was möchten Sie? Czego sobie Pan życzy? 

Ich möchte zahlen. Chciałbym zapłacić.  
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028_Lekcja 05_Czasowniki modalne_ Ćwiczenia sprawdzające - słuchaj! 

  Diesen Begriff musst du kennen.   To pojęcie musisz znać. 

  Ich kann nicht guten Gewissens zulassen …   Ze względu na czyste sumienie nie mogę 
pozwolić… 

  Was ich nicht annehmen will.   Czego nie chcę przypuszczać. 

  Das muss ein Irrtum sein.   To musi być jakaś pomyłka. 

  Ich muss mich noch anziehen.   Muszę się jeszcze ubrać. 

  Das musst du doch zugeben.   Musisz to przyznać. 

  Kannst du das bitte durchstreichen?   Proszę, czy możesz to przekreślić? 

  Ich möchte nicht in deiner Haut stecken.   Niechętnie byłbym w twej skórze. 

  Ich will niemanden belasten.   Nie chcę obciążać nikogo. 

  Ich kann das nicht zuordnen.   Nie umiem tego przyporządkować. 

  Ich muss die Arbeit noch speichern.   Muszę jeszcze zapisać pracę. 

  Kannst du die Karten mischen?   Możesz przetasować karty? 

  Kannst du mal diesen Knopf drücken?   Czy możesz nacisnąć ten przycisk? 

  Kannst du mir den Wein reichen?   Czy możesz podać mi wino? 

  Vanille mag ich besonders.   Sczególnie lubię wanilię. 

  Wollen Sie mir einen Gefallen tun?   Czy spełniłby Pan mi jedną prośbę? 

  Sie wollen niemanden gefährden.   Nie chcemy nikomu zagrażać. 

  Wie muss ich ihn pflegen?   Jak mam się o niego troszczyć? 

  Das kann ich dir ehrlich versprechen.   Mogę ci to szczerze obiecać. 

  Ich muss oft husten.   Muszę często kaszleć. 
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  Darf ich Sie mit Peter bekannt machen?   Czy mogę Pana zaznajomić z Piotrem? 

  Ich muss das langfristig planen.   Muszę planować długoterminowo. 

  Ich muss dir noch etwas eröffnen.   Muszę ci coś jeszcze oznajmić. 

  Ich muss das Laub verbrennen.   Muszę spalić te liście. 

  Ich muss das mal vergleichen.   Muszę to jeszcze porównać. 

  Sie müssen sehr achtgeben.   Musi Pan być bardzo ostrożny. 

  Das können Sie ja wohl mindestens 
anerkennen. 

  Możesz przynajmniej to potwierdzić. 

  Wir wollen Gewinne erzielen.   Chcemy osiągnąć zyski. 

  Willst du mit mir tauschen?   Czy chcesz się ze mną wymienić? 

  Erst müssen wir ihn finden.   Najpierw musimy zjeść. 

  Darf ich mir die Wohnung ansehen?   Czy mogę popatrzeć się na mieszkanie? 

  Der Staat will die Steuern erhöhen.   Państwo chce podnieść podatki. 

  Wo soll die Party stattfinden?   Gdzie odbywa się party? 

  Ich kann nicht allen Leuten wohltun.   Nie mogę zrobić wszystkim dobrze. 

  Kann ich auf dich zählen?   Czy mogę z tobą liczyć? 

  Ich mag seine Art.   Lubię jego sztukę. 

  Wir müssen noch über das Ganze reden.   Musimy jeszcze o tym wszystkim 
porozmawiać. 

  Ich kann diese Firma sehr gut leiten.   Mogę bardzo dobrze zarządzać tą firmą. 

  Wie kann ich dich unterstützen?   Jak mogę cię wesprzeć? 

  Soll ich etwas mitbringen?   Czy mam coś przynieść? 
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  Ich muss den Verband wechseln.   Muszę zmienić ten bandaż. 

  Kannst du mich vertreten?   Możesz mnie zastąpić? 

  Ich soll ihm helfen.   Powinienem mu pomóc. 

  Ich kann mich durchsetzen.   Mogę się przebić. 

  Ich will Sie nicht aufhalten.   Nie chcę Pana zatrzymywać. 

  Ich wohne in der Nähe.   Mieszkam w pobliżu. 

  Das muss ich verhindern.   Muszę temu zapobiec. 

  Ich will meinen Anteil.   Chcę moją część. 

  Ich will noch weiter Karriere machen.   Chcę dalej robić karierę. 

  Was kann ich tun?   Co mogę zrobić? 

  Kannst du mir das vorlesen?   Możesz mi to odczytać na głos? 

  Ich muss mal wieder raus.   Muszę znów wyjść. 

  Kann ich dich anrufen?   Mogę do ciebie zadzwonić? 

  Sie mögen es abstreiten so viel Sie vollen.   Może Pan temu zaprzeczać ile Pan chce. 

  Ich muss die Möbel noch umsetzen.   Muszę jeszcze przenieść te meble. 

  Kannst du mir einen Hinweis geben?   Czy możesz dać mi jakąś wskazówkę? 

  Ich kann sogar Deutsch.   Umiem nawet po niemiecku. 

  Ich muss etwas auswählen.   Muszę coś wybrać. 

  Ich kann das Bild immer wieder betrachten.   Mogę ten obraz oglądać w kółko. 
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029_Lekcja 05_Czasowniki modalne_ Ćwiczenia sprawdzające - przetłumacz! 

  Musimy jeszcze o tym wszystkim 
porozmawiać. 

  Wir müssen noch über das Ganze reden. 

  Mogę się przebić.   Ich kann mich durchsetzen. 

  Czy mogę z tobą liczyć?   Kann ich auf dich zählen? 

  Powinienem mu pomóc.   Ich soll ihm helfen. 

  Jak mogę cię wesprzeć?   Wie kann ich dich unterstützen? 

  To musi być jakaś pomyłka.   Das muss ein Irrtum sein. 

  Możesz przynajmniej to potwierdzić.   Das können Sie ja wohl mindestens 
anerkennen. 

  Czy spełniłby Pan mi jedną prośbę?   Wollen Sie mir einen Gefallen tun? 

  Co mogę zrobić?   Was kann ich tun? 

  Czy chcesz się ze mną wymienić?   Willst du mit mir tauschen? 

  Muszę temu zapobiec.   Das muss ich verhindern. 

  Może Pan temu zaprzeczać ile Pan chce.   Sie mögen es abstreiten so viel Sie vollen. 

  Mogę ci to szczerze obiecać.   Das kann ich dir ehrlich versprechen. 

  Jak mam się o niego troszczyć?   Wie muss ich ihn pflegen? 

  Lubię jego sztukę.   Ich mag seine Art. 

  Nie chcemy nikomu zagrażać.   Sie wollen niemanden gefährden. 

  Muszę planować długoterminowo.   Ich muss das langfristig planen. 

  Mogę do ciebie zadzwonić?   Kann ich dich anrufen? 

  Nie chcę Pana zatrzymywać.   Ich will Sie nicht aufhalten. 

  Musi Pan być bardzo ostrożny.   Sie müssen sehr achtgeben. 
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  Chcę moją część.   Ich will meinen Anteil. 

  Muszę coś wybrać.   Ich muss etwas auswählen. 

  Niechętnie byłbym w twej skórze.   Ich möchte nicht in deiner Haut stecken. 

  Czy mam coś przynieść?   Soll ich etwas mitbringen? 

  Proszę, czy możesz to przekreślić?   Kannst du das bitte durchstreichen? 

  Muszę znów wyjść.   Ich muss mal wieder raus. 

  Czy mogę popatrzeć się na mieszkanie?   Darf ich mir die Wohnung ansehen? 

  Umiem nawet po niemiecku.   Ich kann sogar Deutsch. 

  Muszę często kaszleć.   Ich muss oft husten. 

  Muszę ci coś jeszcze oznajmić.   Ich muss dir noch etwas eröffnen. 

  Państwo chce podnieść podatki.   Der Staat will die Steuern erhöhen. 

  Czego nie chcę przypuszczać.   Was ich nicht annehmen will. 

  Nie umiem tego przyporządkować.   Ich kann das nicht zuordnen. 

  Muszę zmienić ten bandaż.   Ich muss den Verband wechseln. 

  Nie chcę obciążać nikogo.   Ich will niemanden belasten. 

  To pojęcie musisz znać.   Diesen Begriff musst du kennen. 

  Muszę jeszcze przenieść te meble.   Ich muss die Möbel noch umsetzen. 

  Czy mogę Pana zaznajomić z Piotrem?   Darf ich Sie mit Peter bekannt machen? 

  Możesz mnie zastąpić?   Kannst du mich vertreten? 

  Mieszkam w pobliżu.   Ich wohne in der Nähe. 

  Chcę dalej robić karierę.   Ich will noch weiter Karriere machen. 
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  Ze względu na czyste sumienie nie mogę 
pozwolić… 

  Ich kann nicht guten Gewissens zulassen … 

  Musisz to przyznać.   Das musst du doch zugeben. 

  Możesz przetasować karty?   Kannst du die Karten mischen? 

  Czy możesz dać mi jakąś wskazówkę?   Kannst du mir einen Hinweis geben? 

  Chcemy osiągnąć zyski.   Wir wollen Gewinne erzielen. 

  Nie mogę zrobić wszystkim dobrze.   Ich kann nicht allen Leuten wohltun. 

  Muszę to jeszcze porównać.   Ich muss das mal vergleichen. 

  Muszę się jeszcze ubrać.   Ich muss mich noch anziehen. 

  Najpierw musimy zjeść.   Erst müssen wir ihn finden. 

  Sczególnie lubię wanilię.   Vanille mag ich besonders. 

  Muszę spalić te liście.   Ich muss das Laub verbrennen. 

  Czy możesz podać mi wino?   Kannst du mir den Wein reichen? 

  Mogę bardzo dobrze zarządzać tą firmą.   Ich kann diese Firma sehr gut leiten. 

  Muszę jeszcze zapisać pracę.   Ich muss die Arbeit noch speichern. 

  Gdzie odbywa się party?   Wo soll die Party stattfinden? 

  Możesz mi to odczytać na głos?   Kannst du mir das vorlesen? 

  Czy możesz nacisnąć ten przycisk?   Kannst du mal diesen Knopf drücken? 

  Mogę ten obraz oglądać w kółko.   Ich kann das Bild immer wieder betrachten. 
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030.00_Lekcja 05_Czasowniki modalne_wysłuchaj po niemiecku! 

  Das können Sie ja wohl mindestens 
anerkennen. 

  Możesz przynajmniej to potwierdzić. 

  Was ich nicht annehmen will.   Czego nie chcę przypuszczać. 

  Kannst du mir den Wein reichen?   Czy możesz podać mi wino? 

  Ich muss den Verband wechseln.   Muszę zmienić ten bandaż. 

  Ich möchte nicht in deiner Haut stecken.   Niechętnie byłbym w twej skórze. 

  Vanille mag ich besonders.   Sczególnie lubię wanilię. 

  Ich muss etwas auswählen.   Muszę coś wybrać. 

  Kannst du mir das vorlesen?   Możesz mi to odczytać na głos? 

  Ich muss das Laub verbrennen.   Muszę spalić te liście. 

  Wie kann ich dich unterstützen?   Jak mogę cię wesprzeć? 

  Ich kann nicht guten Gewissens zulassen …   Ze względu na czyste sumienie nie mogę 
pozwolić… 

  Sie wollen niemanden gefährden.   Nie chcemy nikomu zagrażać. 

  Wir wollen Gewinne erzielen.   Chcemy osiągnąć zyski. 

  Was kann ich tun?   Co mogę zrobić? 

  Kann ich dich anrufen?   Mogę do ciebie zadzwonić? 

  Ich will meinen Anteil.   Chcę moją część. 

  Ich kann sogar Deutsch.   Umiem nawet po niemiecku. 

  Wir müssen noch über das Ganze reden.   Musimy jeszcze o tym wszystkim 
porozmawiać. 

  Ich will Sie nicht aufhalten.   Nie chcę Pana zatrzymywać. 
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  Der Staat will die Steuern erhöhen.   Państwo chce podnieść podatki. 

  Kannst du mich vertreten?   Możesz mnie zastąpić? 

  Das kann ich dir ehrlich versprechen.   Mogę ci to szczerze obiecać. 

  Erst müssen wir ihn finden.   Najpierw musimy zjeść. 

  Darf ich Sie mit Peter bekannt machen?   Czy mogę Pana zaznajomić z Piotrem? 

  Sie mögen es abstreiten so viel Sie vollen.   Może Pan temu zaprzeczać ile Pan chce. 

  Wie muss ich ihn pflegen?   Jak mam się o niego troszczyć? 

  Ich kann mich durchsetzen.   Mogę się przebić. 

  Willst du mit mir tauschen?   Czy chcesz się ze mną wymienić? 

  Ich mag seine Art.   Lubię jego sztukę. 

  Kannst du mir einen Hinweis geben?   Czy możesz dać mi jakąś wskazówkę? 

  Kannst du das bitte durchstreichen?   Proszę, czy możesz to przekreślić? 

  Soll ich etwas mitbringen?   Czy mam coś przynieść? 

  Kannst du mal diesen Knopf drücken?   Czy możesz nacisnąć ten przycisk? 

  Ich kann das nicht zuordnen.   Nie umiem tego przyporządkować. 

  Wollen Sie mir einen Gefallen tun?   Czy spełniłby Pan mi jedną prośbę? 

  Das muss ein Irrtum sein.   To musi być jakaś pomyłka. 

  Wo soll die Party stattfinden?   Gdzie odbywa się party? 

  Ich muss das langfristig planen.   Muszę planować długoterminowo. 

  Ich muss oft husten.   Muszę często kaszleć. 

  Ich will noch weiter Karriere machen.   Chcę dalej robić karierę. 



 164 

  Ich muss die Möbel noch umsetzen.   Muszę jeszcze przenieść te meble. 

  Ich soll ihm helfen.   Powinienem mu pomóc. 

  Darf ich mir die Wohnung ansehen?   Czy mogę popatrzeć się na mieszkanie? 

  Kannst du die Karten mischen?   Możesz przetasować karty? 

  Diesen Begriff musst du kennen.   To pojęcie musisz znać. 

  Kann ich auf dich zählen?   Czy mogę z tobą liczyć? 

  Ich kann nicht allen Leuten wohltun.   Nie mogę zrobić wszystkim dobrze. 

  Ich muss das mal vergleichen.   Muszę to jeszcze porównać. 

  Ich muss dir noch etwas eröffnen.   Muszę ci coś jeszcze oznajmić. 

  Ich will niemanden belasten.   Nie chcę obciążać nikogo. 

  Sie müssen sehr achtgeben.   Musi Pan być bardzo ostrożny. 

  Das musst du doch zugeben.   Musisz to przyznać. 

  Ich muss mich noch anziehen.   Muszę się jeszcze ubrać. 

  Ich wohne in der Nähe.   Mieszkam w pobliżu. 

  Ich muss die Arbeit noch speichern.   Muszę jeszcze zapisać pracę. 

  Das muss ich verhindern.   Muszę temu zapobiec. 

  Ich muss mal wieder raus.   Muszę znów wyjść. 

  Ich kann diese Firma sehr gut leiten.   Mogę bardzo dobrze zarządzać tą firmą. 

  Ich kann das Bild immer wieder betrachten.   Mogę ten obraz oglądać w kółko. 
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030.00_Lekcja 05_Czasowniki modalne_wysłuchaj po niemiecku! 

 

Ich soll ihm helfen. 

Kannst du das bitte 
durchstreichen? 

Kannst du mal diesen Knopf 
drücken? 

Ich muss das mal 
vergleichen. 

Ich muss etwas auswählen. Was kann ich tun? 

Ich kann diese Firma sehr 
gut leiten. 

Willst du mit mir tauschen? 
Ich muss mich noch 

anziehen. 

Kannst du die Karten 
mischen? 

Soll ich etwas mitbringen? 
Der Staat will die Steuern 

erhöhen. 

Wie muss ich ihn pflegen? Ich kann mich durchsetzen. 
Ich möchte nicht in deiner 

Haut stecken. 

Ich muss dir noch etwas 
eröffnen. 

Sie wollen niemanden 
gefährden. 

Ich will niemanden belasten. 
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Czy możesz nacisnąć ten 
przycisk? 

Proszę, czy możesz to 
przekreślić? 

Powinienem mu pomóc. 

Co mogę zrobić? Muszę coś wybrać. Muszę to jeszcze porównać. 

Muszę się jeszcze ubrać. 
Czy chcesz się ze mną 

wymienić? 
Mogę bardzo dobrze 
zarządzać tą firmą. 

Państwo chce podnieść 
podatki. 

Czy mam coś przynieść? Możesz przetasować karty? 

Niechętnie byłbym w twej 
skórze. 

Mogę się przebić. 
Jak mam się o niego 

troszczyć? 

Nie chcę obciążać nikogo. 
Nie chcemy nikomu 

zagrażać. 
Muszę ci coś jeszcze 

oznajmić. 
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Sie müssen sehr achtgeben. 
Das können Sie ja wohl 
mindestens anerkennen. 

Ich kann nicht allen Leuten 
wohltun. 

Das musst du doch zugeben. 
Darf ich mir die Wohnung 

ansehen? 
Ich muss die Möbel noch 

umsetzen. 

Ich muss das langfristig 
planen. 

Ich muss oft husten. 
Kannst du mir den Wein 

reichen? 

Das muss ein Irrtum sein. Kannst du mir das vorlesen? 
Kannst du mir einen Hinweis 

geben? 

Kann ich dich anrufen? 
Was ich nicht annehmen 

will. 
Sie mögen es abstreiten so 

viel Sie vollen. 

Darf ich Sie mit Peter 
bekannt machen? 

Wollen Sie mir einen 
Gefallen tun? 

Erst müssen wir ihn finden. 
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Nie mogę zrobić wszystkim 
dobrze. 

Możesz przynajmniej to 
potwierdzić. 

Musi Pan być bardzo 
ostrożny. 

Muszę jeszcze przenieść te 
meble. 

Czy mogę popatrzeć się na 
mieszkanie? 

Musisz to przyznać. 

Czy możesz podać mi wino? Muszę często kaszleć. 
Muszę planować 
długoterminowo. 

Czy możesz dać mi jakąś 
wskazówkę? 

Możesz mi to odczytać na 
głos? 

To musi być jakaś pomyłka. 

Może Pan temu zaprzeczać 
ile Pan chce. 

Czego nie chcę 
przypuszczać. 

Mogę do ciebie zadzwonić? 

Najpierw musimy zjeść. 
Czy spełniłby Pan mi jedną 

prośbę? 
Czy mogę Pana zaznajomić z 

Piotrem? 
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Ich kann sogar Deutsch. Das muss ich verhindern. 
Wir wollen Gewinne 

erzielen. 

Ich kann das nicht zuordnen. Ich will meinen Anteil. Kannst du mich vertreten? 

Ich muss die Arbeit noch 
speichern. 

Ich will noch weiter Karriere 
machen. 

Wie kann ich dich 
unterstützen? 

Ich will Sie nicht aufhalten. Ich wohne in der Nähe. Ich muss mal wieder raus. 

Ich muss das Laub 
verbrennen. 

Kann ich auf dich zählen? 
Wo soll die Party 

stattfinden? 

Ich mag seine Art. 
Diesen Begriff musst du 

kennen. 
Ich muss den Verband 

wechseln. 
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Chcemy osiągnąć zyski. Muszę temu zapobiec. Umiem nawet po niemiecku. 

Możesz mnie zastąpić? Chcę moją część. 
Nie umiem tego 

przyporządkować. 

Jak mogę cię wesprzeć? Chcę dalej robić karierę. Muszę jeszcze zapisać pracę. 

Muszę znów wyjść. Mieszkam w pobliżu. Nie chcę Pana zatrzymywać. 

Gdzie odbywa się party? Czy mogę z tobą liczyć? Muszę spalić te liście. 

Muszę zmienić ten bandaż. To pojęcie musisz znać. Lubię jego sztukę. 
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Ich kann nicht guten 
Gewissens zulassen … 

Wir müssen noch über das 
Ganze reden. 

Vanille mag ich besonders. 

Das kann ich dir ehrlich 
versprechen. 

Ich kann das Bild immer 
wieder betrachten. 

-  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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Sczególnie lubię wanilię. 
Musimy jeszcze o tym 

wszystkim porozmawiać. 

Ze względu na czyste 
sumienie nie mogę 

pozwolić… 

-  
Mogę ten obraz oglądać w 

kółko. 
Mogę ci to szczerze obiecać. 
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030.02_Lekcja 05_Czasowniki modalne_test 

  Proszę, czy możesz to przekreślić? ................................................................. 

  Muszę planować długoterminowo. ................................................................. 

  Państwo chce podnieść podatki. ................................................................. 

  Muszę jeszcze przenieść te meble. ................................................................. 

  Mogę się przebić. ................................................................. 

  To pojęcie musisz znać. ................................................................. 

  Chcę moją część. ................................................................. 

  Musi Pan być bardzo ostrożny. ................................................................. 

  Czy możesz nacisnąć ten przycisk? ................................................................. 

  Muszę zmienić ten bandaż. ................................................................. 

  Umiem nawet po niemiecku. ................................................................. 

  Muszę temu zapobiec. ................................................................. 

  Czy możesz podać mi wino? ................................................................. 

  Nie chcę obciążać nikogo. ................................................................. 

  Jak mam się o niego troszczyć? ................................................................. 

  Czy mogę popatrzeć się na mieszkanie? ................................................................. 

  Nie mogę zrobić wszystkim dobrze. ................................................................. 

  Jak mogę cię wesprzeć? ................................................................. 

  Co mogę zrobić? ................................................................. 

  Czy mogę Pana zaznajomić z Piotrem? ................................................................. 
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  Musimy jeszcze o tym wszystkim 
porozmawiać. 

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

  Możesz mi to odczytać na głos? ................................................................. 

  Muszę jeszcze zapisać pracę. ................................................................. 

  Nie chcemy nikomu zagrażać. ................................................................. 

  Czy możesz dać mi jakąś wskazówkę? ................................................................. 

  Chcę dalej robić karierę. ................................................................. 

  Muszę znów wyjść. ................................................................. 

  Nie umiem tego przyporządkować. ................................................................. 

  Muszę spalić te liście. ................................................................. 

  Muszę często kaszleć. ................................................................. 

  To musi być jakaś pomyłka. ................................................................. 

  Muszę się jeszcze ubrać. ................................................................. 

  Czy spełniłby Pan mi jedną prośbę? ................................................................. 

  Może Pan temu zaprzeczać ile Pan chce. ................................................................. 

  Możesz przetasować karty? ................................................................. 

  Powinienem mu pomóc. ................................................................. 

  Muszę coś wybrać. ................................................................. 

  Lubię jego sztukę. ................................................................. 

  Niechętnie byłbym w twej skórze. ................................................................. 

  Możesz mnie zastąpić? ................................................................. 

  Nie chcę Pana zatrzymywać. ................................................................. 
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  Czy mogę z tobą liczyć? ................................................................. 

  Muszę to jeszcze porównać. ................................................................. 

  Czy chcesz się ze mną wymienić? ................................................................. 

  Czy mam coś przynieść? ................................................................. 

  Mogę ten obraz oglądać w kółko. ................................................................. 

  Mogę do ciebie zadzwonić? ................................................................. 

  Czego nie chcę przypuszczać. ................................................................. 

  Chcemy osiągnąć zyski. ................................................................. 

  Gdzie odbywa się party? ................................................................. 

  Ze względu na czyste sumienie nie mogę 
pozwolić… 

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

  Mieszkam w pobliżu. ................................................................. 

  Musisz to przyznać. ................................................................. 

  Najpierw musimy zjeść. ................................................................. 

  Mogę ci to szczerze obiecać. ................................................................. 

  Możesz przynajmniej to potwierdzić. ................................................................. 

  Sczególnie lubię wanilię. ................................................................. 

  Muszę ci coś jeszcze oznajmić. ................................................................. 

  Mogę bardzo dobrze zarządzać tą firmą. ................................................................. 
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030.03_Lekcja 05_Czasowniki modalne_klucz 

  Proszę, czy możesz to przekreślić?   Kannst du das bitte durchstreichen? 

  Muszę planować długoterminowo.   Ich muss das langfristig planen. 

  Państwo chce podnieść podatki.   Der Staat will die Steuern erhöhen. 

  Muszę jeszcze przenieść te meble.   Ich muss die Möbel noch umsetzen. 

  Mogę się przebić.   Ich kann mich durchsetzen. 

  To pojęcie musisz znać.   Diesen Begriff musst du kennen. 

  Chcę moją część.   Ich will meinen Anteil. 

  Musi Pan być bardzo ostrożny.   Sie müssen sehr achtgeben. 

  Czy możesz nacisnąć ten przycisk?   Kannst du mal diesen Knopf drücken? 

  Muszę zmienić ten bandaż.   Ich muss den Verband wechseln. 

  Umiem nawet po niemiecku.   Ich kann sogar Deutsch. 

  Muszę temu zapobiec.   Das muss ich verhindern. 

  Czy możesz podać mi wino?   Kannst du mir den Wein reichen? 

  Nie chcę obciążać nikogo.   Ich will niemanden belasten. 

  Jak mam się o niego troszczyć?   Wie muss ich ihn pflegen? 

  Czy mogę popatrzeć się na mieszkanie?   Darf ich mir die Wohnung ansehen? 

  Nie mogę zrobić wszystkim dobrze.   Ich kann nicht allen Leuten wohltun. 

  Jak mogę cię wesprzeć?   Wie kann ich dich unterstützen? 

  Co mogę zrobić?   Was kann ich tun? 

  Czy mogę Pana zaznajomić z Piotrem?   Darf ich Sie mit Peter bekannt machen? 
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  Musimy jeszcze o tym wszystkim 
porozmawiać. 

  Wir müssen noch über das Ganze reden. 

  Możesz mi to odczytać na głos?   Kannst du mir das vorlesen? 

  Muszę jeszcze zapisać pracę.   Ich muss die Arbeit noch speichern. 

  Nie chcemy nikomu zagrażać.   Sie wollen niemanden gefährden. 

  Czy możesz dać mi jakąś wskazówkę?   Kannst du mir einen Hinweis geben? 

  Chcę dalej robić karierę.   Ich will noch weiter Karriere machen. 

  Muszę znów wyjść.   Ich muss mal wieder raus. 

  Nie umiem tego przyporządkować.   Ich kann das nicht zuordnen. 

  Muszę spalić te liście.   Ich muss das Laub verbrennen. 

  Muszę często kaszleć.   Ich muss oft husten. 

  To musi być jakaś pomyłka.   Das muss ein Irrtum sein. 

  Muszę się jeszcze ubrać.   Ich muss mich noch anziehen. 

  Czy spełniłby Pan mi jedną prośbę?   Wollen Sie mir einen Gefallen tun? 

  Może Pan temu zaprzeczać ile Pan chce.   Sie mögen es abstreiten so viel Sie vollen. 

  Możesz przetasować karty?   Kannst du die Karten mischen? 

  Powinienem mu pomóc.   Ich soll ihm helfen. 

  Muszę coś wybrać.   Ich muss etwas auswählen. 

  Lubię jego sztukę.   Ich mag seine Art. 

  Niechętnie byłbym w twej skórze.   Ich möchte nicht in deiner Haut stecken. 

  Możesz mnie zastąpić?   Kannst du mich vertreten? 

  Nie chcę Pana zatrzymywać.   Ich will Sie nicht aufhalten. 
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  Czy mogę z tobą liczyć?   Kann ich auf dich zählen? 

  Muszę to jeszcze porównać.   Ich muss das mal vergleichen. 

  Czy chcesz się ze mną wymienić?   Willst du mit mir tauschen? 

  Czy mam coś przynieść?   Soll ich etwas mitbringen? 

  Mogę ten obraz oglądać w kółko.   Ich kann das Bild immer wieder betrachten. 

  Mogę do ciebie zadzwonić?   Kann ich dich anrufen? 

  Czego nie chcę przypuszczać.   Was ich nicht annehmen will. 

  Chcemy osiągnąć zyski.   Wir wollen Gewinne erzielen. 

  Gdzie odbywa się party?   Wo soll die Party stattfinden? 

  Ze względu na czyste sumienie nie mogę 
pozwolić… 

  Ich kann nicht guten Gewissens zulassen … 

  Mieszkam w pobliżu.   Ich wohne in der Nähe. 

  Musisz to przyznać.   Das musst du doch zugeben. 

  Najpierw musimy zjeść.   Erst müssen wir ihn finden. 

  Mogę ci to szczerze obiecać.   Das kann ich dir ehrlich versprechen. 

  Możesz przynajmniej to potwierdzić.   Das können Sie ja wohl mindestens 
anerkennen. 

  Sczególnie lubię wanilię.   Vanille mag ich besonders. 

  Muszę ci coś jeszcze oznajmić.   Ich muss dir noch etwas eröffnen. 

  Mogę bardzo dobrze zarządzać tą firmą.   Ich kann diese Firma sehr gut leiten. 
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031_Lekcja 06_Czasowniki rozdzielnie złożone _ Słownictwo - słuchaj! 

  sammeln   zbierać 

  nachtragen   dodać 

  vorgehen   chodzić o 

  aufschreiben   zapisać sobie 

  außerdem   poza tym 

  umfallen   odpadać 

  hinzu   do tego 

  abhängen von 3p   zależy od 

  bekannt vorkommen   wyglądać znajomo 

  kaum   prawie 

  kennenlernen   poznać 

  sich einreden   wmawiać sobie 

  anrufen   zadzwonić 

  abhängen von (+Dat.), abgehangen   zależą od 

  Regierungen, die   rządy 

  abwischen   wytrzeć 

  Führung, die   przywództwo 

  sich aufhalten   zatrzymywać się 

  sich einbilden - ich bilde mir ein, du bildest dir 
ein, er bildet sich ein, wir bilden uns ein, ihr 
bildet euch ein, sie bilden sich ein 

  wyobrażać sobie 

  nachlaufen   uganiać się za kimś 
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  blendend   świetnie 

  zugunsten   na korzyść 

  Abgeordnete, der   poseł 

  Anmeldung, die   rejestracja 

  Vorschlag, der   propozycja 

  durchdrehen   poradzić sobie 

  andrehen   otworzyć, włączyć 

  ekeln   być zniesmaczonym 

  anmachen   włączać 

  anwidern   budzić wstręt 

  entgegen   naprzeciw 

  Beileid, das   współczucie 

  klarkommen   radzić sobie 

  sich einbilden   wyobrażać sobie 

  angehen   dotyczyć 

  auflegen   odłożyć 

  Tätigkeit, die   zajęcie 

  sich abfinden   zaakceptować, pogodzić 

  hervor   zza 

  summen   brzęczeć 

  entgegen   wbrew 
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  zuvorkommen   uprzedzić 

  Gegend, die   obszar 

  absperren   zamknąć 

  ankommen auf 4p   zależeć od 

  annehmen   przypuszczać 

  sich auskennen   znać się na 

  aushalten   wytrzymać 

  sich umdrehen   odwrócić się 

  abnehmen   zdjąć 

  abregen   uspokoić się 

  innerhalb   wewnątrz 

  vorwerfen   obwiniać 

  Personalangabe, die   dane osobowe 

  anhaben   mieć na sobie 

  kommen an   chodzić o 

  aufgeben   poddać się 

  Untersuchung, die   śledztwo, badanie 

  abgehetzt   zdyszany 

  Lager, das   obóz 

  vorkommen   wydawać się 

  auflegen   odłożyć słuchawkę 
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  aussehen   wyglądać 

  hinaus   na dwór 

  Netz, das   sieć 

 

032_Lekcja 06_Czasowniki rozdzielnie złożone_ Słownictwo - przetłumacz! 

  chodzić o   vorgehen 

  zbierać   sammeln 

  dodać   nachtragen 

  chodzić o   kommen an 

  poradzić sobie   durchdrehen 

  uprzedzić   zuvorkommen 

  obszar   Gegend, die 

  zadzwonić   anrufen 

  wyglądać znajomo   bekannt vorkommen 

  zdyszany   abgehetzt 

  przywództwo   Führung, die 

  przypuszczać   annehmen 

  obwiniać   vorwerfen 

  znać się na   sich auskennen 

  wytrzymać   aushalten 

  wmawiać sobie   sich einreden 

  odpadać   umfallen 
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  na korzyść   zugunsten 

  dane osobowe   Personalangabe, die 

  współczucie   Beileid, das 

  uspokoić się   abregen 

  zajęcie   Tätigkeit, die 

  zależą od   abhängen von (+Dat.), abgehangen 

  odłożyć słuchawkę   auflegen 

  zależy od   abhängen von 3p 

  odwrócić się   sich umdrehen 

  poddać się   aufgeben 

  prawie   kaum 

  radzić sobie   klarkommen 

  zaakceptować, pogodzić   sich abfinden 

  rządy   Regierungen, die 

  uganiać się za kimś   nachlaufen 

  brzęczeć   summen 

  wbrew   entgegen 

  propozycja   Vorschlag, der 

  wyobrażać sobie   sich einbilden - ich bilde mir ein, du bildest dir 
ein, er bildet sich ein, wir bilden uns ein, ihr 
bildet euch ein, sie bilden sich ein 

  rejestracja   Anmeldung, die 
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  wyobrażać sobie   sich einbilden 

  poza tym   außerdem 

  wyglądać   aussehen 

  zapisać sobie   aufschreiben 

  wewnątrz   innerhalb 

  mieć na sobie   anhaben 

  obóz   Lager, das 

  dotyczyć   angehen 

  świetnie   blendend 

  zależeć od   ankommen auf 4p 

  włączać   anmachen 

  zatrzymywać się   sich aufhalten 

  wydawać się   vorkommen 

  naprzeciw   entgegen 

  zdjąć   abnehmen 

  do tego   hinzu 

  być zniesmaczonym   ekeln 

  wytrzeć   abwischen 

  na dwór   hinaus 

  poseł   Abgeordnete, der 

  zza   hervor 
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  budzić wstręt   anwidern 

  śledztwo, badanie   Untersuchung, die 

  odłożyć   auflegen 

  zamknąć   absperren 

  otworzyć, włączyć   andrehen 

  poznać   kennenlernen 

  sieć   Netz, das 
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033_Lekcja 06_Czasowniki rozdzielnie złożone _wyjaśnienie 
 

Podczas odmiany czasowniki te rozdzielamy na dwie części. Podstawa czasownika pozostaje w tym 
samym miejscu w zdaniu, które przypada na czasownik. Część czasownika zostanie oddzielona i 
postawiona na samym końcu zdania.   

 

abbiegen skręcać              Wo biegst du ab? Dokąd skręcasz?  

aufstehen wstać   Wann stehst du auf? Kiedy wstajesz? 

anbieten oferować  Ich biete es Ihnen an. Oferuję to Panu.  

aussteigen występować  Wann steigen Sie aus?  Kiedy występujecie? 

einkaufen kupować  Was kaufst du ein? Co kupujesz? 

einladen zapraszać  Ich lade Sie ein. Zapraszam Pana. 

 

Przedrostek odrzucamy również podczas tworzenia trybu rozkazującego: 

aufgeben poddać   Gib nicht auf!  Nie poddawaj się! 

mitkommen iść z   Komm mit!  Chodź z nami! 

aufpassen uważać               Pass auf!  Uważaj!  

anrufen  zadzwonić  Ruf mich an!  Zadzwoń do mnie! 

 

Jeżeli w zdaniu użyjemy czasownika modalnego, drugi czasownik będzie na końcu zdania w formie 
bezokolicznika. W tym przypadku przedrostka nie odrywamy.  

 

Ich muß ihn einladen.    Muszę go zaprosić. 

Er soll sie anrufen.    Powinien zadzwonić do niej. 
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034_Lekcja 06_Czasowniki rozdzielnie złożone_ Ćwiczenia sprawdzające - słuchaj! 

  Die Untersuchung dauert an.   Śledztwo trwa. 

  Was hast du an?   Co masz na sobie? 

  Hinter den Wolken kommt die Sonne hervor.   Za chmurami wychodzi słońce. 

  Bilde dir nichts ein.   Niczego sobie nie wyobrażaj. 

  Er geht keiner Tätigkeit nach.   Nie szuka żadnego zajęcia. 

  Ich rufe Sie an.   zadzwonię do Pana 

  Ich trage Ihnen nichts nach.   Nie mam nic do dodania. 

  Kommst du mit Pilze sammeln?   Czy jedziesz z nami zbierać grzyby? 

  Schreib es dir auf!   Zapisz to sobie! 

  Ich ziehe in die Welt hinaus.   Idę w świat. 

  Wir schlagen das Lager hier auf.   Rozbijemy tu obóz. 

  Damit komme ich klar.   Daję sobie z tym radę. 

  Hält sich Peter hier auf?   Czy Piotr zatrzymał się tutaj? 

  Da kommt noch einiges hinzu.   Do tego dojdzie jeszcze trochę. 

  Wer kommt außerdem noch mit?   A poza tym kto jeszcze idzie? 

  Ich möchte sie kennenlernen.   Chciałbym ją poznać. 

  Ich spreche ihnen mein Beileid aus.   Składam im moje kondolencje. 

  Du widerst mich an.   Budzisz we mnie wstręt. 

  Du siehst abgehetzt aus.   Wyglądasz na zdyszanego. 

  Das geht dich nichts an.   To nie twoja sprawa. 
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  Das kann von verschiedenen Faktoren 
abhängen. 

  To może zależeć od wielu czynników. 

  Du siehst gut aus.   Wyglądasz dobrze. 

  Er sieht blendend aus.   Wygląda świetnie. 

  Drehen Sie das Radio an.   Niech Pan włączy radio. 

  Er findet sich mit den Tatsachen ab.   Próbuje pogodzić się z faktami. 

  Lange halte ich es nicht mehr aus.   Nie wytrzymam tego dłużej. 

  Reg dich ab!   Uspokój się! 

  Abends falle ich um vor Müdigkeit.   Wieczorem padam ze zmęczenia. 

  Dort kennt sich niemand aus.   Tam nikt się nie zna. 

  Wir sperren die Tür ab.   Zamkniemy drzwi. 

  Er redet sich ein…   Wmawia sobie… 

  Mir summt noch der Kopf davon.   Moja głowa stale brzęczy. 

  Es kommt darauf an.   To zależy. 

  Ich lege den Hörer auf.   Rozłączam telefon. 

  Es nehmen Regierungen verschiedener 
Staaten teil. 

  Rządy wielu krajów biorą udział. 

  Was bildest du dir ein?   Co sobie wyobrażasz? 

  Das kommt Ihnen nur so vor.   Tak tylko się Panu/Pani/Państwu wydaje. 

  Das Urteil fiel zugunsten des Angeklagten aus.   Werdykt był na korzyść oskarżonego. 

  Ich muss noch meine Anmeldung ausfüllen.   Muszę jeszcze uzupełnić rejestrację. 

  Innerhalb der Firma kenne ich mich gut aus.   Jestem dobrze zorientowany w firmie. 
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  Du drehst sonst durch.   Poradzisz sobie z tym. 

  Leg auf. Es hat keinen Sinn.   Odłóż słuchawkę. To nie ma sensu. 

  Mich ekelt alles an.   Jestem zniesmaczony wszystkim. 

  Ich lasse mir das nicht vorwerfen.   Nie pozwolę mnie obwiniać. 

  Auf die richtige Führung kommt es an.   To zależy od właściwego przywództwa. 

  Ich drehe mich um.   Odwrócę się. 

  Was geht da eigentlich vor?   O co tutaj chodzi? 

  Ich komme dir entgegen.   Wyjdę ci naprzeciw. 

  Darauf kommt es an.   O to chodzi. 

  Kommt Ihnen es nicht irgendwie bekannt vor?   Czy dla Pana nie wygląda to znajomo? 

  auf einen Vorschlag eingehen   zgadzać się na propozycję 

  Es tut kaum noch weh.   To już prawie nie boli. 

  Geben Sie es nicht auf!   Niech Pan/Pani się nie poddaje! Niech 
Państwo się nie poddają. 

  Wir hängen von dieser Firma ab.   Jesteśmy zależni od tej firmy. 

  Ich wische meine Wange ab.   Wycieram sobie twarz. 

  Luisa macht das Licht an.   Luisa włącza światło. 

  Nehmen Sie die Brille ab.   Niech Pan zdejmie okulary. 

  Er macht es meinem Wunsch entgegen.   On robi to wbrew mojemu życzeniu. 

  Laufen dir die Mädchen nach?   Czy dziewczyny się za tobą uganiają? 

  Ich nehme Ihre Personalangaben auf.   Zapiszę Pańskie/Pani/Pańskiedane osobowe. 

  Sie müssen Ihr zuvorkommen.   Musisz ją uprzedzić. 
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  Der Abgeordnete gibt seine Stimme ab.   Poseł oddaje głos. 

  In der Gegend kenne ich mich aus.   Rozeznaję się w okolicy. 

  Ich nehme an   Przypuszczam 

  Der Fischer legt das Netz aus.   Rybak zarzuca sieci. 

 

035_Lekcja 06_Czasowniki rozdzielnie złożone_ Ćwiczenia sprawdzające - przetłumacz! 

  To zależy.   Es kommt darauf an. 

  Odwrócę się.   Ich drehe mich um. 

  Czy jedziesz z nami zbierać grzyby?   Kommst du mit Pilze sammeln? 

  Czy Piotr zatrzymał się tutaj?   Hält sich Peter hier auf? 

  Nie wytrzymam tego dłużej.   Lange halte ich es nicht mehr aus. 

  Moja głowa stale brzęczy.   Mir summt noch der Kopf davon. 

  Rozbijemy tu obóz.   Wir schlagen das Lager hier auf. 

  Rozeznaję się w okolicy.   In der Gegend kenne ich mich aus. 

  Rozłączam telefon.   Ich lege den Hörer auf. 

  To może zależeć od wielu czynników.   Das kann von verschiedenen Faktoren 
abhängen. 

  Muszę jeszcze uzupełnić rejestrację.   Ich muss noch meine Anmeldung ausfüllen. 

  Tak tylko się Panu/Pani/Państwu wydaje.   Das kommt Ihnen nur so vor. 

  Poradzisz sobie z tym.   Du drehst sonst durch. 

  Jestem dobrze zorientowany w firmie.   Innerhalb der Firma kenne ich mich gut aus. 

  zadzwonię do Pana   Ich rufe Sie an. 

  Wyglądasz dobrze.   Du siehst gut aus. 
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  Idę w świat.   Ich ziehe in die Welt hinaus. 

  Wygląda świetnie.   Er sieht blendend aus. 

  Wmawia sobie…   Er redet sich ein… 

  Próbuje pogodzić się z faktami.   Er findet sich mit den Tatsachen ab. 

  Niczego sobie nie wyobrażaj.   Bilde dir nichts ein. 

  Poseł oddaje głos.   Der Abgeordnete gibt seine Stimme ab. 

  Zapiszę Pańskie/Pani/Pańskiedane osobowe.   Ich nehme Ihre Personalangaben auf. 

  Wyjdę ci naprzeciw.   Ich komme dir entgegen. 

  Nie pozwolę mnie obwiniać.   Ich lasse mir das nicht vorwerfen. 

  Chciałbym ją poznać.   Ich möchte sie kennenlernen. 

  Luisa włącza światło.   Luisa macht das Licht an. 

  Jesteśmy zależni od tej firmy.   Wir hängen von dieser Firma ab. 

  Do tego dojdzie jeszcze trochę.   Da kommt noch einiges hinzu. 

  Zamkniemy drzwi.   Wir sperren die Tür ab. 

  A poza tym kto jeszcze idzie?   Wer kommt außerdem noch mit? 

  Przypuszczam   Ich nehme an 

  Co sobie wyobrażasz?   Was bildest du dir ein? 

  Czy dla Pana nie wygląda to znajomo?   Kommt Ihnen es nicht irgendwie bekannt vor? 

  Wycieram sobie twarz.   Ich wische meine Wange ab. 

  Niech Pan/Pani się nie poddaje! Niech 
Państwo się nie poddają. 

  Geben Sie es nicht auf! 

  Uspokój się!   Reg dich ab! 
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  Niech Pan włączy radio.   Drehen Sie das Radio an. 

  Nie mam nic do dodania.   Ich trage Ihnen nichts nach. 

  Odłóż słuchawkę. To nie ma sensu.   Leg auf. Es hat keinen Sinn. 

  Budzisz we mnie wstręt.   Du widerst mich an. 

  Wyglądasz na zdyszanego.   Du siehst abgehetzt aus. 

  Za chmurami wychodzi słońce.   Hinter den Wolken kommt die Sonne hervor. 

  O co tutaj chodzi?   Was geht da eigentlich vor? 

  To już prawie nie boli.   Es tut kaum noch weh. 

  Niech Pan zdejmie okulary.   Nehmen Sie die Brille ab. 

  Werdykt był na korzyść oskarżonego.   Das Urteil fiel zugunsten des Angeklagten aus. 

  On robi to wbrew mojemu życzeniu.   Er macht es meinem Wunsch entgegen. 

  Jestem zniesmaczony wszystkim.   Mich ekelt alles an. 

  O to chodzi.   Darauf kommt es an. 

  Składam im moje kondolencje.   Ich spreche ihnen mein Beileid aus. 

  To nie twoja sprawa.   Das geht dich nichts an. 

  Zapisz to sobie!   Schreib es dir auf! 

  To zależy od właściwego przywództwa.   Auf die richtige Führung kommt es an. 

  Nie szuka żadnego zajęcia.   Er geht keiner Tätigkeit nach. 

  Rządy wielu krajów biorą udział.   Es nehmen Regierungen verschiedener 
Staaten teil. 

  Czy dziewczyny się za tobą uganiają?   Laufen dir die Mädchen nach? 

  Wieczorem padam ze zmęczenia.   Abends falle ich um vor Müdigkeit. 
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  Śledztwo trwa.   Die Untersuchung dauert an. 

  Tam nikt się nie zna.   Dort kennt sich niemand aus. 

  zgadzać się na propozycję   auf einen Vorschlag eingehen 

  Daję sobie z tym radę.   Damit komme ich klar. 

  Co masz na sobie?   Was hast du an? 

  Musisz ją uprzedzić.   Sie müssen Ihr zuvorkommen. 

  Rybak zarzuca sieci.   Der Fischer legt das Netz aus. 

 

036.00_Lekcja 06_Czasowniki rozdzielnie złożone_wysłuchaj po niemiecku! 

  Das kommt Ihnen nur so vor.   Tak tylko się Panu/Pani/Państwu wydaje. 

  Leg auf. Es hat keinen Sinn.   Odłóż słuchawkę. To nie ma sensu. 

  Luisa macht das Licht an.   Luisa włącza światło. 

  Du widerst mich an.   Budzisz we mnie wstręt. 

  Hinter den Wolken kommt die Sonne hervor.   Za chmurami wychodzi słońce. 

  Er macht es meinem Wunsch entgegen.   On robi to wbrew mojemu życzeniu. 

  Ich nehme Ihre Personalangaben auf.   Zapiszę Pańskie/Pani/Pańskiedane osobowe. 

  Ich wische meine Wange ab.   Wycieram sobie twarz. 

  Ich trage Ihnen nichts nach.   Nie mam nic do dodania. 

  Wir hängen von dieser Firma ab.   Jesteśmy zależni od tej firmy. 

  Du siehst gut aus.   Wyglądasz dobrze. 

  Du siehst abgehetzt aus.   Wyglądasz na zdyszanego. 

  Kommt Ihnen es nicht irgendwie bekannt vor?   Czy dla Pana nie wygląda to znajomo? 
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  Ich möchte sie kennenlernen.   Chciałbym ją poznać. 

  Was geht da eigentlich vor?   O co tutaj chodzi? 

  Mir summt noch der Kopf davon.   Moja głowa stale brzęczy. 

  Mich ekelt alles an.   Jestem zniesmaczony wszystkim. 

  Auf die richtige Führung kommt es an.   To zależy od właściwego przywództwa. 

  In der Gegend kenne ich mich aus.   Rozeznaję się w okolicy. 

  Wir schlagen das Lager hier auf.   Rozbijemy tu obóz. 

  Du drehst sonst durch.   Poradzisz sobie z tym. 

  Er geht keiner Tätigkeit nach.   Nie szuka żadnego zajęcia. 

  Sie müssen Ihr zuvorkommen.   Musisz ją uprzedzić. 

  Dort kennt sich niemand aus.   Tam nikt się nie zna. 

  Drehen Sie das Radio an.   Niech Pan włączy radio. 

  Ich drehe mich um.   Odwrócę się. 

  Das geht dich nichts an.   To nie twoja sprawa. 

  Was bildest du dir ein?   Co sobie wyobrażasz? 

  Was hast du an?   Co masz na sobie? 

  Ich muss noch meine Anmeldung ausfüllen.   Muszę jeszcze uzupełnić rejestrację. 

  Ich rufe Sie an.   zadzwonię do Pana 

  Es nehmen Regierungen verschiedener 
Staaten teil. 

  Rządy wielu krajów biorą udział. 

  Innerhalb der Firma kenne ich mich gut aus.   Jestem dobrze zorientowany w firmie. 

  Schreib es dir auf!   Zapisz to sobie! 
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  Abends falle ich um vor Müdigkeit.   Wieczorem padam ze zmęczenia. 

  Da kommt noch einiges hinzu.   Do tego dojdzie jeszcze trochę. 

  Das Urteil fiel zugunsten des Angeklagten aus.   Werdykt był na korzyść oskarżonego. 

  Nehmen Sie die Brille ab.   Niech Pan zdejmie okulary. 

  Er findet sich mit den Tatsachen ab.   Próbuje pogodzić się z faktami. 

  Der Abgeordnete gibt seine Stimme ab.   Poseł oddaje głos. 

  Hält sich Peter hier auf?   Czy Piotr zatrzymał się tutaj? 

  Kommst du mit Pilze sammeln?   Czy jedziesz z nami zbierać grzyby? 

  Ich komme dir entgegen.   Wyjdę ci naprzeciw. 

  Darauf kommt es an.   O to chodzi. 

  Ich lege den Hörer auf.   Rozłączam telefon. 

  auf einen Vorschlag eingehen   zgadzać się na propozycję 

  Lange halte ich es nicht mehr aus.   Nie wytrzymam tego dłużej. 

  Wer kommt außerdem noch mit?   A poza tym kto jeszcze idzie? 

  Es kommt darauf an.   To zależy. 

  Ich ziehe in die Welt hinaus.   Idę w świat. 

  Das kann von verschiedenen Faktoren 
abhängen. 

  To może zależeć od wielu czynników. 

  Ich nehme an   Przypuszczam 

  Er sieht blendend aus.   Wygląda świetnie. 

  Reg dich ab!   Uspokój się! 

  Ich lasse mir das nicht vorwerfen.   Nie pozwolę mnie obwiniać. 
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  Es tut kaum noch weh.   To już prawie nie boli. 

  Damit komme ich klar.   Daję sobie z tym radę. 

  Die Untersuchung dauert an.   Śledztwo trwa. 

  Ich spreche ihnen mein Beileid aus.   Składam im moje kondolencje. 

  Geben Sie es nicht auf!   Niech Pan/Pani się nie poddaje! Niech 
Państwo się nie poddają. 

  Er redet sich ein…   Wmawia sobie… 

  Bilde dir nichts ein.   Niczego sobie nie wyobrażaj. 

  Laufen dir die Mädchen nach?   Czy dziewczyny się za tobą uganiają? 

  Wir sperren die Tür ab.   Zamkniemy drzwi. 

  Der Fischer legt das Netz aus.   Rybak zarzuca sieci. 
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036.00_Lekcja 06_Czasowniki rozdzielnie złożone_wysłuchaj po niemiecku! 

Was bildest du dir ein? 
Das kann von verschiedenen 

Faktoren abhängen. 
Was hast du an? 

Er findet sich mit den 
Tatsachen ab. 

Nehmen Sie die Brille ab. Reg dich ab! 

Wir sperren die Tür ab. Drehen Sie das Radio an. Ich nehme an 

Du widerst mich an. 
Lange halte ich es nicht 

mehr aus. 
Kommt Ihnen es nicht 

irgendwie bekannt vor? 

Du drehst sonst durch. Mich ekelt alles an. Das geht dich nichts an. 

Damit komme ich klar. Darauf kommt es an. Ich trage Ihnen nichts nach. 
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Co masz na sobie? 
To może zależeć od wielu 

czynników. 
Co sobie wyobrażasz? 

Uspokój się! Niech Pan zdejmie okulary. 
Próbuje pogodzić się z 

faktami. 

Przypuszczam Niech Pan włączy radio. Zamkniemy drzwi. 

Czy dla Pana nie wygląda to 
znajomo? 

Nie wytrzymam tego dłużej. Budzisz we mnie wstręt. 

To nie twoja sprawa. 
Jestem zniesmaczony 

wszystkim. 
Poradzisz sobie z tym. 

Nie mam nic do dodania. O to chodzi. Daję sobie z tym radę. 
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Ich drehe mich um. 
Mir summt noch der Kopf 

davon. 
Abends falle ich um vor 

Müdigkeit. 

Was geht da eigentlich vor? Das kommt Ihnen nur so vor. 
Sie müssen Ihr 
zuvorkommen. 

Luisa macht das Licht an. Du siehst gut aus. Geben Sie es nicht auf! 

Dort kennt sich niemand aus. Hält sich Peter hier auf? 
Ich nehme Ihre 

Personalangaben auf. 

Wir schlagen das Lager hier 
auf. 

Ich muss noch meine 
Anmeldung ausfüllen. 

Ich lasse mir das nicht 
vorwerfen. 

Ich rufe Sie an. Ich möchte sie kennenlernen. Ich lege den Hörer auf. 
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Wieczorem padam ze 
zmęczenia. 

Moja głowa stale brzęczy. Odwrócę się. 

Musisz ją uprzedzić. 
Tak tylko się 

Panu/Pani/Państwu wydaje. 
O co tutaj chodzi? 

Niech Pan/Pani się nie 
poddaje! Niech Państwo się 

nie poddają. 
Wyglądasz dobrze. Luisa włącza światło. 

Zapiszę 
Pańskie/Pani/Pańskiedane 

osobowe. 

Czy Piotr zatrzymał się 
tutaj? 

Tam nikt się nie zna. 

Nie pozwolę mnie obwiniać. 
Muszę jeszcze uzupełnić 

rejestrację. 
Rozbijemy tu obóz. 

Rozłączam telefon. Chciałbym ją poznać. zadzwonię do Pana 
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Leg auf. Es hat keinen Sinn. Schreib es dir auf! Bilde dir nichts ein. 

Er redet sich ein… 
auf einen Vorschlag 

eingehen 
Es tut kaum noch weh. 

Innerhalb der Firma kenne 
ich mich gut aus. 

Ich ziehe in die Welt hinaus. 
Auf die richtige Führung 

kommt es an. 

Hinter den Wolken kommt 
die Sonne hervor. 

Er geht keiner Tätigkeit 
nach. 

Ich komme dir entgegen. 

Da kommt noch einiges 
hinzu. 

Wer kommt außerdem noch 
mit? 

Laufen dir die Mädchen 
nach? 

Er macht es meinem Wunsch 
entgegen. 

In der Gegend kenne ich 
mich aus. 

Ich spreche ihnen mein 
Beileid aus. 
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Niczego sobie nie 
wyobrażaj. 

Zapisz to sobie! 
Odłóż słuchawkę. To nie ma 

sensu. 

To już prawie nie boli. zgadzać się na propozycję Wmawia sobie… 

To zależy od właściwego 
przywództwa. 

Idę w świat. 
Jestem dobrze zorientowany 

w firmie. 

Wyjdę ci naprzeciw. Nie szuka żadnego zajęcia. 
Za chmurami wychodzi 

słońce. 

Czy dziewczyny się za tobą 
uganiają? 

A poza tym kto jeszcze 
idzie? 

Do tego dojdzie jeszcze 
trochę. 

Składam im moje 
kondolencje. 

Rozeznaję się w okolicy. 
On robi to wbrew mojemu 

życzeniu. 
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Wir hängen von dieser Firma 
ab. 

Es kommt darauf an. Die Untersuchung dauert an. 

Das Urteil fiel zugunsten des 
Angeklagten aus. 

Der Abgeordnete gibt seine 
Stimme ab. 

Es nehmen Regierungen 
verschiedener Staaten teil. 

Ich wische meine Wange ab. Du siehst abgehetzt aus. Er sieht blendend aus. 

Kommst du mit Pilze 
sammeln? 

Der Fischer legt das Netz 
aus. 

-  

-  -  -  

-  -  -  
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Śledztwo trwa. To zależy. 
Jesteśmy zależni od tej 

firmy. 

Rządy wielu krajów biorą 
udział. 

Poseł oddaje głos. 
Werdykt był na korzyść 

oskarżonego. 

Wygląda świetnie. Wyglądasz na zdyszanego. Wycieram sobie twarz. 

-  Rybak zarzuca sieci. 
Czy jedziesz z nami zbierać 

grzyby? 
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036.02_Lekcja 06_Czasowniki rozdzielnie złożone_test! 

  A poza tym kto jeszcze idzie? ................................................................. 

  Chciałbym ją poznać. ................................................................. 

  Czy jedziesz z nami zbierać grzyby? ................................................................. 

  Śledztwo trwa. ................................................................. 

  To zależy. ................................................................. 

  Wyjdę ci naprzeciw. ................................................................. 

  Czy dziewczyny się za tobą uganiają? ................................................................. 

  O to chodzi. ................................................................. 

  Odłóż słuchawkę. To nie ma sensu. ................................................................. 

  Wygląda świetnie. ................................................................. 

  Co sobie wyobrażasz? ................................................................. 

  Rozłączam telefon. ................................................................. 

  Za chmurami wychodzi słońce. ................................................................. 

  Nie szuka żadnego zajęcia. ................................................................. 

  Zapiszę Pańskie/Pani/Pańskiedane osobowe. ................................................................. 

  Werdykt był na korzyść oskarżonego. ................................................................. 

  Rządy wielu krajów biorą udział. ................................................................. 

  Rozeznaję się w okolicy. ................................................................. 

  To zależy od właściwego przywództwa. ................................................................. 

  Luisa włącza światło. ................................................................. 

  Idę w świat. ................................................................. 
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  To może zależeć od wielu czynników. ................................................................. 

  Odwrócę się. ................................................................. 

  Niech Pan włączy radio. ................................................................. 

  Czy Piotr zatrzymał się tutaj? ................................................................. 

  Czy dla Pana nie wygląda to znajomo? ................................................................. 

  Budzisz we mnie wstręt. ................................................................. 

  Rozbijemy tu obóz. ................................................................. 

  Nie pozwolę mnie obwiniać. ................................................................. 

  Daję sobie z tym radę. ................................................................. 

  O co tutaj chodzi? ................................................................. 

  Wmawia sobie… ................................................................. 

  Próbuje pogodzić się z faktami. ................................................................. 

  Zamkniemy drzwi. ................................................................. 

  Wyglądasz dobrze. ................................................................. 

  Składam im moje kondolencje. ................................................................. 

  Niech Pan/Pani się nie poddaje! Niech 
Państwo się nie poddają. 

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

  Poradzisz sobie z tym. ................................................................. 

  Tak tylko się Panu/Pani/Państwu wydaje. ................................................................. 

  zgadzać się na propozycję ................................................................. 

  Musisz ją uprzedzić. ................................................................. 

  Jesteśmy zależni od tej firmy. ................................................................. 
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  Przypuszczam ................................................................. 

  On robi to wbrew mojemu życzeniu. ................................................................. 

  Nie wytrzymam tego dłużej. ................................................................. 

  Muszę jeszcze uzupełnić rejestrację. ................................................................. 

  zadzwonię do Pana ................................................................. 

  Do tego dojdzie jeszcze trochę. ................................................................. 

  Rybak zarzuca sieci. ................................................................. 

  Wyglądasz na zdyszanego. ................................................................. 

  Jestem zniesmaczony wszystkim. ................................................................. 

  Moja głowa stale brzęczy. ................................................................. 

  To nie twoja sprawa. ................................................................. 

  Nie mam nic do dodania. ................................................................. 

  Uspokój się! ................................................................. 

  Jestem dobrze zorientowany w firmie. ................................................................. 

  Niech Pan zdejmie okulary. ................................................................. 

  Poseł oddaje głos. ................................................................. 

  Tam nikt się nie zna. ................................................................. 

  To już prawie nie boli. ................................................................. 

  Niczego sobie nie wyobrażaj. ................................................................. 

  Wieczorem padam ze zmęczenia. ................................................................. 

  Wycieram sobie twarz. ................................................................. 
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  Co masz na sobie? ................................................................. 

  Zapisz to sobie! ................................................................. 
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036.03_Lekcja 06_Czasowniki rozdzielnie złożone_klucz 

  A poza tym kto jeszcze idzie?   Wer kommt außerdem noch mit? 

  Chciałbym ją poznać.   Ich möchte sie kennenlernen. 

  Czy jedziesz z nami zbierać grzyby?   Kommst du mit Pilze sammeln? 

  Śledztwo trwa.   Die Untersuchung dauert an. 

  To zależy.   Es kommt darauf an. 

  Wyjdę ci naprzeciw.   Ich komme dir entgegen. 

  Czy dziewczyny się za tobą uganiają?   Laufen dir die Mädchen nach? 

  O to chodzi.   Darauf kommt es an. 

  Odłóż słuchawkę. To nie ma sensu.   Leg auf. Es hat keinen Sinn. 

  Wygląda świetnie.   Er sieht blendend aus. 

  Co sobie wyobrażasz?   Was bildest du dir ein? 

  Rozłączam telefon.   Ich lege den Hörer auf. 

  Za chmurami wychodzi słońce.   Hinter den Wolken kommt die Sonne hervor. 

  Nie szuka żadnego zajęcia.   Er geht keiner Tätigkeit nach. 

  Zapiszę Pańskie/Pani/Pańskiedane osobowe.   Ich nehme Ihre Personalangaben auf. 

  Werdykt był na korzyść oskarżonego.   Das Urteil fiel zugunsten des Angeklagten aus. 

  Rządy wielu krajów biorą udział.   Es nehmen Regierungen verschiedener 
Staaten teil. 

  Rozeznaję się w okolicy.   In der Gegend kenne ich mich aus. 

  To zależy od właściwego przywództwa.   Auf die richtige Führung kommt es an. 

  Luisa włącza światło.   Luisa macht das Licht an. 
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  Idę w świat.   Ich ziehe in die Welt hinaus. 

  To może zależeć od wielu czynników.   Das kann von verschiedenen Faktoren 
abhängen. 

  Odwrócę się.   Ich drehe mich um. 

  Niech Pan włączy radio.   Drehen Sie das Radio an. 

  Czy Piotr zatrzymał się tutaj?   Hält sich Peter hier auf? 

  Czy dla Pana nie wygląda to znajomo?   Kommt Ihnen es nicht irgendwie bekannt vor? 

  Budzisz we mnie wstręt.   Du widerst mich an. 

  Rozbijemy tu obóz.   Wir schlagen das Lager hier auf. 

  Nie pozwolę mnie obwiniać.   Ich lasse mir das nicht vorwerfen. 

  Daję sobie z tym radę.   Damit komme ich klar. 

  O co tutaj chodzi?   Was geht da eigentlich vor? 

  Wmawia sobie…   Er redet sich ein… 

  Próbuje pogodzić się z faktami.   Er findet sich mit den Tatsachen ab. 

  Zamkniemy drzwi.   Wir sperren die Tür ab. 

  Wyglądasz dobrze.   Du siehst gut aus. 

  Składam im moje kondolencje.   Ich spreche ihnen mein Beileid aus. 

  Niech Pan/Pani się nie poddaje! Niech 
Państwo się nie poddają. 

  Geben Sie es nicht auf! 

  Poradzisz sobie z tym.   Du drehst sonst durch. 

  Tak tylko się Panu/Pani/Państwu wydaje.   Das kommt Ihnen nur so vor. 

  zgadzać się na propozycję   auf einen Vorschlag eingehen 
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  Musisz ją uprzedzić.   Sie müssen Ihr zuvorkommen. 

  Jesteśmy zależni od tej firmy.   Wir hängen von dieser Firma ab. 

  Przypuszczam   Ich nehme an 

  On robi to wbrew mojemu życzeniu.   Er macht es meinem Wunsch entgegen. 

  Nie wytrzymam tego dłużej.   Lange halte ich es nicht mehr aus. 

  Muszę jeszcze uzupełnić rejestrację.   Ich muss noch meine Anmeldung ausfüllen. 

  zadzwonię do Pana   Ich rufe Sie an. 

  Do tego dojdzie jeszcze trochę.   Da kommt noch einiges hinzu. 

  Rybak zarzuca sieci.   Der Fischer legt das Netz aus. 

  Wyglądasz na zdyszanego.   Du siehst abgehetzt aus. 

  Jestem zniesmaczony wszystkim.   Mich ekelt alles an. 

  Moja głowa stale brzęczy.   Mir summt noch der Kopf davon. 

  To nie twoja sprawa.   Das geht dich nichts an. 

  Nie mam nic do dodania.   Ich trage Ihnen nichts nach. 

  Uspokój się!   Reg dich ab! 

  Jestem dobrze zorientowany w firmie.   Innerhalb der Firma kenne ich mich gut aus. 

  Niech Pan zdejmie okulary.   Nehmen Sie die Brille ab. 

  Poseł oddaje głos.   Der Abgeordnete gibt seine Stimme ab. 

  Tam nikt się nie zna.   Dort kennt sich niemand aus. 

  To już prawie nie boli.   Es tut kaum noch weh. 

  Niczego sobie nie wyobrażaj.   Bilde dir nichts ein. 
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  Wieczorem padam ze zmęczenia.   Abends falle ich um vor Müdigkeit. 

  Wycieram sobie twarz.   Ich wische meine Wange ab. 

  Co masz na sobie?   Was hast du an? 

  Zapisz to sobie!   Schreib es dir auf! 
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037_Lekcja 07_Typowe zwroty łączące przyimek_ Słownictwo - słuchaj! 

  zu Pferd   na koniu 

  unter den Saum   pod lamówkę 

  folgenden   następujący 

  aus Berechnung   z wyrachowania 

  Pfanne, die   patelnia 

  Voraussetzung, die, Voraussetzungen   założenia 

  Rückkehr, die   powrót 

  Flohmarkt, der   pchli targ 

  in Kürze   wkrótce 

  an seinem Grab   przy jego grobie 

  auf der Bühne   na scenie 

  im Gebüsch   w krzakach 

  Umstände, die   okoliczności 

  mit der Faust   pięścią 

  in Gedanken   w myślach 

  zum Abschied   na pożegnanie 

  zu diesem Zweck   w tym celu 

  seit Anbeginn der Zeit   od początku 

  Umstände, die   okoliczności 

  schade um   szkoda czegoś 

  Schande, die   hańba 
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  am Rand von Bremen   na obrzeżach Bremy 

  aus dem Lautsprechen   z głośnika 

  Auf Ihr Wohl.   Na Pańskie zdrowie. 

  Schopf, der   czupryna 

  durch Zufall   przez przypadek 

  in meiner Nähe   blisko mnie 

  am Steuer   za kierownicą 

  zur Sache   do rzeczy 

  auf der breiten Couch   na szerokiej kanapie 

  auf einmal   nagle 

  stinken   śmierdzieć 

  Gestell, das   stelaż 

  Durch die Wand   przez ścianę/mur 

  in der Nähe Ihres Hauses   w pobliżu Pańskiego domu 

  auf den Kai   na molo 

  außer Sichtweite   poza zasięgiem wzroku 

  aus der Hand   z ręki 

  hingegen   przeciwnie 

  in aller Stille   po cichu 

  Schiene , die   tor 

  Fliege, die   mucha 
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  Stufen, die   schody 

  Ufer, das   brzeg 

  Anspruch, der   roszczenie 

  aus dem Blickfeld   poza zasięgiem wzroku 

  Auspacken, das   rozpakowanie 

  Auf diesen Felsen   na tej skale 

  auf der Insel   na wyspie 

  in der Tiefe   w głębinach 

  Streifen, der   pasek 

  auf dem Schoss   na kolanach 

  am Ende des Pfades   na końcu ścieżki 

  Kloster, das, ö-er   klasztor 

  seit unserer Ankunft   od naszego przyjazdu 

  auf allen Reisen   podczas wszystkich podróży 

  Ansicht, die   pogląd 

  Haut, die   skóra 

  auf dem Rücken   na plecach 

  an Deck.   na pokład 

  in der Gosse   w rynsztoku 

  in Bezug auf   w nawiązaniu do 

  Nach dem Gesetz   według prawa 
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  aus der Gosse   z rynsztoka 

  auf diese Weise   w ten sposób 

  am Rand des Niederwaldes   na skraju Niederwaldu 

  Angelegenheit, die   sprawa 

  Außenminister, der   minister spraw zagranicznych 

  in der Ferne   w dal 

  im Regen auf dem großen Balkon   w deszczu na dużym balkonie 

  lehnen   oprzeć się 

  Bilanz, die   bilans 

  Leine, die   smycz 

  Patsche   błoto 

  Erdgeschoss, das   parter 

  Leiter, die   drabina 

  vor den Öfen   przed piecami 

  Kirche, die, Kirchen   kościół 

  in die Lücke   do luki 

  nicht einmal   ani 

  unter der Lehne   pod oparciem 

  Beobachter, der   obserwator 

  auf eigene Verantwortung   na własną odpowiedzialność 

  vor Gericht   przed sądem 
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  Vertrauen, das   zaufanie 

  Satzende, das,-n   koniec zdania 

  am Grab seines Ziehvaters   przy grobie przybranego ojca 

  Auf diesen Stuhl   na tym krześle 

  Ankunft, die   przyjazd 

  im Geiste   duchem 

  von Zeit zu Zeit   od czasu do czasu 

  Gebiet, das   dziedzina 

  Untersuchungen, die   śledztwo, badanie 

  Schweiß , der   pot 

  treten   deptać 

  bei der großen Eiche   przy wielkim dębie 

  An Schnüren   na sznurach 

  von Anfang bis Ende   od początku do końca 

  im Vertrauen   w zaufaniu 

  ab kommender Woche   od następnego tygodnia 

  auf diesem Gebiet   w tej dziedzinie 

  auf den Kiesweg   na żwirowej ścieżce 

  zur Sache   do rzeczy 

  Kasten, der   skrzynia, skrytka, szafa 

  zur Linken   po lewej 
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  zelten   obozować pod namiotem 

  in Fluten   w falach 

  westlichen   zachodni 

  ins Elend.   w nędzę 

  auf den schmutzigen Dielen   na brudnych deskach 

  Boden, der   podłoga 

  auf seine Art   na swój sposób 

  Im Laufe der Geschichte …   na przestrzeni dziejów 

  in unmittelbarer Nähe   w bezpośredniej bliskości 

  Auf diese Art und Weise.   w ten sposób 

  auf dem Beifahrersitz   na siedzeniu pasażera 

  Mitglied, das, Mitglieder   członek 

 

038_Lekcja 07_Typowe zwroty łączące przyimek_ Słownictwo - przetłumacz! 

  do rzeczy   zur Sache 

  obserwator   Beobachter, der 

  skrzynia, skrytka, szafa   Kasten, der 

  mucha   Fliege, die 

  przez ścianę/mur   Durch die Wand 

  na pożegnanie   zum Abschied 

  czupryna   Schopf, der 

  roszczenie   Anspruch, der 
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  pod lamówkę   unter den Saum 

  śmierdzieć   stinken 

  patelnia   Pfanne, die 

  od naszego przyjazdu   seit unserer Ankunft 

  powrót   Rückkehr, die 

  w nawiązaniu do   in Bezug auf 

  w głębinach   in der Tiefe 

  z ręki   aus der Hand 

  pogląd   Ansicht, die 

  od czasu do czasu   von Zeit zu Zeit 

  przy jego grobie   an seinem Grab 

  w krzakach   im Gebüsch 

  pod oparciem   unter der Lehne 

  w rynsztoku   in der Gosse 

  skóra   Haut, die 

  sprawa   Angelegenheit, die 

  blisko mnie   in meiner Nähe 

  w bezpośredniej bliskości   in unmittelbarer Nähe 

  stelaż   Gestell, das 

  koniec zdania   Satzende, das,-n 

  okoliczności   Umstände, die 
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  błoto   Patsche 

  w ten sposób   Auf diese Art und Weise. 

  na skraju Niederwaldu   am Rand des Niederwaldes 

  tor   Schiene , die 

  na koniu   zu Pferd 

  przeciwnie   hingegen 

  w tej dziedzinie   auf diesem Gebiet 

  przed sądem   vor Gericht 

  kościół   Kirche, die, Kirchen 

  dziedzina   Gebiet, das 

  na brudnych deskach   auf den schmutzigen Dielen 

  bilans   Bilanz, die 

  w tym celu   zu diesem Zweck 

  minister spraw zagranicznych   Außenminister, der 

  na molo   auf den Kai 

  podłoga   Boden, der 

  pot   Schweiß , der 

  w nędzę   ins Elend. 

  smycz   Leine, die 

  po cichu   in aller Stille 

  z głośnika   aus dem Lautsprechen 
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  przed piecami   vor den Öfen 

  drabina   Leiter, die 

  na końcu ścieżki   am Ende des Pfades 

  od następnego tygodnia   ab kommender Woche 

  na swój sposób   auf seine Art 

  w dal   in der Ferne 

  na tej skale   Auf diesen Felsen 

  pięścią   mit der Faust 

  w pobliżu Pańskiego domu   in der Nähe Ihres Hauses 

  na plecach   auf dem Rücken 

  z rynsztoka   aus der Gosse 

  do luki   in die Lücke 

  rozpakowanie   Auspacken, das 

  na obrzeżach Bremy   am Rand von Bremen 

  parter   Erdgeschoss, das 

  śledztwo, badanie   Untersuchungen, die 

  do rzeczy   zur Sache 

  wkrótce   in Kürze 

  nagle   auf einmal 

  deptać   treten 

  na sznurach   An Schnüren 
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  na żwirowej ścieżce   auf den Kiesweg 

  na siedzeniu pasażera   auf dem Beifahrersitz 

  pchli targ   Flohmarkt, der 

  ani   nicht einmal 

  w zaufaniu   im Vertrauen 

  zaufanie   Vertrauen, das 

  brzeg   Ufer, das 

  od początku   seit Anbeginn der Zeit 

  po lewej   zur Linken 

  następujący   folgenden 

  obozować pod namiotem   zelten 

  za kierownicą   am Steuer 

  poza zasięgiem wzroku   außer Sichtweite 

  w myślach   in Gedanken 

  według prawa   Nach dem Gesetz 

  oprzeć się   lehnen 

  na pokład   an Deck. 

  przy wielkim dębie   bei der großen Eiche 

  Na Pańskie zdrowie.   Auf Ihr Wohl. 

  przy grobie przybranego ojca   am Grab seines Ziehvaters 

  przyjazd   Ankunft, die 
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  na tym krześle   Auf diesen Stuhl 

  hańba   Schande, die 

  przez przypadek   durch Zufall 

  na kolanach   auf dem Schoss 

  z wyrachowania   aus Berechnung 

  pasek   Streifen, der 

  na szerokiej kanapie   auf der breiten Couch 

  od początku do końca   von Anfang bis Ende 

  w falach   in Fluten 

  w deszczu na dużym balkonie   im Regen auf dem großen Balkon 

  na scenie   auf der Bühne 

  na własną odpowiedzialność   auf eigene Verantwortung 

  podczas wszystkich podróży   auf allen Reisen 

  na przestrzeni dziejów   Im Laufe der Geschichte … 

  szkoda czegoś   schade um 

  założenia   Voraussetzung, die, Voraussetzungen 

  poza zasięgiem wzroku   aus dem Blickfeld 

  duchem   im Geiste 

  zachodni   westlichen 

  w ten sposób   auf diese Weise 

  na wyspie   auf der Insel 
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  klasztor   Kloster, das, ö-er 

  okoliczności   Umstände, die 

  schody   Stufen, die 

  członek   Mitglied, das, Mitglieder 

 

039_Lekcja 07_Typowe zwroty łączące przyimek_wyjaśnienie 
 

Przyimkami, które łączą się z Celownikiem są przyimki, po których w zwrocie występuje rzeczownik 
lub zaimek w Celowniku. Są to:  

 

   aus   z 

   bei   u, przy 

   mit   z 

   nach   po (określenie czasu), do (określenie miejsca) 

   von   od 

   zu   do, ku 

   außer   oprócz 

   seit   od (określenie czasu)  

   gegenüber  naprzeciwko 

 

Komm zu mir.  Chodź do mnie. 

Es ist von Ihnen To jest Pańskie. 

Mit dem Vater  Z ojcem 

 

Przyimki z Biernikiem to takie przyimki, po których rzeczownik  lub zaimek występuje w Bierniku. 

 

   durch   przez 

   für   dla, za, na 

   gegen   przeciwko 

   ohne   bez 

   um   wokół, o (określenie czasu) 
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Was hast du gegen mich?   Co masz przeciwko mnie? 

Ohne ihn schaffen wir es nicht.  Nie możemy tego zrobić bez niego. 

Es ist für Sie.     To jest dla Pana. 

 

Oprócz przyimków, które łączą się z Celownikiem i Biernikiem, istnieją przyimki, które łączą się 
z oboma przypadkami. O tym, czy zastosujemy Celownik czy Biernik zadecyduje znaczenie zdania. 
Są to przyimki: 

 

 in  w, do    über  nad 

 an  na (w pionie), przy  unter  pod 

 auf  na (w poziomie)   zwischen między 

 vor  przed    neben  obok 

 hinter  za 

 

Celownik stosujemy wtedy, kiedy chcemy odpowiedzieć na pytanie GDZIE? 

 

To jest w domu.   Es ist in dem Haus. 

 

Biernik stosujemy wtedy, kiedy chcemy odpowiedzieć na pytanie DOKĄD? 

 

Idę do domu.    Ich gehe in das House.   

 

 

DOKĄD?  -  Biernik    GDZIE? - Celownik 

 

in den Park  do parku  im Park   w parku 

 

in die Schwimmhalle na kryty basen     in der Schwimmhalle na krytym basenie 

 

ins Restaurant  do restauracji  im Restaurant  w restauracji 

 

in die Beskiden  w Beskidy  in den Beskiden         w Beskidach 

  

W mowie potocznej i w wypowiedzi pisemnej dochodzi do złączenia przyimka z rodzajnikiem:  
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   in das    ins  

   in dem      im 

   an dem      am 

   an das      ans 

Porównajcie 

unter das Bett pod łóżko unter dem Bett pod łóżkiem 

 

auf den Tisch na stół auf dem Tisch na stole 

 

an das Fenster do okna am Fenster w oknie   

 

hinter den Schrank za szafę hinter dem Schrank za szafą 

 

über den Tisch nad stół über dem Tisch nad stołem 
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040_Lekcja 07_Typowe zwroty łączące przyimek_ Ćwiczenia sprawdzające - słuchaj! 

  Er frisst mir aus der Hand.   Je mi z ręki. 

  Er ist Beobachter bei der Bundeswehr.   Jest obserwatorem w Bundeswerze. 

  Ich nehme Bezug auf unser Gespräch von 
gestern. 

  Nawiązuję do naszej wczorajszej rozmowy. 

  Das tut nichts zur Sache.   To nie ma nic do rzeczy. 

  Ich stehe an seinem Grab.   Stoję przy jego grobie. 

  Ich verreise von Zeit zu Zeit gern.   Lubię podróżować od czasu do czasu. 

  Das ist in meiner Nähe.   To jest blisko mnie. 

  Auf diesen Felsen habe ich schon oft 
gestanden. 

  Na tej skale już często stałem. 

  Ich stehe am Grab seines Ziehvaters.   Stoję przy grobie przybranego ojca. 

  Du muss die Gelegenheit beim Schopf packen.   Musisz wykorzystać okazję. (Musisz złapać 
byka za rogi) 

  Auf der breiten Couch ist genug Platz.   Na szerokiej kanapie jest wystarczająco dużo 
miejsca. 

  Auf dem Kai ist heute Flohmarkt.   Na molo jest dzisiaj pchli targ. 

  Am Satzende ist ein Punkt.   Na końcu zdania jest kropka. 

  Es stinkt zum Himmel.   To śmierdzi po niebo. 

  Ich bin kein Fachmann auf diesem Gebiet.   Nie jestem ekspertem w tej dziedzinie. 

  Wir sehen uns am Rand des Niederwaldes.   Zobaczymy się na skraju Niederwaldu. 

  Er sitzt auf den schmutzigen Dielen.   On siedzi na brudnych deskach. 

  Sie helfen mir beim Auspacken.   Pomagają mi z rozpakowaniem. 

  Im Laufe der Geschichte kam es schon oft zu 
Meteoreinschlägen. 

  Na przestrzeni dziejów dochodziło do wielu 
starć z meteorytami. 
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  Auf diesem Gebiet bin ich Experte.   Jestem ekspertem w tej dziedzinie. 

  Wir sind auf der falschen Schiene.   Jesteśmy na niewłaściwym torze. 

  Er kommt aus der Gosse.   Pochodzi z rynsztoka. 

  Ich sehe da etwas im Gebüsch.   Widzę coś w krzakach. 

  Nach dem Gesetz sind alle gleich.   Według prawa wszyscy są sobie równi. 

  Ich fahre auf den Kiesweg.   Jadę na żwirowej ścieżce. 

  Das Schiff versank in den Fluten.   Łódź utonęła w falach. 

  Wir sind aus der Patsche.   Wyszliśmy z tarapatów. 

  Ich warte auf das Ergebnis der 
Untersuchungen. 

  Czekam na wynik śledztwa. 

  Das Fach ist unter der Lehne.   Schowek jest pod oparciem. 

  Ich gehe sonntags in die Kirche.   W niedziele chodzę do kościoła. 

  Auf diese Art und Weise geht das nicht.   W ten sposób to nie działa. 

  Er sitzt zu meiner Linken.   Siedzi po mojej lewej stronie. 

  Das Kind sitzt auf dem Schoss der Mutter.   Dziecko siedzi matce na kolanach. 

  Ich erhebe Anspruch auf das Erbe.   Mam roszczenie odnośnie spadku. 

  Dann aber auf eigene Verantwortung.   Ale potem na własną odpowiedzialność. 

  Im Sommer ist es warm, im Winter hingegen 
ist es kalt. 

  W lecie jest ciepło, w zimie przeciwnie, jest 
zimno. 

  Ich stand noch nie auf der Bühne.   Jeszcze nigdy nie stałem na scenie. 

  Im den folgenden Tagen arbeite ich Sie ein.   W następujących dniach będę Pana szkolił. 

  Zu diesem Zweck werde ich ein neues Gerät 
anschaffen. 

  W tym celu kupię nowe urządzenie. 
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  In welcher Angelegenheit wollen Sie mit ihm 
sprechen? 

  W jakiej sprawie chce Pan z nim rozmawiać? 

  Das geht unter die Haut.   To porusza mnie do żywego. 

  Ich schaue in die Ferne.   Patrzę w dal. 

  Das Roheisen stapelt sich vor den Öfen.   Żelazne pręty piętrzą się przed piecami. 

  Ich trinke auf Ihr Wohl.   Piję na Pańskie zdrowie. 

  Ich melde mich nach meiner Ankunft.   Zgłoszę się po mym przyjeździe. 

  Ich brate das in der Pfanne.   Smażę to na patelni. 

  Es ist auf einem speziellen Gestell.   To jest na specjalnym stelażu. 

  Sie sitzt auf dem Beifahrersitz.   Siedzi na miejscu pasażera. 

  An den Schnüren sind Haken mit Ködern.   Na sznurach znajdują się haczyki z przynętami. 

  Mein Auto passt nicht in die Lücke.   Mój samochód nie wejdzie do tej luki. 

  Ich wohne am Rand von Bremen.   Mieszkam na obrzeżach Bremy. 

  Ich sitze gerne am Steuer.   Lubię siedzieć za kierownicą. 

  Ich nähe das unter den Saum.   Wszyję to pod lamówkę. 

  Mein Schlafzimmer liegt im Erdgeschoss.   Moja sypialnia jest na parterze. 

  Mir rinnt der Schweiß über den Rücken.   Pot cieknie mi po plecach. 

  Ich gestehe es zu meiner Schande.   Ze wstydem muszę się przyznać. 

  Ich habe das Projekt vom Anfang bis zum 
Ende geleitet. 

  Kierowałem projektem od początku do końca. 

  Ich genieße es in aller Stille.   Delektuję się tym w ciszy. 

  Er ist auf seine Art sehr nett.   Jest bardzo miły na swój sposób. 
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  Ich trete von einem Bein auf das andere.   Depczę z jednej nogi na drugą. 

  Ich sitze auf dem Boden.   Siedzę na podłodze. 

  Ich bin in unmittelbarer Nähe.   Jestem w bezpośredniej bliskości 

  Ich muss mich kurz an die Wand lehnen.   Muszę na chwilę oprzeć się o ścianę. 

  Er ist außer Sichtweite.   Jest poza zasięgiem wzroku. 

  Ich sage dir das im Vertrauen.   Mówię ci to w zaufaniu. 

  In Gedanken bin Ich bei Dir.   Nawiązuję do vszej wczorajszej rozmowy. 

  Ich trage den Rucksack auf dem Rücken.   Niosę plecak na plecach. 

  Er schlägt mit der Faust auf den Tisch.   Uderza pięścią w stół. 

  Vorsicht bei den Stufen.   Uwaga na schodach. 

  Ich kann nicht einmal die Hand vor Augen 
sehen. 

  Ciemno jak w grobie. 

  Ich winke zum Abschied.   Macham na pożegnanie. 

  Am Ende des Pfades gehen wir nach links.   Na końcu ścieżki skręcamy w lewo. 

  Unter welcher Voraussetzung kann ich 
teilnehmen? 

  Przy jakich założeniach mogę wziąć udział? 

  Ich verliere dich aus dem Blickfeld.   Gubię cię z zasięgu wzroku. 

  Er geht mit dem Kopf durch die Wand.   On chce przebić głową mur. 

  Da ist er auf einmal weg.   I nagle go nie ma. 

  Am Ende eines Jahres macht die Firma ihre 
Bilanz. 

  Na koniec roku firma robi bilans. 

  Ich mache Urlaub auf der Insel.   Jadę na urlop na wyspę. 

  Der Mönch lebt in einem Kloster.   Mnich żyje w klasztorze. 



 231 

  Seit unserer Ankunft haben wir schlechtes 
Wetter. 

  Od naszego przyjazdu mamy złą pogodę. 

  Diese Tiere leben in der Tiefe.   Te zwierzęta żyją w głębinach. 

  Er macht das alles aus Berechnung.   Robi to tylko z wyrachowania. 

  Er kommt hoch zu Pferd.   Przyjedzie na koniu. 

  Was ist in dem Kasten?   Co jest w tej skrzyni? 

  Ich warte auf deine Rückkehr.   Czekam na twój powrót. 

  Wir treffen uns in der Nähe Ihres Hauses.   Spotkamy się w pobliżu Pańskiego domu. 

  Wir gehen im Sommer zelten.   W lecie jedziemy pod namiot. 

  Wir treffen uns bei der großen Eiche.   Spotkamy się przy tym wielkim dębie. 

  Die Durchsage kommt aus den Lautsprechern.   Ogłoszenie słychać z głośników. 

  Unter anderen Umständen   W innych okolicznościach 

  Wir sehen uns vor Gericht.   Zobaczymy się przed sądem. 

  ich nehme auf allen Reisen meinen Laptop 
mit. 

  Zabieram ze sobą laptopa podczas wszystkich 
podróży. 

  Es ist schade ums Geld.   Szkoda pieniędzy. 

  Er liegt in der Gosse.   Leży w rynsztoku. 

  Unter keinen Umständen.   W żadnych okolicznościach. 

  Wir stehen im Regen auf dem großen Balkon.   Stoimy w deszczu na dużym balkonie. 

  Ich schneide es in Streifen.   Tnę to na paski. 

  Viele rutschen ab ins Elend.   Wielu upada w nędzę. 

  Im Geiste bin ich bei Dir.   Duchem jestem z tobą. 
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  Hast du Vertrauen zu mir?   Masz do mnie zaufanie? 

  Das ist eine Spezialität aus dem westlichen 
Schwarzwald. 

  To jest specjalista z zachodniego 
Schwarzwaldu. 

  Kommen Sie zur Sache.   Proszę przejść do rzeczy. 

  Ich setze mich auf diesen Stuhl.   Usiądę na tym krześle. 

  Es gilt ab kommender Woche.   Jest ważny od następnego tygodnia. 

  In der Suppe ist eine Fliege!   W zupie jest mucha! 

  Ich mache das immer auf diese Weise.   Zawsze robię to w ten sposób. 

  Wie ein Hündchen an der Leine.   Jak szczeniak na smyczy. 

  Der Außenminister reist in die USA.   Minister spraw zagranicznych podróżuje do 
USA. 

  Das ist so schon seit Anbeginn der Zeit.   Tak to jest zupełnie od początku. 

  Ich steige auf die Leiter.   Wspinam się po drabinie. 

  Wir sehen uns in Kürze.   Zobaczymy się wkrótce. 

  Ich bin durch Zufall drauf gestoßen.   Natrafiłem na to przez przypadek. 

  Jeden Sonntag ist hier Flohmarkt.   Co niedzielę jest tutaj pchli targ. 

  In dieser Beziehung hat er seltsame 
Ansichten. 

  Pod tym względem ma dziwne poglądy. 

  Da unten ist das Ufer.   Na dole jest brzeg. 

  Wir gehen an Deck.   Idziemy na pokład. 

  Ich bin Mitglied in diesem Club.   Jestem członkiem tego klubu. 
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041_Lekcja 07_Typowe zwroty łączące przyimek_ Ćwiczenia sprawdzające - 
przetłumacz! 

  Jak szczeniak na smyczy.   Wie ein Hündchen an der Leine. 

  Na molo jest dzisiaj pchli targ.   Auf dem Kai ist heute Flohmarkt. 

  Na końcu zdania jest kropka.   Am Satzende ist ein Punkt. 

  Szkoda pieniędzy.   Es ist schade ums Geld. 

  Masz do mnie zaufanie?   Hast du Vertrauen zu mir? 

  Jestem w bezpośredniej bliskości   Ich bin in unmittelbarer Nähe. 

  W lecie jedziemy pod namiot.   Wir gehen im Sommer zelten. 

  Macham na pożegnanie.   Ich winke zum Abschied. 

  W zupie jest mucha!   In der Suppe ist eine Fliege! 

  Musisz wykorzystać okazję. (Musisz złapać 
byka za rogi) 

  Du muss die Gelegenheit beim Schopf packen. 

  Nawiązuję do naszej wczorajszej rozmowy.   Ich nehme Bezug auf unser Gespräch von 
gestern. 

  Spotkamy się w pobliżu Pańskiego domu.   Wir treffen uns in der Nähe Ihres Hauses. 

  Jest obserwatorem w Bundeswerze.   Er ist Beobachter bei der Bundeswehr. 

  Łódź utonęła w falach.   Das Schiff versank in den Fluten. 

  Siedzi na miejscu pasażera.   Sie sitzt auf dem Beifahrersitz. 

  I nagle go nie ma.   Da ist er auf einmal weg. 

  Zobaczymy się przed sądem.   Wir sehen uns vor Gericht. 

  Moja sypialnia jest na parterze.   Mein Schlafzimmer liegt im Erdgeschoss. 

  Zabieram ze sobą laptopa podczas wszystkich 
podróży. 

  ich nehme auf allen Reisen meinen Laptop 
mit. 
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  Jadę na urlop na wyspę.   Ich mache Urlaub auf der Insel. 

  Siedzi po mojej lewej stronie.   Er sitzt zu meiner Linken. 

  W lecie jest ciepło, w zimie przeciwnie, jest 
zimno. 

  Im Sommer ist es warm, im Winter hingegen 
ist es kalt. 

  Natrafiłem na to przez przypadek.   Ich bin durch Zufall drauf gestoßen. 

  Pod tym względem ma dziwne poglądy.   In dieser Beziehung hat er seltsame 
Ansichten. 

  Mieszkam na obrzeżach Bremy.   Ich wohne am Rand von Bremen. 

  Widzę coś w krzakach.   Ich sehe da etwas im Gebüsch. 

  Proszę przejść do rzeczy.   Kommen Sie zur Sache. 

  Ciemno jak w grobie.   Ich kann nicht einmal die Hand vor Augen 
sehen. 

  W żadnych okolicznościach.   Unter keinen Umständen. 

  Na dole jest brzeg.   Da unten ist das Ufer. 

  Mówię ci to w zaufaniu.   Ich sage dir das im Vertrauen. 

  Przy jakich założeniach mogę wziąć udział?   Unter welcher Voraussetzung kann ich 
teilnehmen? 

  W innych okolicznościach   Unter anderen Umständen 

  Uwaga na schodach.   Vorsicht bei den Stufen. 

  Jeszcze nigdy nie stałem na scenie.   Ich stand noch nie auf der Bühne. 

  Jestem ekspertem w tej dziedzinie.   Auf diesem Gebiet bin ich Experte. 

  Ogłoszenie słychać z głośników.   Die Durchsage kommt aus den Lautsprechern. 

  Muszę na chwilę oprzeć się o ścianę.   Ich muss mich kurz an die Wand lehnen. 
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  Na tej skale już często stałem.   Auf diesen Felsen habe ich schon oft 
gestanden. 

  Siedzę na podłodze.   Ich sitze auf dem Boden. 

  Leży w rynsztoku.   Er liegt in der Gosse. 

  Wszyję to pod lamówkę.   Ich nähe das unter den Saum. 

  Na końcu ścieżki skręcamy w lewo.   Am Ende des Pfades gehen wir nach links. 

  Tnę to na paski.   Ich schneide es in Streifen. 

  Ze wstydem muszę się przyznać.   Ich gestehe es zu meiner Schande. 

  Na przestrzeni dziejów dochodziło do wielu 
starć z meteorytami. 

  Im Laufe der Geschichte kam es schon oft zu 
Meteoreinschlägen. 

  Wielu upada w nędzę.   Viele rutschen ab ins Elend. 

  Zawsze robię to w ten sposób.   Ich mache das immer auf diese Weise. 

  Pomagają mi z rozpakowaniem.   Sie helfen mir beim Auspacken. 

  Smażę to na patelni.   Ich brate das in der Pfanne. 

  Stoję przy jego grobie.   Ich stehe an seinem Grab. 

  Jest bardzo miły na swój sposób.   Er ist auf seine Art sehr nett. 

  To jest specjalista z zachodniego 
Schwarzwaldu. 

  Das ist eine Spezialität aus dem westlichen 
Schwarzwald. 

  To porusza mnie do żywego.   Das geht unter die Haut. 

  Żelazne pręty piętrzą się przed piecami.   Das Roheisen stapelt sich vor den Öfen. 

  Delektuję się tym w ciszy.   Ich genieße es in aller Stille. 

  Pochodzi z rynsztoka.   Er kommt aus der Gosse. 

  Ale potem na własną odpowiedzialność.   Dann aber auf eigene Verantwortung. 
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  Mnich żyje w klasztorze.   Der Mönch lebt in einem Kloster. 

  Jest ważny od następnego tygodnia.   Es gilt ab kommender Woche. 

  Patrzę w dal.   Ich schaue in die Ferne. 

  Piję na Pańskie zdrowie.   Ich trinke auf Ihr Wohl. 

  Stoję przy grobie przybranego ojca.   Ich stehe am Grab seines Ziehvaters. 

  To śmierdzi po niebo.   Es stinkt zum Himmel. 

  W ten sposób to nie działa.   Auf diese Art und Weise geht das nicht. 

  Gubię cię z zasięgu wzroku.   Ich verliere dich aus dem Blickfeld. 

  W jakiej sprawie chce Pan z nim rozmawiać?   In welcher Angelegenheit wollen Sie mit ihm 
sprechen? 

  Robi to tylko z wyrachowania.   Er macht das alles aus Berechnung. 

  To jest na specjalnym stelażu.   Es ist auf einem speziellen Gestell. 

  Niosę plecak na plecach.   Ich trage den Rucksack auf dem Rücken. 

  Kierowałem projektem od początku do końca.   Ich habe das Projekt vom Anfang bis zum 
Ende geleitet. 

  Na sznurach znajdują się haczyki z przynętami.   An den Schnüren sind Haken mit Ködern. 

  Nie jestem ekspertem w tej dziedzinie.   Ich bin kein Fachmann auf diesem Gebiet. 

  Zobaczymy się na skraju Niederwaldu.   Wir sehen uns am Rand des Niederwaldes. 

  W niedziele chodzę do kościoła.   Ich gehe sonntags in die Kirche. 

  Duchem jestem z tobą.   Im Geiste bin ich bei Dir. 

  Schowek jest pod oparciem.   Das Fach ist unter der Lehne. 

  Te zwierzęta żyją w głębinach.   Diese Tiere leben in der Tiefe. 
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  Usiądę na tym krześle.   Ich setze mich auf diesen Stuhl. 

  On chce przebić głową mur.   Er geht mit dem Kopf durch die Wand. 

  Pot cieknie mi po plecach.   Mir rinnt der Schweiß über den Rücken. 

  Na koniec roku firma robi bilans.   Am Ende eines Jahres macht die Firma ihre 
Bilanz. 

  Wspinam się po drabinie.   Ich steige auf die Leiter. 

  Co jest w tej skrzyni?   Was ist in dem Kasten? 

  To nie ma nic do rzeczy.   Das tut nichts zur Sache. 

  Wyszliśmy z tarapatów.   Wir sind aus der Patsche. 

  Co niedzielę jest tutaj pchli targ.   Jeden Sonntag ist hier Flohmarkt. 

  Zgłoszę się po mym przyjeździe.   Ich melde mich nach meiner Ankunft. 

  Je mi z ręki.   Er frisst mir aus der Hand. 

  Dziecko siedzi matce na kolanach.   Das Kind sitzt auf dem Schoss der Mutter. 

  W tym celu kupię nowe urządzenie.   Zu diesem Zweck werde ich ein neues Gerät 
anschaffen. 

  Na szerokiej kanapie jest wystarczająco dużo 
miejsca. 

  Auf der breiten Couch ist genug Platz. 

  Zobaczymy się wkrótce.   Wir sehen uns in Kürze. 

  Przyjedzie na koniu.   Er kommt hoch zu Pferd. 

  Mój samochód nie wejdzie do tej luki.   Mein Auto passt nicht in die Lücke. 

  Depczę z jednej nogi na drugą.   Ich trete von einem Bein auf das andere. 

  W następujących dniach będę Pana szkolił.   Im den folgenden Tagen arbeite ich Sie ein. 

  To jest blisko mnie.   Das ist in meiner Nähe. 
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  Od naszego przyjazdu mamy złą pogodę.   Seit unserer Ankunft haben wir schlechtes 
Wetter. 

  Czekam na twój powrót.   Ich warte auf deine Rückkehr. 

  Czekam na wynik śledztwa.   Ich warte auf das Ergebnis der 
Untersuchungen. 

  Według prawa wszyscy są sobie równi.   Nach dem Gesetz sind alle gleich. 

  Uderza pięścią w stół.   Er schlägt mit der Faust auf den Tisch. 

  Lubię podróżować od czasu do czasu.   Ich verreise von Zeit zu Zeit gern. 

  Jest poza zasięgiem wzroku.   Er ist außer Sichtweite. 

  Jadę na żwirowej ścieżce.   Ich fahre auf den Kiesweg. 

  Tak to jest zupełnie od początku.   Das ist so schon seit Anbeginn der Zeit. 

  Idziemy na pokład.   Wir gehen an Deck. 

  Spotkamy się przy tym wielkim dębie.   Wir treffen uns bei der großen Eiche. 

  Stoimy w deszczu na dużym balkonie.   Wir stehen im Regen auf dem großen Balkon. 

  Jesteśmy na niewłaściwym torze.   Wir sind auf der falschen Schiene. 

  Lubię siedzieć za kierownicą.   Ich sitze gerne am Steuer. 

  On siedzi na brudnych deskach.   Er sitzt auf den schmutzigen Dielen. 

  Mam roszczenie odnośnie spadku.   Ich erhebe Anspruch auf das Erbe. 

  Nawiązuję do vszej wczorajszej rozmowy.   In Gedanken bin Ich bei Dir. 

  Minister spraw zagranicznych podróżuje do 
USA. 

  Der Außenminister reist in die USA. 

  Jestem członkiem tego klubu.   Ich bin Mitglied in diesem Club. 
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042.00_Lekcja 07_Typowe zwroty łączące przyimek_wysłuchaj po niemiecku! 

  Wir sehen uns vor Gericht.   Zobaczymy się przed sądem. 

  Du muss die Gelegenheit beim Schopf packen.   Musisz wykorzystać okazję. (Musisz złapać 
byka za rogi) 

  Kommen Sie zur Sache.   Proszę przejść do rzeczy. 

  Er liegt in der Gosse.   Leży w rynsztoku. 

  Wir sind aus der Patsche.   Wyszliśmy z tarapatów. 

  Es ist auf einem speziellen Gestell.   To jest na specjalnym stelażu. 

  In Gedanken bin Ich bei Dir.   Nawiązuję do vszej wczorajszej rozmowy. 

  Am Ende des Pfades gehen wir nach links.   Na końcu ścieżki skręcamy w lewo. 

  ich nehme auf allen Reisen meinen Laptop 
mit. 

  Zabieram ze sobą laptopa podczas wszystkich 
podróży. 

  Wir gehen an Deck.   Idziemy na pokład. 

  Das Schiff versank in den Fluten.   Łódź utonęła w falach. 

  Ich bin durch Zufall drauf gestoßen.   Natrafiłem na to przez przypadek. 

  Ich trinke auf Ihr Wohl.   Piję na Pańskie zdrowie. 

  Dann aber auf eigene Verantwortung.   Ale potem na własną odpowiedzialność. 

  Hast du Vertrauen zu mir?   Masz do mnie zaufanie? 

  Das ist eine Spezialität aus dem westlichen 
Schwarzwald. 

  To jest specjalista z zachodniego 
Schwarzwaldu. 

  Das ist in meiner Nähe.   To jest blisko mnie. 

  Wir treffen uns in der Nähe Ihres Hauses.   Spotkamy się w pobliżu Pańskiego domu. 

  Ich nehme Bezug auf unser Gespräch von 
gestern. 

  Nawiązuję do naszej wczorajszej rozmowy. 
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  Wir sehen uns am Rand des Niederwaldes.   Zobaczymy się na skraju Niederwaldu. 

  Ich sitze auf dem Boden.   Siedzę na podłodze. 

  Ich setze mich auf diesen Stuhl.   Usiądę na tym krześle. 

  Das Fach ist unter der Lehne.   Schowek jest pod oparciem. 

  Ich steige auf die Leiter.   Wspinam się po drabinie. 

  Ich sage dir das im Vertrauen.   Mówię ci to w zaufaniu. 

  Ich verreise von Zeit zu Zeit gern.   Lubię podróżować od czasu do czasu. 

  Diese Tiere leben in der Tiefe.   Te zwierzęta żyją w głębinach. 

  Zu diesem Zweck werde ich ein neues Gerät 
anschaffen. 

  W tym celu kupię nowe urządzenie. 

  Ich wohne am Rand von Bremen.   Mieszkam na obrzeżach Bremy. 

  Er frisst mir aus der Hand.   Je mi z ręki. 

  Ich mache Urlaub auf der Insel.   Jadę na urlop na wyspę. 

  Wir sind auf der falschen Schiene.   Jesteśmy na niewłaściwym torze. 

  Ich erhebe Anspruch auf das Erbe.   Mam roszczenie odnośnie spadku. 

  Das Kind sitzt auf dem Schoss der Mutter.   Dziecko siedzi matce na kolanach. 

  Unter keinen Umständen.   W żadnych okolicznościach. 

  Die Durchsage kommt aus den Lautsprechern.   Ogłoszenie słychać z głośników. 

  Da unten ist das Ufer.   Na dole jest brzeg. 

  Ich stand noch nie auf der Bühne.   Jeszcze nigdy nie stałem na scenie. 

  Ich stehe an seinem Grab.   Stoję przy jego grobie. 

  Ich schaue in die Ferne.   Patrzę w dal. 
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  Ich trage den Rucksack auf dem Rücken.   Niosę plecak na plecach. 

  Ich bin kein Fachmann auf diesem Gebiet.   Nie jestem ekspertem w tej dziedzinie. 

  Ich brate das in der Pfanne.   Smażę to na patelni. 

  Ich nähe das unter den Saum.   Wszyję to pod lamówkę. 

  Ich mache das immer auf diese Weise.   Zawsze robię to w ten sposób. 

  Wir stehen im Regen auf dem großen Balkon.   Stoimy w deszczu na dużym balkonie. 

  Im Sommer ist es warm, im Winter hingegen 
ist es kalt. 

  W lecie jest ciepło, w zimie przeciwnie, jest 
zimno. 

  Mein Schlafzimmer liegt im Erdgeschoss.   Moja sypialnia jest na parterze. 

  In der Suppe ist eine Fliege!   W zupie jest mucha! 

  Er sitzt auf den schmutzigen Dielen.   On siedzi na brudnych deskach. 

  Sie helfen mir beim Auspacken.   Pomagają mi z rozpakowaniem. 

  Wir gehen im Sommer zelten.   W lecie jedziemy pod namiot. 

  Seit unserer Ankunft haben wir schlechtes 
Wetter. 

  Od naszego przyjazdu mamy złą pogodę. 

  Mir rinnt der Schweiß über den Rücken.   Pot cieknie mi po plecach. 

  Es gilt ab kommender Woche.   Jest ważny od następnego tygodnia. 

  Das Roheisen stapelt sich vor den Öfen.   Żelazne pręty piętrzą się przed piecami. 

  Das geht unter die Haut.   To porusza mnie do żywego. 

  Am Satzende ist ein Punkt.   Na końcu zdania jest kropka. 

  Ich muss mich kurz an die Wand lehnen.   Muszę na chwilę oprzeć się o ścianę. 

  Im Laufe der Geschichte kam es schon oft zu 
Meteoreinschlägen. 

  Na przestrzeni dziejów dochodziło do wielu 
starć z meteorytami. 
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  Da ist er auf einmal weg.   I nagle go nie ma. 

  Es stinkt zum Himmel.   To śmierdzi po niebo. 

  Im den folgenden Tagen arbeite ich Sie ein.   W następujących dniach będę Pana szkolił. 

  Er kommt hoch zu Pferd.   Przyjedzie na koniu. 

  Im Geiste bin ich bei Dir.   Duchem jestem z tobą. 

  Ich sehe da etwas im Gebüsch.   Widzę coś w krzakach. 

  Wir treffen uns bei der großen Eiche.   Spotkamy się przy tym wielkim dębie. 

  Am Ende eines Jahres macht die Firma ihre 
Bilanz. 

  Na koniec roku firma robi bilans. 

  Auf diesem Gebiet bin ich Experte.   Jestem ekspertem w tej dziedzinie. 

  Ich warte auf das Ergebnis der 
Untersuchungen. 

  Czekam na wynik śledztwa. 

  Ich sitze gerne am Steuer.   Lubię siedzieć za kierownicą. 

  Er kommt aus der Gosse.   Pochodzi z rynsztoka. 

  Ich winke zum Abschied.   Macham na pożegnanie. 

  Er geht mit dem Kopf durch die Wand.   On chce przebić głową mur. 

  Ich verliere dich aus dem Blickfeld.   Gubię cię z zasięgu wzroku. 

  Auf diesen Felsen habe ich schon oft 
gestanden. 

  Na tej skale już często stałem. 

  Unter welcher Voraussetzung kann ich 
teilnehmen? 

  Przy jakich założeniach mogę wziąć udział? 

  Wie ein Hündchen an der Leine.   Jak szczeniak na smyczy. 

  Das tut nichts zur Sache.   To nie ma nic do rzeczy. 
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  Auf der breiten Couch ist genug Platz.   Na szerokiej kanapie jest wystarczająco dużo 
miejsca. 

  Ich melde mich nach meiner Ankunft.   Zgłoszę się po mym przyjeździe. 

  Ich habe das Projekt vom Anfang bis zum 
Ende geleitet. 

  Kierowałem projektem od początku do końca. 

  Ich warte auf deine Rückkehr.   Czekam na twój powrót. 

  Auf diese Art und Weise geht das nicht.   W ten sposób to nie działa. 

  Er sitzt zu meiner Linken.   Siedzi po mojej lewej stronie. 

  Ich stehe am Grab seines Ziehvaters.   Stoję przy grobie przybranego ojca. 

  Ich gestehe es zu meiner Schande.   Ze wstydem muszę się przyznać. 

  Ich fahre auf den Kiesweg.   Jadę na żwirowej ścieżce. 

  Er schlägt mit der Faust auf den Tisch.   Uderza pięścią w stół. 

  Der Außenminister reist in die USA.   Minister spraw zagranicznych podróżuje do 
USA. 

  Es ist schade ums Geld.   Szkoda pieniędzy. 

  Mein Auto passt nicht in die Lücke.   Mój samochód nie wejdzie do tej luki. 

  Auf dem Kai ist heute Flohmarkt.   Na molo jest dzisiaj pchli targ. 

  Viele rutschen ab ins Elend.   Wielu upada w nędzę. 

  Ich gehe sonntags in die Kirche.   W niedziele chodzę do kościoła. 

  Er ist außer Sichtweite.   Jest poza zasięgiem wzroku. 

  In welcher Angelegenheit wollen Sie mit ihm 
sprechen? 

  W jakiej sprawie chce Pan z nim rozmawiać? 

  Unter anderen Umständen   W innych okolicznościach 

  Er ist auf seine Art sehr nett.   Jest bardzo miły na swój sposób. 
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  Wir sehen uns in Kürze.   Zobaczymy się wkrótce. 

  Ich trete von einem Bein auf das andere.   Depczę z jednej nogi na drugą. 

  Ich genieße es in aller Stille.   Delektuję się tym w ciszy. 

  Ich schneide es in Streifen.   Tnę to na paski. 

  An den Schnüren sind Haken mit Ködern.   Na sznurach znajdują się haczyki z przynętami. 

  Was ist in dem Kasten?   Co jest w tej skrzyni? 

  Ich kann nicht einmal die Hand vor Augen 
sehen. 

  Ciemno jak w grobie. 

  Vorsicht bei den Stufen.   Uwaga na schodach. 

  Er ist Beobachter bei der Bundeswehr.   Jest obserwatorem w Bundeswerze. 

  In dieser Beziehung hat er seltsame 
Ansichten. 

  Pod tym względem ma dziwne poglądy. 

  Jeden Sonntag ist hier Flohmarkt.   Co niedzielę jest tutaj pchli targ. 

  Sie sitzt auf dem Beifahrersitz.   Siedzi na miejscu pasażera. 

  Das ist so schon seit Anbeginn der Zeit.   Tak to jest zupełnie od początku. 

  Nach dem Gesetz sind alle gleich.   Według prawa wszyscy są sobie równi. 

  Er macht das alles aus Berechnung.   Robi to tylko z wyrachowania. 

  Der Mönch lebt in einem Kloster.   Mnich żyje w klasztorze. 

  Ich bin in unmittelbarer Nähe.   Jestem w bezpośredniej bliskości 

  Ich bin Mitglied in diesem Club.   Jestem członkiem tego klubu. 
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Ich muss mich kurz an die 
Wand lehnen. 

Es stinkt zum Himmel. 
Ich trete von einem Bein auf 

das andere. 

Was ist in dem Kasten? Ich sitze auf dem Boden. Ich steige auf die Leiter. 

Mein Schlafzimmer liegt im 
Erdgeschoss. 

Es ist auf einem speziellen 
Gestell. 

Wie ein Hündchen an der 
Leine. 

Vorsicht bei den Stufen. 
Ich melde mich nach meiner 

Ankunft. 
Jeden Sonntag ist hier 

Flohmarkt. 

Das ist eine Spezialität aus 
dem westlichen 
Schwarzwald. 

Sie helfen mir beim 
Auspacken. 

Wir sind auf der falschen 
Schiene. 

Das geht unter die Haut. Ich brate das in der Pfanne. Am Satzende ist ein Punkt. 
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Depczę z jednej nogi na 
drugą. 

To śmierdzi po niebo. 
Muszę na chwilę oprzeć się 

o ścianę. 

Wspinam się po drabinie. Siedzę na podłodze. Co jest w tej skrzyni? 

Jak szczeniak na smyczy. 
To jest na specjalnym 

stelażu. 
Moja sypialnia jest na 

parterze. 

Co niedzielę jest tutaj pchli 
targ. 

Zgłoszę się po mym 
przyjeździe. 

Uwaga na schodach. 

Jesteśmy na niewłaściwym 
torze. 

Pomagają mi z 
rozpakowaniem. 

To jest specjalista z 
zachodniego Schwarzwaldu. 

Na końcu zdania jest kropka. Smażę to na patelni. To porusza mnie do żywego. 
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Unter anderen Umständen Hast du Vertrauen zu mir? Das tut nichts zur Sache. 

Kommen Sie zur Sache. 
Im Sommer ist es warm, im 
Winter hingegen ist es kalt. 

Ich kann nicht einmal die 
Hand vor Augen sehen. 

Ich warte auf deine 
Rückkehr. 

Unter welcher 
Voraussetzung kann ich 

teilnehmen? 
Unter keinen Umständen. 

In dieser Beziehung hat er 
seltsame Ansichten. 

Wir sind aus der Patsche. Es ist schade ums Geld. 

Ich schneide es in Streifen. 
Ich erhebe Anspruch auf das 

Erbe. 
Am Ende eines Jahres macht 

die Firma ihre Bilanz. 

In welcher Angelegenheit 
wollen Sie mit ihm 

sprechen? 

Ich verreise von Zeit zu Zeit 
gern. 

Seit unserer Ankunft haben 
wir schlechtes Wetter. 
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To nie ma nic do rzeczy. Masz do mnie zaufanie? W innych okolicznościach 

Ciemno jak w grobie. 
W lecie jest ciepło, w zimie 

przeciwnie, jest zimno. 
Proszę przejść do rzeczy. 

W żadnych okolicznościach. 
Przy jakich założeniach 

mogę wziąć udział? 
Czekam na twój powrót. 

Szkoda pieniędzy. Wyszliśmy z tarapatów. 
Pod tym względem ma 

dziwne poglądy. 

Na koniec roku firma robi 
bilans. 

Mam roszczenie odnośnie 
spadku. 

Tnę to na paski. 

Od naszego przyjazdu mamy 
złą pogodę. 

Lubię podróżować od czasu 
do czasu. 

W jakiej sprawie chce Pan z 
nim rozmawiać? 
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Ich habe das Projekt vom 
Anfang bis zum Ende 

geleitet. 
Wir sehen uns in Kürze. 

Das ist so schon seit 
Anbeginn der Zeit. 

Ich sitze gerne am Steuer. 
Wir treffen uns bei der 

großen Eiche. 
Das ist in meiner Nähe. 

Ich schaue in die Ferne. 
Diese Tiere leben in der 

Tiefe. 
Ich bin kein Fachmann auf 

diesem Gebiet. 

Ich setze mich auf diesen 
Stuhl. 

Ich sehe da etwas im 
Gebüsch. 

Die Durchsage kommt aus 
den Lautsprechern. 

Wir stehen im Regen auf 
dem großen Balkon. 

Wir treffen uns in der Nähe 
Ihres Hauses. 

Das Roheisen stapelt sich 
vor den Öfen. 

Wir sehen uns am Rand des 
Niederwaldes. 

Am Ende des Pfades gehen 
wir nach links. 

Auf der breiten Couch ist 
genug Platz. 
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Tak to jest zupełnie od 
początku. 

Zobaczymy się wkrótce. 
Kierowałem projektem od 

początku do końca. 

To jest blisko mnie. 
Spotkamy się przy tym 

wielkim dębie. 
Lubię siedzieć za 

kierownicą. 

Nie jestem ekspertem w tej 
dziedzinie. 

Te zwierzęta żyją w 
głębinach. 

Patrzę w dal. 

Ogłoszenie słychać z 
głośników. 

Widzę coś w krzakach. Usiądę na tym krześle. 

Żelazne pręty piętrzą się 
przed piecami. 

Spotkamy się w pobliżu 
Pańskiego domu. 

Stoimy w deszczu na dużym 
balkonie. 

Na szerokiej kanapie jest 
wystarczająco dużo miejsca. 

Na końcu ścieżki skręcamy 
w lewo. 

Zobaczymy się na skraju 
Niederwaldu. 
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Ich wohne am Rand von 
Bremen. 

Er geht mit dem Kopf durch 
die Wand. 

Wir gehen an Deck. 

Ich stand noch nie auf der 
Bühne. 

Auf dem Kai ist heute 
Flohmarkt. 

Ich mache Urlaub auf der 
Insel. 

ich nehme auf allen Reisen 
meinen Laptop mit. 

Er sitzt auf den schmutzigen 
Dielen. 

Ich fahre auf den Kiesweg. 

Das Kind sitzt auf dem 
Schoss der Mutter. 

Das Schiff versank in den 
Fluten. 

Er sitzt zu meiner Linken. 

Ich stehe an seinem Grab. 
Sie sitzt auf dem 

Beifahrersitz. 
Ich verliere dich aus dem 

Blickfeld. 

Er frisst mir aus der Hand. 
Ich bin in unmittelbarer 

Nähe. 
Ich stehe am Grab seines 

Ziehvaters. 
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Idziemy na pokład. On chce przebić głową mur. 
Mieszkam na obrzeżach 

Bremy. 

Jadę na urlop na wyspę. 
Na molo jest dzisiaj pchli 

targ. 
Jeszcze nigdy nie stałem na 

scenie. 

Jadę na żwirowej ścieżce. 
On siedzi na brudnych 

deskach. 
Zabieram ze sobą laptopa 

podczas wszystkich podróży. 

Siedzi po mojej lewej 
stronie. 

Łódź utonęła w falach. 
Dziecko siedzi matce na 

kolanach. 

Gubię cię z zasięgu wzroku. Siedzi na miejscu pasażera. Stoję przy jego grobie. 

Stoję przy grobie 
przybranego ojca. 

Jestem w bezpośredniej 
bliskości 

Je mi z ręki. 
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Mein Auto passt nicht in die 
Lücke. 

Ich nähe das unter den Saum. 
Auf diesen Felsen habe ich 

schon oft gestanden. 

Das Fach ist unter der Lehne. Viele rutschen ab ins Elend. Er ist auf seine Art sehr nett. 

Ich bin durch Zufall drauf 
gestoßen. 

Er macht das alles aus 
Berechnung. 

Da ist er auf einmal weg. 

Es gilt ab kommender 
Woche. 

In der Suppe ist eine Fliege! Da unten ist das Ufer. 

Auf diesem Gebiet bin ich 
Experte. 

Ich gehe sonntags in die 
Kirche. 

Der Mönch lebt in einem 
Kloster. 

Der Außenminister reist in 
die USA. 

Ich warte auf das Ergebnis 
der Untersuchungen. 

Er ist Beobachter bei der 
Bundeswehr. 
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Na tej skale już często 
stałem. 

Wszyję to pod lamówkę. 
Mój samochód nie wejdzie 

do tej luki. 

Jest bardzo miły na swój 
sposób. 

Wielu upada w nędzę. Schowek jest pod oparciem. 

I nagle go nie ma. 
Robi to tylko z 
wyrachowania. 

Natrafiłem na to przez 
przypadek. 

Na dole jest brzeg. W zupie jest mucha! 
Jest ważny od następnego 

tygodnia. 

Mnich żyje w klasztorze. 
W niedziele chodzę do 

kościoła. 
Jestem ekspertem w tej 

dziedzinie. 

Jest obserwatorem w 
Bundeswerze. 

Czekam na wynik śledztwa. 
Minister spraw 

zagranicznych podróżuje do 
USA. 
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Ich gestehe es zu meiner 
Schande. 

Du muss die Gelegenheit 
beim Schopf packen. 

Mir rinnt der Schweiß über 
den Rücken. 

Er schlägt mit der Faust auf 
den Tisch. 

Ich trinke auf Ihr Wohl. 
An den Schnüren sind Haken 

mit Ködern. 

Wir sehen uns vor Gericht. Er kommt aus der Gosse. 
Ich sage dir das im 

Vertrauen. 

Ich nehme Bezug auf unser 
Gespräch von gestern. 

Er liegt in der Gosse. Ich winke zum Abschied. 

Er ist außer Sichtweite. In Gedanken bin Ich bei Dir. 
Zu diesem Zweck werde ich 
ein neues Gerät anschaffen. 

Ich genieße es in aller Stille. 
Ich mache das immer auf 

diese Weise. 
Ich trage den Rucksack auf 

dem Rücken. 
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Pot cieknie mi po plecach. 
Musisz wykorzystać okazję. 
(Musisz złapać byka za rogi) 

Ze wstydem muszę się 
przyznać. 

Na sznurach znajdują się 
haczyki z przynętami. 

Piję na Pańskie zdrowie. Uderza pięścią w stół. 

Mówię ci to w zaufaniu. Pochodzi z rynsztoka. Zobaczymy się przed sądem. 

Macham na pożegnanie. Leży w rynsztoku. 
Nawiązuję do naszej 

wczorajszej rozmowy. 

W tym celu kupię nowe 
urządzenie. 

Nawiązuję do vszej 
wczorajszej rozmowy. 

Jest poza zasięgiem wzroku. 

Niosę plecak na plecach. 
Zawsze robię to w ten 

sposób. 
Delektuję się tym w ciszy. 
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Dann aber auf eigene 
Verantwortung. 

Er kommt hoch zu Pferd. 
Nach dem Gesetz sind alle 

gleich. 

Im Laufe der Geschichte 
kam es schon oft zu 
Meteoreinschlägen. 

Auf diese Art und Weise 
geht das nicht. 

Im Geiste bin ich bei Dir. 

Im den folgenden Tagen 
arbeite ich Sie ein. 

Wir gehen im Sommer 
zelten. 

Ich bin Mitglied in diesem 
Club. 

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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Według prawa wszyscy są 
sobie równi. 

Przyjedzie na koniu. 
Ale potem na własną 
odpowiedzialność. 

Duchem jestem z tobą. W ten sposób to nie działa. 
Na przestrzeni dziejów 

dochodziło do wielu starć z 
meteorytami. 

Jestem członkiem tego 
klubu. 

W lecie jedziemy pod 
namiot. 

W następujących dniach 
będę Pana szkolił. 
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  Lubię podróżować od czasu do czasu. ................................................................. 

  Moja sypialnia jest na parterze. ................................................................. 

  Uderza pięścią w stół. ................................................................. 

  To jest specjalista z zachodniego 
Schwarzwaldu. 

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

  Pot cieknie mi po plecach. ................................................................. 

  Szkoda pieniędzy. ................................................................. 

  Jadę na urlop na wyspę. ................................................................. 

  Na dole jest brzeg. ................................................................. 

  Zabieram ze sobą laptopa podczas wszystkich 
podróży. 

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

  Mówię ci to w zaufaniu. ................................................................. 

  Mam roszczenie odnośnie spadku. ................................................................. 

  Depczę z jednej nogi na drugą. ................................................................. 

  Wspinam się po drabinie. ................................................................. 

  Musisz wykorzystać okazję. (Musisz złapać 
byka za rogi) 

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

  Schowek jest pod oparciem. ................................................................. 

  Na końcu zdania jest kropka. ................................................................. 

  Patrzę w dal. ................................................................. 

  Duchem jestem z tobą. ................................................................. 

  Na szerokiej kanapie jest wystarczająco dużo 
miejsca. 

................................................................. 
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  Łódź utonęła w falach. ................................................................. 

  Pochodzi z rynsztoka. ................................................................. 

  Ze wstydem muszę się przyznać. ................................................................. 

  W innych okolicznościach ................................................................. 

  Ogłoszenie słychać z głośników. ................................................................. 

  Spotkamy się w pobliżu Pańskiego domu. ................................................................. 

  To porusza mnie do żywego. ................................................................. 

  Zobaczymy się przed sądem. ................................................................. 

  Ale potem na własną odpowiedzialność. ................................................................. 

  Wszyję to pod lamówkę. ................................................................. 

  W lecie jest ciepło, w zimie przeciwnie, jest 
zimno. 

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

  Pomagają mi z rozpakowaniem. ................................................................. 

  Gubię cię z zasięgu wzroku. ................................................................. 

  Robi to tylko z wyrachowania. ................................................................. 

  Spotkamy się przy tym wielkim dębie. ................................................................. 

  Nawiązuję do vszej wczorajszej rozmowy. ................................................................. 

  Jest ważny od następnego tygodnia. ................................................................. 

  W następujących dniach będę Pana szkolił. ................................................................. 

  Widzę coś w krzakach. ................................................................. 

  Jeszcze nigdy nie stałem na scenie. ................................................................. 

  W lecie jedziemy pod namiot. ................................................................. 
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  Macham na pożegnanie. ................................................................. 

  Minister spraw zagranicznych podróżuje do 
USA. 

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

  Leży w rynsztoku. ................................................................. 

  Zobaczymy się na skraju Niederwaldu. ................................................................. 

  On chce przebić głową mur. ................................................................. 

  Uwaga na schodach. ................................................................. 

  Tnę to na paski. ................................................................. 

  Siedzi na miejscu pasażera. ................................................................. 

  To nie ma nic do rzeczy. ................................................................. 

  Mnich żyje w klasztorze. ................................................................. 

  Nie jestem ekspertem w tej dziedzinie. ................................................................. 

  Stoję przy grobie przybranego ojca. ................................................................. 

  I nagle go nie ma. ................................................................. 

  Jadę na żwirowej ścieżce. ................................................................. 

  Ciemno jak w grobie. ................................................................. 

  Idziemy na pokład. ................................................................. 
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042.03_Lekcja 07_Typowe zwroty łączące przyimek_klucz 

  Lubię podróżować od czasu do czasu.   Ich verreise von Zeit zu Zeit gern. 

  Moja sypialnia jest na parterze.   Mein Schlafzimmer liegt im Erdgeschoss. 

  Uderza pięścią w stół.   Er schlägt mit der Faust auf den Tisch. 

  To jest specjalista z zachodniego 
Schwarzwaldu. 

  Das ist eine Spezialität aus dem westlichen 
Schwarzwald. 

  Pot cieknie mi po plecach.   Mir rinnt der Schweiß über den Rücken. 

  Szkoda pieniędzy.   Es ist schade ums Geld. 

  Jadę na urlop na wyspę.   Ich mache Urlaub auf der Insel. 

  Na dole jest brzeg.   Da unten ist das Ufer. 

  Zabieram ze sobą laptopa podczas wszystkich 
podróży. 

  ich nehme auf allen Reisen meinen Laptop 
mit. 

  Mówię ci to w zaufaniu.   Ich sage dir das im Vertrauen. 

  Mam roszczenie odnośnie spadku.   Ich erhebe Anspruch auf das Erbe. 

  Depczę z jednej nogi na drugą.   Ich trete von einem Bein auf das andere. 

  Wspinam się po drabinie.   Ich steige auf die Leiter. 

  Musisz wykorzystać okazję. (Musisz złapać 
byka za rogi) 

  Du muss die Gelegenheit beim Schopf packen. 

  Schowek jest pod oparciem.   Das Fach ist unter der Lehne. 

  Na końcu zdania jest kropka.   Am Satzende ist ein Punkt. 

  Patrzę w dal.   Ich schaue in die Ferne. 

  Duchem jestem z tobą.   Im Geiste bin ich bei Dir. 

  Na szerokiej kanapie jest wystarczająco dużo 
miejsca. 

  Auf der breiten Couch ist genug Platz. 
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  Łódź utonęła w falach.   Das Schiff versank in den Fluten. 

  Pochodzi z rynsztoka.   Er kommt aus der Gosse. 

  Ze wstydem muszę się przyznać.   Ich gestehe es zu meiner Schande. 

  W innych okolicznościach   Unter anderen Umständen 

  Ogłoszenie słychać z głośników.   Die Durchsage kommt aus den Lautsprechern. 

  Spotkamy się w pobliżu Pańskiego domu.   Wir treffen uns in der Nähe Ihres Hauses. 

  To porusza mnie do żywego.   Das geht unter die Haut. 

  Zobaczymy się przed sądem.   Wir sehen uns vor Gericht. 

  Ale potem na własną odpowiedzialność.   Dann aber auf eigene Verantwortung. 

  Wszyję to pod lamówkę.   Ich nähe das unter den Saum. 

  W lecie jest ciepło, w zimie przeciwnie, jest 
zimno. 

  Im Sommer ist es warm, im Winter hingegen 
ist es kalt. 

  Pomagają mi z rozpakowaniem.   Sie helfen mir beim Auspacken. 

  Gubię cię z zasięgu wzroku.   Ich verliere dich aus dem Blickfeld. 

  Robi to tylko z wyrachowania.   Er macht das alles aus Berechnung. 

  Spotkamy się przy tym wielkim dębie.   Wir treffen uns bei der großen Eiche. 

  Nawiązuję do vszej wczorajszej rozmowy.   In Gedanken bin Ich bei Dir. 

  Jest ważny od następnego tygodnia.   Es gilt ab kommender Woche. 

  W następujących dniach będę Pana szkolił.   Im den folgenden Tagen arbeite ich Sie ein. 

  Widzę coś w krzakach.   Ich sehe da etwas im Gebüsch. 

  Jeszcze nigdy nie stałem na scenie.   Ich stand noch nie auf der Bühne. 

  W lecie jedziemy pod namiot.   Wir gehen im Sommer zelten. 
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  Macham na pożegnanie.   Ich winke zum Abschied. 

  Minister spraw zagranicznych podróżuje do 
USA. 

  Der Außenminister reist in die USA. 

  Leży w rynsztoku.   Er liegt in der Gosse. 

  Zobaczymy się na skraju Niederwaldu.   Wir sehen uns am Rand des Niederwaldes. 

  On chce przebić głową mur.   Er geht mit dem Kopf durch die Wand. 

  Uwaga na schodach.   Vorsicht bei den Stufen. 

  Tnę to na paski.   Ich schneide es in Streifen. 

  Siedzi na miejscu pasażera.   Sie sitzt auf dem Beifahrersitz. 

  To nie ma nic do rzeczy.   Das tut nichts zur Sache. 

  Mnich żyje w klasztorze.   Der Mönch lebt in einem Kloster. 

  Nie jestem ekspertem w tej dziedzinie.   Ich bin kein Fachmann auf diesem Gebiet. 

  Stoję przy grobie przybranego ojca.   Ich stehe am Grab seines Ziehvaters. 

  I nagle go nie ma.   Da ist er auf einmal weg. 

  Jadę na żwirowej ścieżce.   Ich fahre auf den Kiesweg. 

  Ciemno jak w grobie.   Ich kann nicht einmal die Hand vor Augen 
sehen. 

  Idziemy na pokład.   Wir gehen an Deck. 

  Niosę plecak na plecach.   Ich trage den Rucksack auf dem Rücken. 

  To jest blisko mnie.   Das ist in meiner Nähe. 

  Jest bardzo miły na swój sposób.   Er ist auf seine Art sehr nett. 

  Na tej skale już często stałem.   Auf diesen Felsen habe ich schon oft 
gestanden. 
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  Usiądę na tym krześle.   Ich setze mich auf diesen Stuhl. 

  Siedzi po mojej lewej stronie.   Er sitzt zu meiner Linken. 

  To jest na specjalnym stelażu.   Es ist auf einem speziellen Gestell. 

  Od naszego przyjazdu mamy złą pogodę.   Seit unserer Ankunft haben wir schlechtes 
Wetter. 

  W niedziele chodzę do kościoła.   Ich gehe sonntags in die Kirche. 

  Natrafiłem na to przez przypadek.   Ich bin durch Zufall drauf gestoßen. 

  W jakiej sprawie chce Pan z nim rozmawiać?   In welcher Angelegenheit wollen Sie mit ihm 
sprechen? 

  Jestem ekspertem w tej dziedzinie.   Auf diesem Gebiet bin ich Experte. 

  Według prawa wszyscy są sobie równi.   Nach dem Gesetz sind alle gleich. 

  Na przestrzeni dziejów dochodziło do wielu 
starć z meteorytami. 

  Im Laufe der Geschichte kam es schon oft zu 
Meteoreinschlägen. 

  Jesteśmy na niewłaściwym torze.   Wir sind auf der falschen Schiene. 

  Przyjedzie na koniu.   Er kommt hoch zu Pferd. 

  Te zwierzęta żyją w głębinach.   Diese Tiere leben in der Tiefe. 

  Stoimy w deszczu na dużym balkonie.   Wir stehen im Regen auf dem großen Balkon. 

  Jestem w bezpośredniej bliskości   Ich bin in unmittelbarer Nähe. 

  To śmierdzi po niebo.   Es stinkt zum Himmel. 

  Zawsze robię to w ten sposób.   Ich mache das immer auf diese Weise. 

  Je mi z ręki.   Er frisst mir aus der Hand. 

  W tym celu kupię nowe urządzenie.   Zu diesem Zweck werde ich ein neues Gerät 
anschaffen. 
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  Pod tym względem ma dziwne poglądy.   In dieser Beziehung hat er seltsame 
Ansichten. 

  Na sznurach znajdują się haczyki z przynętami.   An den Schnüren sind Haken mit Ködern. 

  Masz do mnie zaufanie?   Hast du Vertrauen zu mir? 

  W zupie jest mucha!   In der Suppe ist eine Fliege! 

  Nawiązuję do naszej wczorajszej rozmowy.   Ich nehme Bezug auf unser Gespräch von 
gestern. 

  Wielu upada w nędzę.   Viele rutschen ab ins Elend. 

  Tak to jest zupełnie od początku.   Das ist so schon seit Anbeginn der Zeit. 

  Piję na Pańskie zdrowie.   Ich trinke auf Ihr Wohl. 

  Jak szczeniak na smyczy.   Wie ein Hündchen an der Leine. 

  Co niedzielę jest tutaj pchli targ.   Jeden Sonntag ist hier Flohmarkt. 

  Wyszliśmy z tarapatów.   Wir sind aus der Patsche. 

  Czekam na wynik śledztwa.   Ich warte auf das Ergebnis der 
Untersuchungen. 

  Na końcu ścieżki skręcamy w lewo.   Am Ende des Pfades gehen wir nach links. 

  Dziecko siedzi matce na kolanach.   Das Kind sitzt auf dem Schoss der Mutter. 

  Jest poza zasięgiem wzroku.   Er ist außer Sichtweite. 

  Lubię siedzieć za kierownicą.   Ich sitze gerne am Steuer. 

  Czekam na twój powrót.   Ich warte auf deine Rückkehr. 

  On siedzi na brudnych deskach.   Er sitzt auf den schmutzigen Dielen. 

  Zobaczymy się wkrótce.   Wir sehen uns in Kürze. 

  Mój samochód nie wejdzie do tej luki.   Mein Auto passt nicht in die Lücke. 
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  Jest obserwatorem w Bundeswerze.   Er ist Beobachter bei der Bundeswehr. 

  Na molo jest dzisiaj pchli targ.   Auf dem Kai ist heute Flohmarkt. 

  Kierowałem projektem od początku do końca.   Ich habe das Projekt vom Anfang bis zum 
Ende geleitet. 

  Żelazne pręty piętrzą się przed piecami.   Das Roheisen stapelt sich vor den Öfen. 

  Zgłoszę się po mym przyjeździe.   Ich melde mich nach meiner Ankunft. 

  Na koniec roku firma robi bilans.   Am Ende eines Jahres macht die Firma ihre 
Bilanz. 

  Przy jakich założeniach mogę wziąć udział?   Unter welcher Voraussetzung kann ich 
teilnehmen? 

  Co jest w tej skrzyni?   Was ist in dem Kasten? 

  Smażę to na patelni.   Ich brate das in der Pfanne. 

  W ten sposób to nie działa.   Auf diese Art und Weise geht das nicht. 

  Siedzę na podłodze.   Ich sitze auf dem Boden. 

  Mieszkam na obrzeżach Bremy.   Ich wohne am Rand von Bremen. 

  Proszę przejść do rzeczy.   Kommen Sie zur Sache. 

  Stoję przy jego grobie.   Ich stehe an seinem Grab. 

  W żadnych okolicznościach.   Unter keinen Umständen. 

  Jestem członkiem tego klubu.   Ich bin Mitglied in diesem Club. 

  Muszę na chwilę oprzeć się o ścianę.   Ich muss mich kurz an die Wand lehnen. 

  Delektuję się tym w ciszy.   Ich genieße es in aller Stille. 

 

  



 271 

043_Lekcja 08_Czasowniki zwrotne _ Słownictwo - słuchaj! 

  schwach, schwächer, am schwächsten   słaby, słabszy, najsłabszy 

  Kreis, der   krąg 

  eintragen, eingetragen   wpisać, wpisany 

  sich wiegen   huśtać się 

  sich kümmern um 4p   troszczyć się o 

  sich ändern   zmienić się 

  ausruhen, (sich)   odpoczywać 

  sich gehören   pasować, przydać się 

  sehnen nach   pragnąć, tęsknić 

  ergeben   pojawić się 

  im Geheimen   w tajemnicy 

  sich rächen   mścić się 

  sich wenden an 4p   zwrócić się do 

  Verlauf, der   przebieg 

  Konferenzraum, der   sala konferencyjna 

  sich verbürgen für   ręczyć za 

  stärken   posilić 

  aus dem Gleichgewicht bringen   wyprowadzić z równowagi 

  zur vereinbarten Zeit   w uzgodnionym terminie 

  sich zusammennehmen   wziąć się w garść 
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  sich verhalten - ich verhalte mich, du verhältst 
dich, er verhält sich, wir verhalten uns, ihr 
verhaltet euch, sie verhalten sich 

  zachowywać się 

  sich abspielen   odgrywać się 

  bereitmachen, (sich)   przygotować (się) 

  Kopf, den zerbrechen   zachodzić w głowę 

  benehmen   zachowywać się 

  sich verfahren   zabłądzić 

  verlassen   polegać 

  Notiz, die   notatka 

  erholen, (sich)   odpocząć 

 

044_Lekcja 08_Czasowniki zwrotne_ Słownictwo - przetłumacz! 

  w tajemnicy   im Geheimen 

  polegać   verlassen 

  w uzgodnionym terminie   zur vereinbarten Zeit 

  pojawić się   ergeben 

  słaby, słabszy, najsłabszy   schwach, schwächer, am schwächsten 

  pragnąć, tęsknić   sehnen nach 

  posilić   stärken 

  zachowywać się   benehmen 

  pasować, przydać się   sich gehören 

  huśtać się   sich wiegen 
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  ręczyć za   sich verbürgen für 

  przygotować (się)   bereitmachen, (sich) 

  odgrywać się   sich abspielen 

  wpisać, wpisany   eintragen, eingetragen 

  zachodzić w głowę   Kopf, den zerbrechen 

  zwrócić się do   sich wenden an 4p 

  wziąć się w garść   sich zusammennehmen 

  troszczyć się o   sich kümmern um 4p 

  odpoczywać   ausruhen, (sich) 

  przebieg   Verlauf, der 

  notatka   Notiz, die 

  zmienić się   sich ändern 

  wyprowadzić z równowagi   aus dem Gleichgewicht bringen 

  zabłądzić   sich verfahren 

  sala konferencyjna   Konferenzraum, der 

  krąg   Kreis, der 

  mścić się   sich rächen 

  zachowywać się   sich verhalten - ich verhalte mich, du verhältst 
dich, er verhält sich, wir verhalten uns, ihr 
verhaltet euch, sie verhalten sich 

  odpocząć   erholen, (sich) 
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045_Lekcja 08_Czasowniki zwrotne_wyjaśnienie 
 

Czasowniki zwrotne to takie czasowniki, które mają obok czasownika zaimek zwrotny się (cieszyć 
się). W języku niemieckim odpowiednikiem tego zaimka zwrotnego jest zaimek sich, który występuje 
w bezokoliczniku.  

czasowniki zwrotne z zaimkiem ,,się´´ w Bierniku  

 

ich freue mich  ja cieszę się wir freuen uns  my cieszymy się 

du freust dich  ty cieszysz się ihr freut euch  wy cieszycie się 

er freut sich  on cieszy się sie freuen sich  oni cieszą się 

 

 

Ich freue mich schon auf den Sommer. Cieszę się już na lato. 

Freust du dich auch? Czy ty też się cieszysz? 

Wo treffen wir uns am Freitag? Gdzie się spotkamy w piątek? 

Ich bereite mich vor.              Przygotowuję się. 
              
 

Czasownik zwrotny może występować z zaimkiem w celowniku  

 

ich kaufe mir ja kupię sobie   wir kaufen uns  my kupimy sobie  

du kaufst dir ty kupisz sobie  ihr kauft euch  wy kupicie sobie  

er kauft sich on kupi sobie  sie kaufen sich  oni kupią sobie 

 

Uwaga – czasami przypadek danego czasownika może zmienić sens zdania.  

 
przedstawić się   sich vorstellen  

Stell dich vor!   Przedstaw się!  Biernik 

  

 wyobrazić sobie   sich vostellen 

 Stell dir vor!   Wyobraź sobie!  Celownik 
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046_Lekcja 08_Czasowniki zwrotne_ Ćwiczenia sprawdzające - słuchaj! 

  Ich muss mich erstmal stärken.   Najpierw muszę się posilić. 

  Es gehört sich nicht.   To nie pasuje. 

  Ich lasse mich nicht aus dem Gleichgewicht 
bringen. 

  Nie pozwolę wyprowadzić się z równowagi. 

  Wir treffen uns im Konferenzraum.   Spotykamy się w sali konferencyjnej. 

  Ich verbürge mich für …   Ręczę za … 

  Ich verhalte mich richtig.   Zachowuję się poprawnie. 

  Das Boot wiegt sich sanft.   Łódź huśta się łagodnie. 

  Er hatte sich verfahren.   Zjechał z drogi. 

  Ich benehme mich unmöglich.   Zachowuję się okropnie. 

  Du kannst dich auf mich verlassen.   Możesz na mnie polegać. 

  Zerbrich dir nicht den Kopf darüber.   Nie przejmuj się tym. 

  Ich mache mir eine Notiz.   Zrobię sobie notatkę. 

  Ich fühle mich sehr schwach.   Czuję się bardzo słabo. 

  Wie stellst du dir den Verlauf vor?   Jak wyobrażasz sobie przebieg. 

  Sie treffen sich nur im Geheimen.   Spotykają się tylko w sekrecie. 

  Nehmen Sie sich zusammen!   Proszę wziąć się w garść! 

  Wir treffen uns zur vereinbarten Zeit.   Spotkamy się w uzgodnionym terminie. 

  Die Ereignisse spielen sich in Frankfurt ab.   Wydarzenia odgrywają się we Frankfurcie. 

  Er soll sich schon mal bereitmachen.   Powinien się już przygotować. 

  Es wird sich sicher etwas ergeben.   On na pewno coś wymyśli. 
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  Sie kümmert sich um die Kinder.   Troszczy się o dzieci. 

  Jetzt rächen sie sich dafür.   Teraz się mści za to. 

  Du musst dich an ihn wenden.   Musisz się do niego zwrócić. 

  Ich muss mich ins Besucherbuch eintragen.   Muszę wpisać się do księgi gości. 

  Ich sehne mich furchtbar nach ihm.   Tęsknię za nim bardzo. 

  Er will sich ändern.   Chce się zmienić. 

  Der Kreis schließt sich.   Krąg się zamyka. 

  Ich muss mich ausruhen.   Muszę odpocząć sobie. 

  Ich will mich hier erholen.   Tutaj chcę odpocząć. 

 

047_Lekcja 08_Czasowniki zwrotne_ Ćwiczenia sprawdzające - przetłumacz! 

  Powinien się już przygotować.   Er soll sich schon mal bereitmachen. 

  On na pewno coś wymyśli.   Es wird sich sicher etwas ergeben. 

  Teraz się mści za to.   Jetzt rächen sie sich dafür. 

  Najpierw muszę się posilić.   Ich muss mich erstmal stärken. 

  Zjechał z drogi.   Er hatte sich verfahren. 

  Krąg się zamyka.   Der Kreis schließt sich. 

  Czuję się bardzo słabo.   Ich fühle mich sehr schwach. 

  Ręczę za …   Ich verbürge mich für … 

  Wydarzenia odgrywają się we Frankfurcie.   Die Ereignisse spielen sich in Frankfurt ab. 

  Proszę wziąć się w garść!   Nehmen Sie sich zusammen! 

  Łódź huśta się łagodnie.   Das Boot wiegt sich sanft. 
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  To nie pasuje.   Es gehört sich nicht. 

  Muszę wpisać się do księgi gości.   Ich muss mich ins Besucherbuch eintragen. 

  Musisz się do niego zwrócić.   Du musst dich an ihn wenden. 

  Chce się zmienić.   Er will sich ändern. 

  Zachowuję się poprawnie.   Ich verhalte mich richtig. 

  Zrobię sobie notatkę.   Ich mache mir eine Notiz. 

  Muszę odpocząć sobie.   Ich muss mich ausruhen. 

  Nie przejmuj się tym.   Zerbrich dir nicht den Kopf darüber. 

  Spotkamy się w uzgodnionym terminie.   Wir treffen uns zur vereinbarten Zeit. 

  Tęsknię za nim bardzo.   Ich sehne mich furchtbar nach ihm. 

  Jak wyobrażasz sobie przebieg.   Wie stellst du dir den Verlauf vor? 

  Możesz na mnie polegać.   Du kannst dich auf mich verlassen. 

  Zachowuję się okropnie.   Ich benehme mich unmöglich. 

  Spotykamy się w sali konferencyjnej.   Wir treffen uns im Konferenzraum. 

  Spotykają się tylko w sekrecie.   Sie treffen sich nur im Geheimen. 

  Troszczy się o dzieci.   Sie kümmert sich um die Kinder. 

  Nie pozwolę wyprowadzić się z równowagi.   Ich lasse mich nicht aus dem Gleichgewicht 
bringen. 

  Tutaj chcę odpocząć.   Ich will mich hier erholen. 

 

048.00_Lekcja 08_Czasowniki zwrotne_wysłuchaj po niemiecku 

  Ich muss mich ausruhen.   Muszę odpocząć sobie. 

  Der Kreis schließt sich.   Krąg się zamyka. 
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  Du kannst dich auf mich verlassen.   Możesz na mnie polegać. 

  Jetzt rächen sie sich dafür.   Teraz się mści za to. 

  Die Ereignisse spielen sich in Frankfurt ab.   Wydarzenia odgrywają się we Frankfurcie. 

  Wie stellst du dir den Verlauf vor?   Jak wyobrażasz sobie przebieg. 

  Ich fühle mich sehr schwach.   Czuję się bardzo słabo. 

  Ich benehme mich unmöglich.   Zachowuję się okropnie. 

  Er soll sich schon mal bereitmachen.   Powinien się już przygotować. 

  Wir treffen uns im Konferenzraum.   Spotykamy się w sali konferencyjnej. 

  Nehmen Sie sich zusammen!   Proszę wziąć się w garść! 

  Er hatte sich verfahren.   Zjechał z drogi. 

  Ich verhalte mich richtig.   Zachowuję się poprawnie. 

  Es gehört sich nicht.   To nie pasuje. 

  Zerbrich dir nicht den Kopf darüber.   Nie przejmuj się tym. 

  Ich mache mir eine Notiz.   Zrobię sobie notatkę. 

  Ich muss mich erstmal stärken.   Najpierw muszę się posilić. 

  Sie treffen sich nur im Geheimen.   Spotykają się tylko w sekrecie. 

  Es wird sich sicher etwas ergeben.   On na pewno coś wymyśli. 

  Das Boot wiegt sich sanft.   Łódź huśta się łagodnie. 

  Ich sehne mich furchtbar nach ihm.   Tęsknię za nim bardzo. 

  Ich muss mich ins Besucherbuch eintragen.   Muszę wpisać się do księgi gości. 

  Du musst dich an ihn wenden.   Musisz się do niego zwrócić. 
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  Sie kümmert sich um die Kinder.   Troszczy się o dzieci. 

  Er will sich ändern.   Chce się zmienić. 

  Ich lasse mich nicht aus dem Gleichgewicht 
bringen. 

  Nie pozwolę wyprowadzić się z równowagi. 

  Ich verbürge mich für …   Ręczę za … 

  Wir treffen uns zur vereinbarten Zeit.   Spotkamy się w uzgodnionym terminie. 

  Ich will mich hier erholen.   Tutaj chcę odpocząć. 
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048.01_Lekcja 08_Czasowniki zwrotne_karty 

Er soll sich schon mal 
bereitmachen. 

Ich muss mich ausruhen. 
Ich muss mich erstmal 

stärken. 

Ich benehme mich 
unmöglich. 

Zerbrich dir nicht den Kopf 
darüber. 

Ich sehne mich furchtbar 
nach ihm. 

Die Ereignisse spielen sich 
in Frankfurt ab. 

Es gehört sich nicht. Jetzt rächen sie sich dafür. 

Ich verbürge mich für … Nehmen Sie sich zusammen! Er hatte sich verfahren. 

Das Boot wiegt sich sanft. Ich mache mir eine Notiz. Ich verhalte mich richtig. 

Du kannst dich auf mich 
verlassen. 

Er will sich ändern. 
Es wird sich sicher etwas 

ergeben. 
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Najpierw muszę się posilić. Muszę odpocząć sobie. 
Powinien się już 

przygotować. 

Tęsknię za nim bardzo. Nie przejmuj się tym. Zachowuję się okropnie. 

Teraz się mści za to. To nie pasuje. 
Wydarzenia odgrywają się 

we Frankfurcie. 

Zjechał z drogi. Proszę wziąć się w garść! Ręczę za … 

Zachowuję się poprawnie. Zrobię sobie notatkę. Łódź huśta się łagodnie. 

On na pewno coś wymyśli. Chce się zmienić. Możesz na mnie polegać. 
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Wie stellst du dir den 
Verlauf vor? 

Ich muss mich ins 
Besucherbuch eintragen. 

Wir treffen uns im 
Konferenzraum. 

Wir treffen uns zur 
vereinbarten Zeit. 

Der Kreis schließt sich. 
Sie kümmert sich um die 

Kinder. 

Du musst dich an ihn 
wenden. 

Sie treffen sich nur im 
Geheimen. 

Ich lasse mich nicht aus dem 
Gleichgewicht bringen. 

Ich fühle mich sehr schwach. Ich will mich hier erholen. -  

-  -  -  

-  -  -  
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Spotykamy się w sali 
konferencyjnej. 

Muszę wpisać się do księgi 
gości. 

Jak wyobrażasz sobie 
przebieg. 

Troszczy się o dzieci. Krąg się zamyka. 
Spotkamy się w 

uzgodnionym terminie. 

Nie pozwolę wyprowadzić 
się z równowagi. 

Spotykają się tylko w 
sekrecie. 

Musisz się do niego zwrócić. 

-  Tutaj chcę odpocząć. Czuję się bardzo słabo. 

 

  



 284 

048.02_Lekcja 08_Czasowniki zwrotne_test 

  Możesz na mnie polegać. ................................................................. 

  Spotykamy się w sali konferencyjnej. ................................................................. 

  Czuję się bardzo słabo. ................................................................. 

  Spotykają się tylko w sekrecie. ................................................................. 

  Nie przejmuj się tym. ................................................................. 

  Troszczy się o dzieci. ................................................................. 

  Zachowuję się okropnie. ................................................................. 

  Krąg się zamyka. ................................................................. 

  Zjechał z drogi. ................................................................. 

  Łódź huśta się łagodnie. ................................................................. 

  Musisz się do niego zwrócić. ................................................................. 

  Teraz się mści za to. ................................................................. 

  Muszę odpocząć sobie. ................................................................. 

  Jak wyobrażasz sobie przebieg. ................................................................. 

  On na pewno coś wymyśli. ................................................................. 

  Chce się zmienić. ................................................................. 

  To nie pasuje. ................................................................. 

  Powinien się już przygotować. ................................................................. 

  Najpierw muszę się posilić. ................................................................. 

  Nie pozwolę wyprowadzić się z równowagi. ................................................................. 

  Tęsknię za nim bardzo. ................................................................. 
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  Zrobię sobie notatkę. ................................................................. 

  Muszę wpisać się do księgi gości. ................................................................. 

  Proszę wziąć się w garść! ................................................................. 

  Spotkamy się w uzgodnionym terminie. ................................................................. 

  Zachowuję się poprawnie. ................................................................. 

  Wydarzenia odgrywają się we Frankfurcie. ................................................................. 

  Tutaj chcę odpocząć. ................................................................. 

  Ręczę za … ................................................................. 
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048.03_Lekcja 08_Czasowniki zwrotne_klucz 

  Możesz na mnie polegać.   Du kannst dich auf mich verlassen. 

  Spotykamy się w sali konferencyjnej.   Wir treffen uns im Konferenzraum. 

  Czuję się bardzo słabo.   Ich fühle mich sehr schwach. 

  Spotykają się tylko w sekrecie.   Sie treffen sich nur im Geheimen. 

  Nie przejmuj się tym.   Zerbrich dir nicht den Kopf darüber. 

  Troszczy się o dzieci.   Sie kümmert sich um die Kinder. 

  Zachowuję się okropnie.   Ich benehme mich unmöglich. 

  Krąg się zamyka.   Der Kreis schließt sich. 

  Zjechał z drogi.   Er hatte sich verfahren. 

  Łódź huśta się łagodnie.   Das Boot wiegt sich sanft. 

  Musisz się do niego zwrócić.   Du musst dich an ihn wenden. 

  Teraz się mści za to.   Jetzt rächen sie sich dafür. 

  Muszę odpocząć sobie.   Ich muss mich ausruhen. 

  Jak wyobrażasz sobie przebieg.   Wie stellst du dir den Verlauf vor? 

  On na pewno coś wymyśli.   Es wird sich sicher etwas ergeben. 

  Chce się zmienić.   Er will sich ändern. 

  To nie pasuje.   Es gehört sich nicht. 

  Powinien się już przygotować.   Er soll sich schon mal bereitmachen. 

  Najpierw muszę się posilić.   Ich muss mich erstmal stärken. 

  Nie pozwolę wyprowadzić się z równowagi.   Ich lasse mich nicht aus dem Gleichgewicht 
bringen. 
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  Tęsknię za nim bardzo.   Ich sehne mich furchtbar nach ihm. 

  Zrobię sobie notatkę.   Ich mache mir eine Notiz. 

  Muszę wpisać się do księgi gości.   Ich muss mich ins Besucherbuch eintragen. 

  Proszę wziąć się w garść!   Nehmen Sie sich zusammen! 

  Spotkamy się w uzgodnionym terminie.   Wir treffen uns zur vereinbarten Zeit. 

  Zachowuję się poprawnie.   Ich verhalte mich richtig. 

  Wydarzenia odgrywają się we Frankfurcie.   Die Ereignisse spielen sich in Frankfurt ab. 

  Tutaj chcę odpocząć.   Ich will mich hier erholen. 

  Ręczę za …   Ich verbürge mich für … 
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049_Lekcja 09_Odmiana przymiotników_ Słownictwo - słuchaj! 

  verbreitet   rozpowszechniony 

  Anzug, der, ü-e   garnitur 

  Zustand, der   stan 

  Kunst, die   sztuka 

  todsicher   absolutnie pewien 

  in einem alten Schrank   w starej szafie 

  bisherige   poprzedni 

  Kampf, der   walka 

  Faust, die   pięść 

  zusammengekniffen   zmrużony 

  überflüssig   zbędny 

  Folge, die, Folgen   konsekwencje 

  Wichtigkeit, die   ważność 

  vielversprechend   obiecujący 

  atemberaubend   zapierający dech 

  Bergkäse, der   ser górski 

  zusammengebissenen   zwarty 

  wirklich   naprawdę 

  Saft, der   sok 

  Verzweiflung, die   desperacja 

  Stadttor, das   brama miasta 
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  Ergebnis, das, Ergebnisse   wynik 

  Wahlkampf, der   kampania wyborcza 

  Frisörsalon, der   salon fryzjerski 

  abgelegen   odległy 

  damaligen   dawni 

  Willen, der   wola 

  sogenannte   tak zwany 

  Einfluss, der   wpływ 

  Unternehmen, das   przedsiębiorstwo 

  für befristete Zeit   przez ograniczony czas 

  hässlich   brzydki 

  vermutlich   prawdopodobnie 

  Körper, der   ciało 

  ungestraft   bezkarany 

  Stellung, die   praca 

  Schrei, der   krzyk 

  Charakter, der   charakter 

  Neid, der   zazdrość 

  Eindruck, der   wrażenie 

  seltsam   dziwny 

  offiziellen   oficjalny 
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  Täuschung, die   złudzenie 

  den Eindruck machen   zrobić wrażenie 

  Verfassung, die   kondycja 

  passend   odpowiedni 

  Ernährung, die   odżywianie 

  eindeutig   jednoznaczny 

  Gaul, der   koń 

  gestrandet   na mieliźnie 

  soziale   społeczny 

  Aufnahme, die   nagranie 

 

050_Lekcja 09_Odmiana przymiotników_ Słownictwo - przetłumacz! 

  wpływ   Einfluss, der 

  desperacja   Verzweiflung, die 

  stan   Zustand, der 

  obiecujący   vielversprechend 

  dawni   damaligen 

  brzydki   hässlich 

  odżywianie   Ernährung, die 

  poprzedni   bisherige 

  charakter   Charakter, der 

  przedsiębiorstwo   Unternehmen, das 
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  zmrużony   zusammengekniffen 

  zrobić wrażenie   den Eindruck machen 

  naprawdę   wirklich 

  jednoznaczny   eindeutig 

  na mieliźnie   gestrandet 

  walka   Kampf, der 

  brama miasta   Stadttor, das 

  ser górski   Bergkäse, der 

  sztuka   Kunst, die 

  krzyk   Schrei, der 

  praca   Stellung, die 

  odpowiedni   passend 

  garnitur   Anzug, der, ü-e 

  sok   Saft, der 

  zapierający dech   atemberaubend 

  wrażenie   Eindruck, der 

  odległy   abgelegen 

  rozpowszechniony   verbreitet 

  zazdrość   Neid, der 

  zwarty   zusammengebissenen 

  oficjalny   offiziellen 
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  salon fryzjerski   Frisörsalon, der 

  ważność   Wichtigkeit, die 

  złudzenie   Täuschung, die 

  tak zwany   sogenannte 

  pięść   Faust, die 

  przez ograniczony czas   für befristete Zeit 

  konsekwencje   Folge, die, Folgen 

  koń   Gaul, der 

  kampania wyborcza   Wahlkampf, der 

  wola   Willen, der 

  kondycja   Verfassung, die 

  bezkarany   ungestraft 

  absolutnie pewien   todsicher 

  dziwny   seltsam 

  wynik   Ergebnis, das, Ergebnisse 

  w starej szafie   in einem alten Schrank 

  ciało   Körper, der 

  społeczny   soziale 

  prawdopodobnie   vermutlich 

  zbędny   überflüssig 

  nagranie   Aufnahme, die 
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051_Lekcja 09_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 

 

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 
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Celownik  einer klein-en Frau  jednej małej kobiecie 

Biernik   eine  klein-e Frau  jedną małą kobietę 

rodzaj nijaki 

Mianownik ein klein-es  Kind  jedno małe dziecko 

Dopełniacz  eines klein-en Kindes  jednego małego dziecka 

Celownik einem klein-en Kind  jednemu małemu dziecku 

Biernik   ein klein-es  Kind  jedno małe dziecko 

 

Wir wohnen in einer modernen Wohnung. Mieszkamy w nowoczesnym mieszkaniu. 

Warum kaufen Sie ein teueres Auto? Dlaczego kupuje Pan drogi samochód? 

Wir haben einen guten Lehrer. Mamy dobrego nauczyciela. 

 

Przymiotniki mogą łączyć się z rzeczowinkiem w liczbie mnogiej z rodzajnikiem określonym lub z 
rzeczownikiem bez rodzajnika. Przymiotniki w połączeniu z rzeczownikiem w liczbie mnogiej 
z rodzajnikiem określonym posiadają we wszystkich przypadkach końcówkę – en. 

    

Mianownik die   klein-en  Häuser   małe domy 

Dopełniacz  der   klein-en  Häuser   małych domów 

Celownik  den  klein-en  Häusern   małym domom 

Biernik    die   klein-en  Häuser   małe domy 

 

Przymiotniki w połączeniu z rzeczownikiem w liczbie mnogiej bez rodzajnika posiadaja końcówki 
rodzajnika określonego, które występują w liczbie mnogiej die, der, den, die.  

 

Mianownik klein-e   Häuser  małe domy 

Dopełniacz klein-er  Häuser  małych domów 

Celownik  klein-en  Häusern małym domom 

Biernik  klein-e    Häuser małe domy 

 

Die jungen Leute verdienen nicht viel.          Młodzi ludzie nie zarabiają zbyt wiele. 
 

Junge Leute verdienen hier gut. Młodzi ludzie zarabiają tutaj dobrze.  

 

Er spricht mit den kleinen Kindern. Mówi z tymi małymi dziećmi.  

 

Die Marke der neuen Autos gefällt mir nicht. Nie podoba mi się marka tych nowych samochodów. 
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052_Lekcja 09_Odmiana przymiotników_ Ćwiczenia sprawdzające - słuchaj! 

  Ich liebe frisch gepressten Saft.   Uwielbiam świeżo wyciśnięty sok. 

  wie ein gestrandetes Schiff   jak statek na mieliźnie 

  War eine todsichere Sache.   To była absolutnie pewna sprawa. 

  Er macht einen völlig verlorenen Eindruck.   Robi bardzo dobre wrażenie. 

  Der menschliche Körper ist ein Wunderwerk.   Ciało ludzkie jest cudotwórstwem. 

  Die Folgen sind unabsehbar.   Konsekwencje są nieprzywidywalne. 

  Das ist ein gutes Ergebnis.   To jest dobry wynik. 

  Das ist der sogenannte "Alex" unser 
Funkturm. 

  To jest tak zwany ,,Alex”- nasza wieża 
transmisyjna. 

  Es ist ein ganz überflüssiger Luxus.   To jest zbędny luksus. 

  Es war ein atemberaubender Blick.   To był widok zapierający dech w piersiach. 

  Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins 
Maul. 

  Darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby. 

  Es ist eine optische Täuschung.   To jest złudzenie optyczne. 

  Von ihm spricht der nasse Neid.   Mówi z niego ślepa zazdrość. 

  Auf eigene Faust   Na własną rękę. 

  Das sind meine damaligen Mitschüler.   To są moi dawni koledzy z klasy. 

  Sie war schon ein seltsamer Vogel.   Była dziwnym typem. 

  Der Regenschirm ist in einem alten Schrank.   Parasol jest w starej szafie. 

  Das ist vermutlich der richtige Weg.   Prawdopodobnie to dobra droga. 

  Es ist der letzte Schrei.   To jest ostatni krzyk. 

  Keine gute Tat bleibt ungestraft.   Żaden dobry uczynek nie jest bezkarny. 
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  Mit zusammengebissenen Zähnen   Ze zwartymi zębami 

  Der Wahlkampf geht in die entscheidende 
Phase. 

  Kampania wyborcza wchodzi w decydującą 
fazę. 

  zu meiner grenzenlosen Verzweiflung   do mojej bezgranicznej desperacji 

  den Gedanken für vielversprechend halten   obiecywać sobie wiele od tej myśli 

  Das ist das alte Stadttor.   To jest stara brama miasta. 

  Er hat großen Einfluss.   Ma wielki wpływ. 

  Der bisherige Manager geht in Rente.   Poprzedni menadżer poszedł na emeryturę. 

  Das ist eine sehr soziale Einstellung.   To bardzo społeczna postawa. 

  Er ist ein dubioser Charakter.   On jest wątpliwym charakterem. 

  Ein Kampf ums nackte Überleben.   walka o przetrwanie 

  Ich habe eine neue Stellung.   Mam nową pracę. 

  Ein weit verbreiteter Irrtum.   Rozpowszechniona pomyłka. 

  mit zusammengekniffenen Augen   ze zmrużonymi oczami 

  Eis ist eine abgelegene Gegend.   Lód jest odległym obszarem. 

  Eine gesunde Ernährung ist das 
alleswichtigste. 

  Zdrowe odżywianie jest najważniejsze. 

  Ich habe ein passendes Haus gefunden.   Znalazłem odpowiedni dom. 

  Er ist in guter Verfassung.   On jest w dobrej kondycji. 

  Das ist wirklich eine schöne Jacke.   To jest naprawdę ładna marynarka. 

  Es ist von äußerster Wichtigkeit!   To jest bardzo ważne! 

  Das Haus ist in gutem Zustand.   Dom jest w dobrym stanie. 
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  Das gehört zum offiziellen Protokoll.   To jest część oficjalnego protokołu. 

  Das Angebot gilt nur für eine befristete Zeit.   Oferta jest ważna tylko przez ograniczony 
czas. 

  Das ist eindeutig.   To jest jednoznaczne. 

  Ich habe einen eigenen Willen.   Mam własną wolę. 

  Das ist wahre Kunst.   To jest prawdziwa sztuka. 

  Er ist echt ein hässlicher Mensch.   On jest naprawdę brzydkim człowiekiem. 

  Es ist ein interessantes Unternehmen.   To jest interesujące przedsiębiorstwo. 

  Der Bergkäse schmeckt sehr würzig.   Ser górski smakuje bardzo ostro. 

  Das ist der neue Frisörsalon von meinem 
Bekannten. 

  To jest ten nowy salon fryzjerski mojej 
znajomej. 

  Das macht keinen guten Eindruck.   To nie robi dobrego wrażenia. 

  Das ist mein neuer Anzug.   To mój nowy garnitur. 

  Diese alte Aufnahme ist gut.   To stare nagranie jest dobre. 

 

053_Lekcja 09_Odmiana przymiotników_ Ćwiczenia sprawdzające - przetłumacz! 

  On jest wątpliwym charakterem.   Er ist ein dubioser Charakter. 

  Żaden dobry uczynek nie jest bezkarny.   Keine gute Tat bleibt ungestraft. 

  Ser górski smakuje bardzo ostro.   Der Bergkäse schmeckt sehr würzig. 

  To jest ten nowy salon fryzjerski mojej 
znajomej. 

  Das ist der neue Frisörsalon von meinem 
Bekannten. 

  Uwielbiam świeżo wyciśnięty sok.   Ich liebe frisch gepressten Saft. 

  To jest dobry wynik.   Das ist ein gutes Ergebnis. 

  To jest złudzenie optyczne.   Es ist eine optische Täuschung. 
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  On jest naprawdę brzydkim człowiekiem.   Er ist echt ein hässlicher Mensch. 

  On jest w dobrej kondycji.   Er ist in guter Verfassung. 

  To jest stara brama miasta.   Das ist das alte Stadttor. 

  To mój nowy garnitur.   Das ist mein neuer Anzug. 

  Rozpowszechniona pomyłka.   Ein weit verbreiteter Irrtum. 

  Mam nową pracę.   Ich habe eine neue Stellung. 

  To nie robi dobrego wrażenia.   Das macht keinen guten Eindruck. 

  Dom jest w dobrym stanie.   Das Haus ist in gutem Zustand. 

  To jest jednoznaczne.   Das ist eindeutig. 

  jak statek na mieliźnie   wie ein gestrandetes Schiff 

  Prawdopodobnie to dobra droga.   Das ist vermutlich der richtige Weg. 

  Była dziwnym typem.   Sie war schon ein seltsamer Vogel. 

  Darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby.   Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins 
Maul. 

  Konsekwencje są nieprzywidywalne.   Die Folgen sind unabsehbar. 

  To jest część oficjalnego protokołu.   Das gehört zum offiziellen Protokoll. 

  To bardzo społeczna postawa.   Das ist eine sehr soziale Einstellung. 

  Parasol jest w starej szafie.   Der Regenschirm ist in einem alten Schrank. 

  To jest naprawdę ładna marynarka.   Das ist wirklich eine schöne Jacke. 

  To są moi dawni koledzy z klasy.   Das sind meine damaligen Mitschüler. 

  Oferta jest ważna tylko przez ograniczony 
czas. 

  Das Angebot gilt nur für eine befristete Zeit. 
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  Mówi z niego ślepa zazdrość.   Von ihm spricht der nasse Neid. 

  To jest prawdziwa sztuka.   Das ist wahre Kunst. 

  obiecywać sobie wiele od tej myśli   den Gedanken für vielversprechend halten 

  Robi bardzo dobre wrażenie.   Er macht einen völlig verlorenen Eindruck. 

  Ciało ludzkie jest cudotwórstwem.   Der menschliche Körper ist ein Wunderwerk. 

  To jest interesujące przedsiębiorstwo.   Es ist ein interessantes Unternehmen. 

  ze zmrużonymi oczami   mit zusammengekniffenen Augen 

  Kampania wyborcza wchodzi w decydującą 
fazę. 

  Der Wahlkampf geht in die entscheidende 
Phase. 

  To był widok zapierający dech w piersiach.   Es war ein atemberaubender Blick. 

  To jest zbędny luksus.   Es ist ein ganz überflüssiger Luxus. 

  Zdrowe odżywianie jest najważniejsze.   Eine gesunde Ernährung ist das 
alleswichtigste. 

  Poprzedni menadżer poszedł na emeryturę.   Der bisherige Manager geht in Rente. 

  To jest bardzo ważne!   Es ist von äußerster Wichtigkeit! 

  Na własną rękę.   Auf eigene Faust 

  Mam własną wolę.   Ich habe einen eigenen Willen. 

  To była absolutnie pewna sprawa.   War eine todsichere Sache. 

  walka o przetrwanie   Ein Kampf ums nackte Überleben. 

  To jest tak zwany ,,Alex”- nasza wieża 
transmisyjna. 

  Das ist der sogenannte "Alex" unser 
Funkturm. 

  Ze zwartymi zębami   Mit zusammengebissenen Zähnen 

  Lód jest odległym obszarem.   Eis ist eine abgelegene Gegend. 
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  Znalazłem odpowiedni dom.   Ich habe ein passendes Haus gefunden. 

  To jest ostatni krzyk.   Es ist der letzte Schrei. 

  Ma wielki wpływ.   Er hat großen Einfluss. 

  do mojej bezgranicznej desperacji   zu meiner grenzenlosen Verzweiflung 

  To stare nagranie jest dobre.   Diese alte Aufnahme ist gut. 

 

054.00_Lekcja 09_Odmiana przymiotników_wysłuchaj po niemiecku! 

  Es war ein atemberaubender Blick.   To był widok zapierający dech w piersiach. 

  Das ist das alte Stadttor.   To jest stara brama miasta. 

  Es ist von äußerster Wichtigkeit!   To jest bardzo ważne! 

  Das macht keinen guten Eindruck.   To nie robi dobrego wrażenia. 

  Das gehört zum offiziellen Protokoll.   To jest część oficjalnego protokołu. 

  wie ein gestrandetes Schiff   jak statek na mieliźnie 

  Das ist eine sehr soziale Einstellung.   To bardzo społeczna postawa. 

  Das ist vermutlich der richtige Weg.   Prawdopodobnie to dobra droga. 

  Es ist ein ganz überflüssiger Luxus.   To jest zbędny luksus. 

  Ich habe einen eigenen Willen.   Mam własną wolę. 

  Das ist mein neuer Anzug.   To mój nowy garnitur. 

  Das Haus ist in gutem Zustand.   Dom jest w dobrym stanie. 

  den Gedanken für vielversprechend halten   obiecywać sobie wiele od tej myśli 

  Ich liebe frisch gepressten Saft.   Uwielbiam świeżo wyciśnięty sok. 

  Von ihm spricht der nasse Neid.   Mówi z niego ślepa zazdrość. 
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  Eis ist eine abgelegene Gegend.   Lód jest odległym obszarem. 

  Ich habe ein passendes Haus gefunden.   Znalazłem odpowiedni dom. 

  Eine gesunde Ernährung ist das 
alleswichtigste. 

  Zdrowe odżywianie jest najważniejsze. 

  Das ist ein gutes Ergebnis.   To jest dobry wynik. 

  Ein weit verbreiteter Irrtum.   Rozpowszechniona pomyłka. 

  Der Wahlkampf geht in die entscheidende 
Phase. 

  Kampania wyborcza wchodzi w decydującą 
fazę. 

  Das sind meine damaligen Mitschüler.   To są moi dawni koledzy z klasy. 

  Er hat großen Einfluss.   Ma wielki wpływ. 

  Das ist wahre Kunst.   To jest prawdziwa sztuka. 

  Der Bergkäse schmeckt sehr würzig.   Ser górski smakuje bardzo ostro. 

  Ich habe eine neue Stellung.   Mam nową pracę. 

  Der Regenschirm ist in einem alten Schrank.   Parasol jest w starej szafie. 

  Das Angebot gilt nur für eine befristete Zeit.   Oferta jest ważna tylko przez ograniczony 
czas. 

  Mit zusammengebissenen Zähnen   Ze zwartymi zębami 

  Die Folgen sind unabsehbar.   Konsekwencje są nieprzywidywalne. 

  Er ist in guter Verfassung.   On jest w dobrej kondycji. 

  Das ist der sogenannte "Alex" unser 
Funkturm. 

  To jest tak zwany ,,Alex”- nasza wieża 
transmisyjna. 

  Das ist eindeutig.   To jest jednoznaczne. 

  Es ist der letzte Schrei.   To jest ostatni krzyk. 
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  Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins 
Maul. 

  Darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby. 

  Das ist wirklich eine schöne Jacke.   To jest naprawdę ładna marynarka. 

  Es ist eine optische Täuschung.   To jest złudzenie optyczne. 

  Keine gute Tat bleibt ungestraft.   Żaden dobry uczynek nie jest bezkarny. 

  Er macht einen völlig verlorenen Eindruck.   Robi bardzo dobre wrażenie. 

  mit zusammengekniffenen Augen   ze zmrużonymi oczami 

  Er ist ein dubioser Charakter.   On jest wątpliwym charakterem. 

  Das ist der neue Frisörsalon von meinem 
Bekannten. 

  To jest ten nowy salon fryzjerski mojej 
znajomej. 

  Der bisherige Manager geht in Rente.   Poprzedni menadżer poszedł na emeryturę. 

  Sie war schon ein seltsamer Vogel.   Była dziwnym typem. 

  Der menschliche Körper ist ein Wunderwerk.   Ciało ludzkie jest cudotwórstwem. 

  Er ist echt ein hässlicher Mensch.   On jest naprawdę brzydkim człowiekiem. 

  Es ist ein interessantes Unternehmen.   To jest interesujące przedsiębiorstwo. 

  zu meiner grenzenlosen Verzweiflung   do mojej bezgranicznej desperacji 

  Auf eigene Faust   Na własną rękę. 

  War eine todsichere Sache.   To była absolutnie pewna sprawa. 

  Ein Kampf ums nackte Überleben.   walka o przetrwanie 

  Diese alte Aufnahme ist gut.   To stare nagranie jest dobre. 
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Das Haus ist in gutem 
Zustand. 

Das ist das alte Stadttor. 
Das sind meine damaligen 

Mitschüler. 

Das ist mein neuer Anzug. 
Ich liebe frisch gepressten 

Saft. 
Der Bergkäse schmeckt sehr 

würzig. 

Eine gesunde Ernährung ist 
das alleswichtigste. 

Er macht einen völlig 
verlorenen Eindruck. 

Einem geschenkten Gaul 
schaut man nicht ins Maul. 

Es ist von äußerster 
Wichtigkeit! 

Das ist wirklich eine schöne 
Jacke. 

Die Folgen sind unabsehbar. 

Das ist der sogenannte 
"Alex" unser Funkturm. 

Das macht keinen guten 
Eindruck. 

Er hat großen Einfluss. 

Ich habe einen eigenen 
Willen. 

Es ist der letzte Schrei. 
Es ist ein interessantes 

Unternehmen. 
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To są moi dawni koledzy z 
klasy. 

To jest stara brama miasta. Dom jest w dobrym stanie. 

Ser górski smakuje bardzo 
ostro. 

Uwielbiam świeżo 
wyciśnięty sok. 

To mój nowy garnitur. 

Darowanemu koniowi nie 
zagląda się w zęby. 

Robi bardzo dobre wrażenie. 
Zdrowe odżywianie jest 

najważniejsze. 

Konsekwencje są 
nieprzywidywalne. 

To jest naprawdę ładna 
marynarka. 

To jest bardzo ważne! 

Ma wielki wpływ. 
To nie robi dobrego 

wrażenia. 
To jest tak zwany ,,Alex”- 
nasza wieża transmisyjna. 

To jest interesujące 
przedsiębiorstwo. 

To jest ostatni krzyk. Mam własną wolę. 
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Das ist ein gutes Ergebnis. 
Das ist der neue Frisörsalon 

von meinem Bekannten. 
Ich habe eine neue Stellung. 

Das Angebot gilt nur für eine 
befristete Zeit. 

Der Regenschirm ist in 
einem alten Schrank. 

wie ein gestrandetes Schiff 

Es ist eine optische 
Täuschung. 

Der Wahlkampf geht in die 
entscheidende Phase. 

Ein Kampf ums nackte 
Überleben. 

Der menschliche Körper ist 
ein Wunderwerk. 

Er ist in guter Verfassung. Er ist ein dubioser Charakter. 

Auf eigene Faust 
Von ihm spricht der nasse 

Neid. 
Er ist echt ein hässlicher 

Mensch. 

Das ist vermutlich der 
richtige Weg. 

Das ist eine sehr soziale 
Einstellung. 

Das ist eindeutig. 
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Mam nową pracę. 
To jest ten nowy salon 

fryzjerski mojej znajomej. 
To jest dobry wynik. 

jak statek na mieliźnie Parasol jest w starej szafie. 
Oferta jest ważna tylko przez 

ograniczony czas. 

walka o przetrwanie 
Kampania wyborcza 

wchodzi w decydującą fazę. 
To jest złudzenie optyczne. 

On jest wątpliwym 
charakterem. 

On jest w dobrej kondycji. 
Ciało ludzkie jest 
cudotwórstwem. 

On jest naprawdę brzydkim 
człowiekiem. 

Mówi z niego ślepa 
zazdrość. 

Na własną rękę. 

To jest jednoznaczne. 
To bardzo społeczna 

postawa. 
Prawdopodobnie to dobra 

droga. 
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Der bisherige Manager geht 
in Rente. 

Das gehört zum offiziellen 
Protokoll. 

Eis ist eine abgelegene 
Gegend. 

Es war ein atemberaubender 
Blick. 

Ich habe ein passendes Haus 
gefunden. 

Sie war schon ein seltsamer 
Vogel. 

War eine todsichere Sache. 
Es ist ein ganz überflüssiger 

Luxus. 
Keine gute Tat bleibt 

ungestraft. 

Ein weit verbreiteter Irrtum. 
zu meiner grenzenlosen 

Verzweiflung 
den Gedanken für 

vielversprechend halten 

Mit zusammengebissenen 
Zähnen 

mit zusammengekniffenen 
Augen 

Das ist wahre Kunst. 

Diese alte Aufnahme ist gut. -  -  

 

 

 

 

 



 308 

Lód jest odległym obszarem. 
To jest część oficjalnego 

protokołu. 
Poprzedni menadżer poszedł 

na emeryturę. 

Była dziwnym typem. Znalazłem odpowiedni dom. 
To był widok zapierający 

dech w piersiach. 

Żaden dobry uczynek nie jest 
bezkarny. 

To jest zbędny luksus. 
To była absolutnie pewna 

sprawa. 

obiecywać sobie wiele od tej 
myśli 

do mojej bezgranicznej 
desperacji 

Rozpowszechniona pomyłka. 

To jest prawdziwa sztuka. ze zmrużonymi oczami Ze zwartymi zębami 

-  -  To stare nagranie jest dobre. 
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  To była absolutnie pewna sprawa. ................................................................. 

  On jest wątpliwym charakterem. ................................................................. 

  Mam nową pracę. ................................................................. 

  To są moi dawni koledzy z klasy. ................................................................. 

  Robi bardzo dobre wrażenie. ................................................................. 

  To jest tak zwany ,,Alex”- nasza wieża 
transmisyjna. 

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

  Kampania wyborcza wchodzi w decydującą 
fazę. 

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

  Ze zwartymi zębami ................................................................. 

  To bardzo społeczna postawa. ................................................................. 

  Prawdopodobnie to dobra droga. ................................................................. 

  Uwielbiam świeżo wyciśnięty sok. ................................................................. 

  Dom jest w dobrym stanie. ................................................................. 

  Konsekwencje są nieprzywidywalne. ................................................................. 

  To jest złudzenie optyczne. ................................................................. 

  To jest prawdziwa sztuka. ................................................................. 

  Rozpowszechniona pomyłka. ................................................................. 

  Żaden dobry uczynek nie jest bezkarny. ................................................................. 

  To był widok zapierający dech w piersiach. ................................................................. 

  Oferta jest ważna tylko przez ograniczony 
czas. 

................................................................. 
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  To jest stara brama miasta. ................................................................. 

  To jest dobry wynik. ................................................................. 

  Lód jest odległym obszarem. ................................................................. 

  Znalazłem odpowiedni dom. ................................................................. 

  Darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby. ................................................................. 

  Zdrowe odżywianie jest najważniejsze. ................................................................. 

  To jest naprawdę ładna marynarka. ................................................................. 

  To nie robi dobrego wrażenia. ................................................................. 

  walka o przetrwanie ................................................................. 

  To jest ostatni krzyk. ................................................................. 

  jak statek na mieliźnie ................................................................. 

  Mówi z niego ślepa zazdrość. ................................................................. 

  To jest jednoznaczne. ................................................................. 

  To jest część oficjalnego protokołu. ................................................................. 

  To jest zbędny luksus. ................................................................. 

  To jest interesujące przedsiębiorstwo. ................................................................. 

  ze zmrużonymi oczami ................................................................. 

  Była dziwnym typem. ................................................................. 

  Mam własną wolę. ................................................................. 

  Poprzedni menadżer poszedł na emeryturę. ................................................................. 

  To jest bardzo ważne! ................................................................. 
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  Parasol jest w starej szafie. ................................................................. 

  Ciało ludzkie jest cudotwórstwem. ................................................................. 

  To stare nagranie jest dobre. ................................................................. 

  obiecywać sobie wiele od tej myśli ................................................................. 

  Na własną rękę. ................................................................. 

  To jest ten nowy salon fryzjerski mojej 
znajomej. 

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

  On jest naprawdę brzydkim człowiekiem. ................................................................. 

  Ser górski smakuje bardzo ostro. ................................................................. 

  To mój nowy garnitur. ................................................................. 

  Ma wielki wpływ. ................................................................. 

  On jest w dobrej kondycji. ................................................................. 

  do mojej bezgranicznej desperacji ................................................................. 
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  To była absolutnie pewna sprawa.   War eine todsichere Sache. 

  On jest wątpliwym charakterem.   Er ist ein dubioser Charakter. 

  Mam nową pracę.   Ich habe eine neue Stellung. 

  To są moi dawni koledzy z klasy.   Das sind meine damaligen Mitschüler. 

  Robi bardzo dobre wrażenie.   Er macht einen völlig verlorenen Eindruck. 

  To jest tak zwany ,,Alex”- nasza wieża 
transmisyjna. 

  Das ist der sogenannte "Alex" unser 
Funkturm. 

  Kampania wyborcza wchodzi w decydującą 
fazę. 

  Der Wahlkampf geht in die entscheidende 
Phase. 

  Ze zwartymi zębami   Mit zusammengebissenen Zähnen 

  To bardzo społeczna postawa.   Das ist eine sehr soziale Einstellung. 

  Prawdopodobnie to dobra droga.   Das ist vermutlich der richtige Weg. 

  Uwielbiam świeżo wyciśnięty sok.   Ich liebe frisch gepressten Saft. 

  Dom jest w dobrym stanie.   Das Haus ist in gutem Zustand. 

  Konsekwencje są nieprzywidywalne.   Die Folgen sind unabsehbar. 

  To jest złudzenie optyczne.   Es ist eine optische Täuschung. 

  To jest prawdziwa sztuka.   Das ist wahre Kunst. 

  Rozpowszechniona pomyłka.   Ein weit verbreiteter Irrtum. 

  Żaden dobry uczynek nie jest bezkarny.   Keine gute Tat bleibt ungestraft. 

  To był widok zapierający dech w piersiach.   Es war ein atemberaubender Blick. 

  Oferta jest ważna tylko przez ograniczony 
czas. 

  Das Angebot gilt nur für eine befristete Zeit. 
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  To jest stara brama miasta.   Das ist das alte Stadttor. 

  To jest dobry wynik.   Das ist ein gutes Ergebnis. 

  Lód jest odległym obszarem.   Eis ist eine abgelegene Gegend. 

  Znalazłem odpowiedni dom.   Ich habe ein passendes Haus gefunden. 

  Darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby.   Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins 
Maul. 

  Zdrowe odżywianie jest najważniejsze.   Eine gesunde Ernährung ist das 
alleswichtigste. 

  To jest naprawdę ładna marynarka.   Das ist wirklich eine schöne Jacke. 

  To nie robi dobrego wrażenia.   Das macht keinen guten Eindruck. 

  walka o przetrwanie   Ein Kampf ums nackte Überleben. 

  To jest ostatni krzyk.   Es ist der letzte Schrei. 

  jak statek na mieliźnie   wie ein gestrandetes Schiff 

  Mówi z niego ślepa zazdrość.   Von ihm spricht der nasse Neid. 

  To jest jednoznaczne.   Das ist eindeutig. 

  To jest część oficjalnego protokołu.   Das gehört zum offiziellen Protokoll. 

  To jest zbędny luksus.   Es ist ein ganz überflüssiger Luxus. 

  To jest interesujące przedsiębiorstwo.   Es ist ein interessantes Unternehmen. 

  ze zmrużonymi oczami   mit zusammengekniffenen Augen 

  Była dziwnym typem.   Sie war schon ein seltsamer Vogel. 

  Mam własną wolę.   Ich habe einen eigenen Willen. 

  Poprzedni menadżer poszedł na emeryturę.   Der bisherige Manager geht in Rente. 
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  To jest bardzo ważne!   Es ist von äußerster Wichtigkeit! 

  Parasol jest w starej szafie.   Der Regenschirm ist in einem alten Schrank. 

  Ciało ludzkie jest cudotwórstwem.   Der menschliche Körper ist ein Wunderwerk. 

  To stare nagranie jest dobre.   Diese alte Aufnahme ist gut. 

  obiecywać sobie wiele od tej myśli   den Gedanken für vielversprechend halten 

  Na własną rękę.   Auf eigene Faust 

  To jest ten nowy salon fryzjerski mojej 
znajomej. 

  Das ist der neue Frisörsalon von meinem 
Bekannten. 

  On jest naprawdę brzydkim człowiekiem.   Er ist echt ein hässlicher Mensch. 

  Ser górski smakuje bardzo ostro.   Der Bergkäse schmeckt sehr würzig. 

  To mój nowy garnitur.   Das ist mein neuer Anzug. 

  Ma wielki wpływ.   Er hat großen Einfluss. 

  On jest w dobrej kondycji.   Er ist in guter Verfassung. 

  do mojej bezgranicznej desperacji   zu meiner grenzenlosen Verzweiflung 
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  eifersüchtig   zazdrosny 

  hartnäckig   uparty 

  aufrichtig   szczerze 

  bunt   kolorowy 

  Stiefel, der   kozak 

  grün   zielony 

  unabhängig   niezależy 

  Verstand, der   rozum 

  aufmerksam   uprzejmy 

  ausreichend   wystarczający 

  gesund, gesünder, am gesündesten   zdrowy, zdrowszy, najzdrowszy 

  befürchten   obawiać się 

  im Besondern   w szczególności 

  Verbraucher, der   konsument 

  Auf seine Art   Na swój sposób 

  meisten   większość 

  chaotisch   chaotyczny 

  nahezu   prawie 

  berühmt   sławny 

  Vergleich, der   w porównaniu 

  Ring, der   okrąg, tor 
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  schmal   wąski 

  Glückstag, der   szczęśliwy dzień 

  erheblich   znacznie 

  fruchtbar   płodny 

  eher   raczej 

  Einsatz, der   Zakład, akcja 

  Stadtverkehr, der   komunikacja miejska 

  möglich   możliwy 

  Belastung, die   obciążenie 

  nüchtern   trzeźwy 

  Drucker, der   drukarka 

  Gelände, das   obszar 

  nicht im Geringsten   ani trochę 

  vielmehr   dużo więcej 

  Reform, die, Reformen   reforma 

  beispielsweise   na przykład 

  Maßnahmen, die   środek zaradczy 

  Not, die   potrzeba 

  zutreffend   dokładny 

  wütend   wściekły 
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  reforma   Reform, die, Reformen 

  Na swój sposób   Auf seine Art 

  konsument   Verbraucher, der 

  okrąg, tor   Ring, der 

  potrzeba   Not, die 

  w szczególności   im Besondern 

  znacznie   erheblich 

  chaotyczny   chaotisch 

  szczerze   aufrichtig 

  niezależy   unabhängig 

  wąski   schmal 

  w porównaniu   Vergleich, der 

  raczej   eher 

  większość   meisten 

  zazdrosny   eifersüchtig 

  uparty   hartnäckig 

  kolorowy   bunt 

  obszar   Gelände, das 

  wystarczający   ausreichend 

  płodny   fruchtbar 

  trzeźwy   nüchtern 
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  prawie   nahezu 

  kozak   Stiefel, der 

  Zakład, akcja   Einsatz, der 

  na przykład   beispielsweise 

  drukarka   Drucker, der 

  zielony   grün 

  możliwy   möglich 

  rozum   Verstand, der 

  dokładny   zutreffend 

  szczęśliwy dzień   Glückstag, der 

  ani trochę   nicht im Geringsten 

  uprzejmy   aufmerksam 

  sławny   berühmt 

  środek zaradczy   Maßnahmen, die 

  dużo więcej   vielmehr 

  obciążenie   Belastung, die 

  komunikacja miejska   Stadtverkehr, der 

  obawiać się   befürchten 

  zdrowy, zdrowszy, najzdrowszy   gesund, gesünder, am gesündesten 

  wściekły   wütend 
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057_Lekcja 10_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. 

 

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 
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warm wärmer   am wärmsten  ciepły  cieplejszy  najcieplejszy 

hoch höher am höchsten  wysoki   wyższy      najwyższy 

U niektórych przymiotników stopień wyższy i najwyższy jest tworzony nieregularnie. Form tych nie 
można w żaden sposób utworzyć za pomocą stopnia równego, należy się więc ich nauczyć na 
pamięć.  

 

gut  besser   am besten       dobry  lepszy  najlepszy 

viel  mehr  am meisten  dużo  więcej   najwięcej 

gern  lieber  am liebsten  chętnie  chętniej   najchętniej 
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058_Lekcja 10 _Stopniowanie przymiotników_ Ćwiczenia sprawdzające - słuchaj! 

  Das ist ausreichend.   To wystarczy. 

  Das ist echt chaotisch hier.   Tu jest naprawdę chaotyczne. 

  Dann bin ich nüchtern.   Potem jestem trzeźwy. 

  Sport ist gesund.   Sport to zdrowie. 

  Hast du neue Stiefel?   Masz nowe kozaki? 

  Die Brücke ist sehr schmal.   Most jest bardzo wąski. 

  Im Vergleich zu anderen Städten ist Berlin am 
schönsten. 

  Berlin jest najpiękniejszy w porównaniu do 
innych miast. 

  Ich bin erheblich grösser als du.   Jestem znacznie większy od ciebie. 

  Ich habe die meisten Punkte.   Mam większość punktów. 

  Das ist nahezu unmöglich.   To prawie niemożliwe. 

  Der Drucker ist kaputt.   Drukarka jest zepsuta. 

  Die Produkte sind gut, im Besonderen die 
ganz neuen. 

  Produkty są dobre, w szczególności te nowe. 

  Das Gelände ist groß.   Obszar jest duży. 

  Die Belastung ist sehr groß.   Obciążenie jest za duże. 

  Das Hemd ist aber sehr bunt.   Ta koszula jest bardzo kolorowa. 

  Ist wohl mein Glückstag heute.   Dzisiaj mam szczęśliwy dzień. 

  Das ist nicht möglich.   To nie jest możliwe. 

  Ich freue mich aufrichtig.   Jestem naprawdę szczęśliwy. 

  Der Verbraucher wird wählerischer.   Konsument staje się bardziej wybredny. 
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  Das Fahrrad ist am schnellsten im 
Stadtverkehr. 

  Rower jest najszybszy w komunikacji 
miejskiej. 

  Er ist hartnäckig wie die Pest.   Jest uparty jak osioł. 

  Sie sind sehr fruchtbar.   Są bardzo płodne. 

  Das ist der Nürnburg Ring.   To jest tor Nürnburg Ring. 

  Der Einsatz ist zu hoch.   Zakład jest zbyt wysoki. 

  Das Grass ist grün.   Trawa jest zielona. 

  Ich glaube eher weniger.   Myślę, że raczej mniej. 

  Not macht erfinderisch.   Potrzeba jest matką wynalazku. 

  Das ist nicht zutreffend.   To nie jest dokładne. 

  Wir befürchten das Schlimmste.   Obawiam się najgorszego. 

  Ich muss härtere Maßnahmen ergreifen.   Muszę podjąć ostrzejsze środki. 

  Ich bin von anderen unabhängig.   Jestem niezależny od innych. 

  Die Reformen sind wichtig.   Reformy są ważne. 

  Ich bin eifersüchtig auf ihn.   Jestem o niego zazdrosny. 

  Diese Strecke ist beispielsweise die kürzere.   Ta trasa jest na przykład krótsza. 

  Dieser Schauspieler ist berühmt.   Ten aktor jest sławny. 

  Er hat mehr Glück als Verstand.   Ma więcej szczęścia niż rozumu. 

  Wie aufmerksam!   Jak miło! 

  Auf seine Art ist er nett.   Na swój sposób jest miły. 

  Er ist vielmehr Freund als Chef.   Jest raczej przyjacielem niż szefem. 

  Das stört mich nicht im geringsten.   To mi ani trochę nie przeszkadza. 
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  Er ist sehr wütend.   Jest bardzo wściekły. 

 

059_Lekcja 10_Stopniowanie przymiotników_ Ćwiczenia sprawdzające - przetłumacz! 

  Potem jestem trzeźwy.   Dann bin ich nüchtern. 

  To wystarczy.   Das ist ausreichend. 

  To nie jest możliwe.   Das ist nicht möglich. 

  To nie jest dokładne.   Das ist nicht zutreffend. 

  Obszar jest duży.   Das Gelände ist groß. 

  Ma więcej szczęścia niż rozumu.   Er hat mehr Glück als Verstand. 

  To prawie niemożliwe.   Das ist nahezu unmöglich. 

  Reformy są ważne.   Die Reformen sind wichtig. 

  Ta koszula jest bardzo kolorowa.   Das Hemd ist aber sehr bunt. 

  Konsument staje się bardziej wybredny.   Der Verbraucher wird wählerischer. 

  Drukarka jest zepsuta.   Der Drucker ist kaputt. 

  Jak miło!   Wie aufmerksam! 

  Ten aktor jest sławny.   Dieser Schauspieler ist berühmt. 

  Rower jest najszybszy w komunikacji 
miejskiej. 

  Das Fahrrad ist am schnellsten im 
Stadtverkehr. 

  Jestem naprawdę szczęśliwy.   Ich freue mich aufrichtig. 

  Potrzeba jest matką wynalazku.   Not macht erfinderisch. 

  Mam większość punktów.   Ich habe die meisten Punkte. 

  Berlin jest najpiękniejszy w porównaniu do 
innych miast. 

  Im Vergleich zu anderen Städten ist Berlin am 
schönsten. 
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  Sport to zdrowie.   Sport ist gesund. 

  Myślę, że raczej mniej.   Ich glaube eher weniger. 

  Jestem znacznie większy od ciebie.   Ich bin erheblich grösser als du. 

  Muszę podjąć ostrzejsze środki.   Ich muss härtere Maßnahmen ergreifen. 

  Jest raczej przyjacielem niż szefem.   Er ist vielmehr Freund als Chef. 

  Tu jest naprawdę chaotyczne.   Das ist echt chaotisch hier. 

  Jest uparty jak osioł.   Er ist hartnäckig wie die Pest. 

  Obawiam się najgorszego.   Wir befürchten das Schlimmste. 

  Na swój sposób jest miły.   Auf seine Art ist er nett. 

  Są bardzo płodne.   Sie sind sehr fruchtbar. 

  Most jest bardzo wąski.   Die Brücke ist sehr schmal. 

  To mi ani trochę nie przeszkadza.   Das stört mich nicht im geringsten. 

  Jestem o niego zazdrosny.   Ich bin eifersüchtig auf ihn. 

  Masz nowe kozaki?   Hast du neue Stiefel? 

  Trawa jest zielona.   Das Grass ist grün. 

  Obciążenie jest za duże.   Die Belastung ist sehr groß. 

  Zakład jest zbyt wysoki.   Der Einsatz ist zu hoch. 

  Dzisiaj mam szczęśliwy dzień.   Ist wohl mein Glückstag heute. 

  Produkty są dobre, w szczególności te nowe.   Die Produkte sind gut, im Besonderen die 
ganz neuen. 

  Jestem niezależny od innych.   Ich bin von anderen unabhängig. 

  To jest tor Nürnburg Ring.   Das ist der Nürnburg Ring. 
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  Ta trasa jest na przykład krótsza.   Diese Strecke ist beispielsweise die kürzere. 

  Jest bardzo wściekły.   Er ist sehr wütend. 

 

060.00_Lekcja 10_Stopniowanie przymiotników_wysłuchaj po niemiecku! 

  Das Gelände ist groß.   Obszar jest duży. 

  Dieser Schauspieler ist berühmt.   Ten aktor jest sławny. 

  Das Hemd ist aber sehr bunt.   Ta koszula jest bardzo kolorowa. 

  Das ist echt chaotisch hier.   Tu jest naprawdę chaotyczne. 

  Das ist nicht möglich.   To nie jest możliwe. 

  Sport ist gesund.   Sport to zdrowie. 

  Der Verbraucher wird wählerischer.   Konsument staje się bardziej wybredny. 

  Sie sind sehr fruchtbar.   Są bardzo płodne. 

  Der Drucker ist kaputt.   Drukarka jest zepsuta. 

  Das ist nahezu unmöglich.   To prawie niemożliwe. 

  Not macht erfinderisch.   Potrzeba jest matką wynalazku. 

  Das stört mich nicht im geringsten.   To mi ani trochę nie przeszkadza. 

  Ich glaube eher weniger.   Myślę, że raczej mniej. 

  Das ist ausreichend.   To wystarczy. 

  Ist wohl mein Glückstag heute.   Dzisiaj mam szczęśliwy dzień. 

  Das Fahrrad ist am schnellsten im 
Stadtverkehr. 

  Rower jest najszybszy w komunikacji 
miejskiej. 

  Er ist vielmehr Freund als Chef.   Jest raczej przyjacielem niż szefem. 
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  Die Produkte sind gut, im Besonderen die 
ganz neuen. 

  Produkty są dobre, w szczególności te nowe. 

  Diese Strecke ist beispielsweise die kürzere.   Ta trasa jest na przykład krótsza. 

  Ich habe die meisten Punkte.   Mam większość punktów. 

  Die Brücke ist sehr schmal.   Most jest bardzo wąski. 

  Wie aufmerksam!   Jak miło! 

  Im Vergleich zu anderen Städten ist Berlin am 
schönsten. 

  Berlin jest najpiękniejszy w porównaniu do 
innych miast. 

  Das ist nicht zutreffend.   To nie jest dokładne. 

  Ich bin erheblich grösser als du.   Jestem znacznie większy od ciebie. 

  Die Belastung ist sehr groß.   Obciążenie jest za duże. 

  Ich bin von anderen unabhängig.   Jestem niezależny od innych. 

  Er ist hartnäckig wie die Pest.   Jest uparty jak osioł. 

  Dann bin ich nüchtern.   Potem jestem trzeźwy. 

  Ich muss härtere Maßnahmen ergreifen.   Muszę podjąć ostrzejsze środki. 

  Die Reformen sind wichtig.   Reformy są ważne. 

  Auf seine Art ist er nett.   Na swój sposób jest miły. 

  Hast du neue Stiefel?   Masz nowe kozaki? 

  Das Grass ist grün.   Trawa jest zielona. 

  Ich bin eifersüchtig auf ihn.   Jestem o niego zazdrosny. 

  Das ist der Nürnburg Ring.   To jest tor Nürnburg Ring. 

  Wir befürchten das Schlimmste.   Obawiam się najgorszego. 
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  Der Einsatz ist zu hoch.   Zakład jest zbyt wysoki. 

  Er hat mehr Glück als Verstand.   Ma więcej szczęścia niż rozumu. 

  Ich freue mich aufrichtig.   Jestem naprawdę szczęśliwy. 

  Er ist sehr wütend.   Jest bardzo wściekły. 
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060.01_Lekcja 10_Stopniowanie przymiotników_karty 

Das Fahrrad ist am 
schnellsten im Stadtverkehr. 

Die Brücke ist sehr schmal. Das ist der Nürnburg Ring. 

Das Gelände ist groß. 
Ist wohl mein Glückstag 

heute. 
Ich habe die meisten Punkte. 

Hast du neue Stiefel? Not macht erfinderisch. Ich glaube eher weniger. 

Diese Strecke ist 
beispielsweise die kürzere. 

Im Vergleich zu anderen 
Städten ist Berlin am 

schönsten. 

Ich muss härtere 
Maßnahmen ergreifen. 

Er ist vielmehr Freund als 
Chef. 

Der Einsatz ist zu hoch. Der Drucker ist kaputt. 

Die Belastung ist sehr groß. 
Wir befürchten das 

Schlimmste. 
Die Reformen sind wichtig. 
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To jest tor Nürnburg Ring. Most jest bardzo wąski. 
Rower jest najszybszy w 
komunikacji miejskiej. 

Mam większość punktów. 
Dzisiaj mam szczęśliwy 

dzień. 
Obszar jest duży. 

Myślę, że raczej mniej. 
Potrzeba jest matką 

wynalazku. 
Masz nowe kozaki? 

Muszę podjąć ostrzejsze 
środki. 

Berlin jest najpiękniejszy w 
porównaniu do innych miast. 

Ta trasa jest na przykład 
krótsza. 

Drukarka jest zepsuta. Zakład jest zbyt wysoki. 
Jest raczej przyjacielem niż 

szefem. 

Reformy są ważne. Obawiam się najgorszego. Obciążenie jest za duże. 
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Der Verbraucher wird 
wählerischer. 

Er hat mehr Glück als 
Verstand. 

Auf seine Art ist er nett. 

Das stört mich nicht im 
geringsten. 

Die Produkte sind gut, im 
Besonderen die ganz neuen. 

Das ist nicht möglich. 

Das ist echt chaotisch hier. 
Dieser Schauspieler ist 

berühmt. 
Das Hemd ist aber sehr bunt. 

Sie sind sehr fruchtbar. Das Grass ist grün. Sport ist gesund. 

Ich bin erheblich grösser als 
du. 

Das ist nahezu unmöglich. 
Ich bin von anderen 

unabhängig. 

Das ist ausreichend. Wie aufmerksam! Ich freue mich aufrichtig. 

 

 

 

 

 



 331 

Na swój sposób jest miły. 
Ma więcej szczęścia niż 

rozumu. 
Konsument staje się bardziej 

wybredny. 

To nie jest możliwe. 
Produkty są dobre, w 

szczególności te nowe. 
To mi ani trochę nie 

przeszkadza. 

Ta koszula jest bardzo 
kolorowa. 

Ten aktor jest sławny. 
Tu jest naprawdę 

chaotyczne. 

Sport to zdrowie. Trawa jest zielona. Są bardzo płodne. 

Jestem niezależny od innych. To prawie niemożliwe. 
Jestem znacznie większy od 

ciebie. 

Jestem naprawdę szczęśliwy. Jak miło! To wystarczy. 
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Ich bin eifersüchtig auf ihn. 
Er ist hartnäckig wie die 

Pest. 
Dann bin ich nüchtern. 

Das ist nicht zutreffend. Er ist sehr wütend. -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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Potem jestem trzeźwy. Jest uparty jak osioł. Jestem o niego zazdrosny. 

-  Jest bardzo wściekły. To nie jest dokładne. 
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060.02_Lekcja 10_Stopniowanie przymiotników_test 

  Reformy są ważne. ................................................................. 

  Most jest bardzo wąski. ................................................................. 

  Konsument staje się bardziej wybredny. ................................................................. 

  Jest raczej przyjacielem niż szefem. ................................................................. 

  Jestem niezależny od innych. ................................................................. 

  Dzisiaj mam szczęśliwy dzień. ................................................................. 

  To wystarczy. ................................................................. 

  To prawie niemożliwe. ................................................................. 

  Obawiam się najgorszego. ................................................................. 

  To nie jest dokładne. ................................................................. 

  Ta trasa jest na przykład krótsza. ................................................................. 

  Jest uparty jak osioł. ................................................................. 

  Trawa jest zielona. ................................................................. 

  Sport to zdrowie. ................................................................. 

  Zakład jest zbyt wysoki. ................................................................. 

  Na swój sposób jest miły. ................................................................. 

  Są bardzo płodne. ................................................................. 

  Mam większość punktów. ................................................................. 

  To mi ani trochę nie przeszkadza. ................................................................. 

  Jestem naprawdę szczęśliwy. ................................................................. 

  Myślę, że raczej mniej. ................................................................. 
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  Rower jest najszybszy w komunikacji 
miejskiej. 

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

  Potrzeba jest matką wynalazku. ................................................................. 

  Jestem o niego zazdrosny. ................................................................. 

  Jest bardzo wściekły. ................................................................. 

  Potem jestem trzeźwy. ................................................................. 

  Muszę podjąć ostrzejsze środki. ................................................................. 

  Drukarka jest zepsuta. ................................................................. 

  Ten aktor jest sławny. ................................................................. 

  Berlin jest najpiękniejszy w porównaniu do 
innych miast. 

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

  Ta koszula jest bardzo kolorowa. ................................................................. 

  Masz nowe kozaki? ................................................................. 

  Obciążenie jest za duże. ................................................................. 

  Tu jest naprawdę chaotyczne. ................................................................. 

  To jest tor Nürnburg Ring. ................................................................. 

  Produkty są dobre, w szczególności te nowe. ................................................................. 

  Obszar jest duży. ................................................................. 

  To nie jest możliwe. ................................................................. 

  Jak miło! ................................................................. 

  Ma więcej szczęścia niż rozumu. ................................................................. 

  Jestem znacznie większy od ciebie. ................................................................. 
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060.03_Lekcja 10_Stopniowanie przymiotników_klucz 

  Reformy są ważne.   Die Reformen sind wichtig. 

  Most jest bardzo wąski.   Die Brücke ist sehr schmal. 

  Konsument staje się bardziej wybredny.   Der Verbraucher wird wählerischer. 

  Jest raczej przyjacielem niż szefem.   Er ist vielmehr Freund als Chef. 

  Jestem niezależny od innych.   Ich bin von anderen unabhängig. 

  Dzisiaj mam szczęśliwy dzień.   Ist wohl mein Glückstag heute. 

  To wystarczy.   Das ist ausreichend. 

  To prawie niemożliwe.   Das ist nahezu unmöglich. 

  Obawiam się najgorszego.   Wir befürchten das Schlimmste. 

  To nie jest dokładne.   Das ist nicht zutreffend. 

  Ta trasa jest na przykład krótsza.   Diese Strecke ist beispielsweise die kürzere. 

  Jest uparty jak osioł.   Er ist hartnäckig wie die Pest. 

  Trawa jest zielona.   Das Grass ist grün. 

  Sport to zdrowie.   Sport ist gesund. 

  Zakład jest zbyt wysoki.   Der Einsatz ist zu hoch. 

  Na swój sposób jest miły.   Auf seine Art ist er nett. 

  Są bardzo płodne.   Sie sind sehr fruchtbar. 

  Mam większość punktów.   Ich habe die meisten Punkte. 

  To mi ani trochę nie przeszkadza.   Das stört mich nicht im geringsten. 

  Jestem naprawdę szczęśliwy.   Ich freue mich aufrichtig. 

  Myślę, że raczej mniej.   Ich glaube eher weniger. 
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  Rower jest najszybszy w komunikacji 
miejskiej. 

  Das Fahrrad ist am schnellsten im 
Stadtverkehr. 

  Potrzeba jest matką wynalazku.   Not macht erfinderisch. 

  Jestem o niego zazdrosny.   Ich bin eifersüchtig auf ihn. 

  Jest bardzo wściekły.   Er ist sehr wütend. 

  Potem jestem trzeźwy.   Dann bin ich nüchtern. 

  Muszę podjąć ostrzejsze środki.   Ich muss härtere Maßnahmen ergreifen. 

  Drukarka jest zepsuta.   Der Drucker ist kaputt. 

  Ten aktor jest sławny.   Dieser Schauspieler ist berühmt. 

  Berlin jest najpiękniejszy w porównaniu do 
innych miast. 

  Im Vergleich zu anderen Städten ist Berlin am 
schönsten. 

  Ta koszula jest bardzo kolorowa.   Das Hemd ist aber sehr bunt. 

  Masz nowe kozaki?   Hast du neue Stiefel? 

  Obciążenie jest za duże.   Die Belastung ist sehr groß. 

  Tu jest naprawdę chaotyczne.   Das ist echt chaotisch hier. 

  To jest tor Nürnburg Ring.   Das ist der Nürnburg Ring. 

  Produkty są dobre, w szczególności te nowe.   Die Produkte sind gut, im Besonderen die 
ganz neuen. 

  Obszar jest duży.   Das Gelände ist groß. 

  To nie jest możliwe.   Das ist nicht möglich. 

  Jak miło!   Wie aufmerksam! 

  Ma więcej szczęścia niż rozumu.   Er hat mehr Glück als Verstand. 

  Jestem znacznie większy od ciebie.   Ich bin erheblich grösser als du. 
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061_Lekcja 11_Typowe zwroty łączące przyimek i rzeczownik_ Słownictwo - słuchaj! 

  bezwecken   mieć na myśli 

  wobei   przy czym 

  sich freuen über   cieszyć się z 

  brauchen   potrzebować 

  bestehen auf 3p   nalegać na 

  erkennen   rozpoznać 

  sich halten an 4p   kierować się czymś 

  sich fürchten vor 3p   bać się czegoś 

  sich informieren über 4p   informować się o 

  auf alle Fälle   w każdym razie 

  darauf   o to 

  diskutieren über 4p   dyskutować o 

  deshalb   dlatego 

  sich interessieren für 4p   interesować się kimś, czymś 

  weiterhin   nadal 

  dienen   służyć 

  sich freuen auf   cieszyć się 

  lachen über 4p   śmiać się z czegoś 

  hüten   pilnować, uważać 

  leiden an 4p   cierpieć na 

  sich bemühen um 4p   dążyć do 
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  jemanden halten für   mieć kogoś za coś 

  dagegen   przeciw temu 

  bestehen in 3p   polegać na 

  darin   w tym 

  sich überzeugen von 3p   przekonać się o 

  dagegen   przeciwko temu 

  arbeiten an 3p   pracować nad 

  sich ärgern über 4p   denerwować się na 

  dazu   do tego 

  Fortschritt, der   postęp 

  dazu   o tym 

  dahin   tam 

  jemanden erkennen an   poznać kogoś 

  bestehen - ich bestehe, du bestehst, er 
besteht, wir bestehen, ihr besteht, sie bestehen 

  nalegać, nalegałem 

  sich beschäftigen mit 3p   zajmować się 

  nachdenken über 4p   rozmyśla o 

  Gift, das   trucizna 

  Sehnsucht, die   pragnienie 

  bestehen   nalegać na 

  sich ausruhen von 3p   odpocząć sobie od 

  sich freuen auf 4p   cieszyć się na 
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  sich erinnern an 4p   przypominać sobie o 

  hoffen auf 4p.   mieć nadzieję 

  dafür stehen   być wartym 

  sich sehnen nach 3p   pragnąć 

  sich bewerben um 4p   ubiegać się o 

  sich unterhalten über 4p   rozmawiać o 

  Gemeinden, die   gminy 

  sich befassen mit 3p   mieć do czynienia 

  es geht um   chodzi o to 

  verzichten auf 4p   zrezygnować z czegoś 

  weinen um   płakać za 

  Verständnis, das   zrozumienie 

  einladen zu 3p   zaprosić do 

  sich wundern über   zastanawiać się nad 

  berücksichtigen   wziąć pod uwagę 

  Dienst erweisen   zrobić przysługę 

  kämpfen   walczyć 

  sich verlassen auf   polegać na 

  staunen über 4p   zachwycać się 

  bestehen auf   nalegać na 

  stecken   kryć się za 



 341 

  damit   z tym 

  allzu   zbyt 

  bestehen aus 3p   składać się z 

  Werte, die   wartości 

 

062_Lekcja 11_Typowe zwroty łączące przyimek i rzeczownik_ Słownictwo - 
przetłumacz! 

  pragnienie   Sehnsucht, die 

  zachwycać się   staunen über 4p 

  o to   darauf 

  postęp   Fortschritt, der 

  pracować nad   arbeiten an 3p 

  służyć   dienen 

  nalegać na   bestehen auf 3p 

  interesować się kimś, czymś   sich interessieren für 4p 

  przeciw temu   dagegen 

  zastanawiać się nad   sich wundern über 

  o tym   dazu 

  do tego   dazu 

  przypominać sobie o   sich erinnern an 4p 

  ubiegać się o   sich bewerben um 4p 

  polegać na   bestehen in 3p 

  śmiać się z czegoś   lachen über 4p 
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  przekonać się o   sich überzeugen von 3p 

  dyskutować o   diskutieren über 4p 

  zbyt   allzu 

  trucizna   Gift, das 

  nalegać na   bestehen 

  kierować się czymś   sich halten an 4p 

  kryć się za   stecken 

  mieć kogoś za coś   jemanden halten für 

  cieszyć się na   sich freuen auf 4p 

  nalegać na   bestehen auf 

  pragnąć   sich sehnen nach 3p 

  walczyć   kämpfen 

  poznać kogoś   jemanden erkennen an 

  dlatego   deshalb 

  pilnować, uważać   hüten 

  płakać za   weinen um 

  nadal   weiterhin 

  z tym   damit 

  zrezygnować z czegoś   verzichten auf 4p 

  przeciwko temu   dagegen 

  składać się z   bestehen aus 3p 
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  tam   dahin 

  bać się czegoś   sich fürchten vor 3p 

  przy czym   wobei 

  nalegać, nalegałem   bestehen - ich bestehe, du bestehst, er 
besteht, wir bestehen, ihr besteht, sie bestehen 

  potrzebować   brauchen 

  w tym   darin 

  rozmyśla o   nachdenken über 4p 

  wziąć pod uwagę   berücksichtigen 

  rozpoznać   erkennen 

  odpocząć sobie od   sich ausruhen von 3p 

  polegać na   sich verlassen auf 

  zrobić przysługę   Dienst erweisen 

  chodzi o to   es geht um 

  w każdym razie   auf alle Fälle 

  gminy   Gemeinden, die 

  zajmować się   sich beschäftigen mit 3p 

  rozmawiać o   sich unterhalten über 4p 

  informować się o   sich informieren über 4p 

  cieszyć się z   sich freuen über 

  mieć nadzieję   hoffen auf 4p. 

  cieszyć się   sich freuen auf 
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  zrozumienie   Verständnis, das 

  być wartym   dafür stehen 

  denerwować się na   sich ärgern über 4p 

  dążyć do   sich bemühen um 4p 

  mieć na myśli   bezwecken 

  mieć do czynienia   sich befassen mit 3p 

  cierpieć na   leiden an 4p 

  zaprosić do   einladen zu 3p 

  wartości   Werte, die 

 

063_Lekcja 11_Typowe zwroty łączące przyimek i rzeczownik_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 
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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 

 

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.  
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 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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064_Lekcja 11_Typowe zwroty łączące przyimek i rzeczownik_ Ćwiczenia sprawdzające 
- słuchaj! 

  Über wenn möchtest du dich informieren?   O kim chcesz się poinformować? 

  Weinen Sie nicht um …   Nie płacz za… 

  Wonach sehnst du dich?   Czego pragniesz? 

  Ich bestehe darauf.   Nalegałem na to. 

  Wobei kann ich dir helfen?   Przy czym mogę ci pomóc? 

  Wir sind davon überzeugt.   Jesteśmy o tym przekonani. 

  Ich freue mich darauf.   Nie mogę się doczekać. /Cieszę się na to. 

  Verlassen Sie sich darauf.   Proszę na tym polegać. 

  Deshalb bin ich hier.   Dlatego jestem tutaj. 

  Worüber denkst du nach?   O czym rozmyślasz? 

  Er leidet daran.   Cierpi na to. 

  Ich werde mich davor hüten.   Będę na to uważał. 

  Wir befassen uns damit.   Mamy z tym do czynienia. 

  Wie komme ich dahin?   Jak tam dojdę? 

  Was hat er damit bezweckt?   Co miał przez to na myśli? 

  Wir staunen darüber.   Zachwycamy się tym. 

  Ich habe ihn danach erkennen.   Poznałem go po tym. 

  Wenn ich dir einen Dienst damit erweise...   Jeżeli przez to zrobię ci przysługę… 

  Worüber wunderst du dich?   Nad czym się zastanawiasz? 

  Für wen interessierst du dich?   Kim się interesujesz? 
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  Ich bin weiterhin dabei.   Nadal jestem tutaj. 

  Ich muss darauf bestehen.   Muszę nalegać na to. 

  Ich bewerbe mich darum.   Ubiegam się o to. 

  Damit bin ich einverstanden.   Zgadzam się z tym. 

  Haben Sie etwas dagegen?   Czy ma Pan/Pani/Państwo coś przeciw temu? 

  Daran erkennt man den Fortschritt der 
Menschheit. 

  Po tym można poznać postęp ludzkości. 

  Welche Leistungen sind darin enthalten?   Jakie usługi są włączone? 

  Wir halten uns daran.   Kierujemy się tym. 

  Ich freue mich darüber.   Cieszę się z tego. 

  Ich bestehe darauf.   Nalegamy na to. 

  Dazu braucht man …   Do tego potrzeba... 

  Genau darum geht es.   Właśnie o to chodzi. 

  Worum bemühen Sie sich?   Do czego Pan dąży? 

  Ich bestehe darauf.   Nalegam na to. 

  Woraus besteht es?   Z czego to się składa? 

  Darauf können Sie Gift nehmen.   Możesz być tego absolutnie pewien. 

  Worüber diskutiert Ihr?   O czym dyskutujecie? 

  Er freut sich sehr auf seinen Urlaub.   Bardzo cieszy się na swój urlop. 

  Wonach sehnen Sie sich?   Czego pragnie Pan? 

  Wir kämpfen für eine saubere Umwelt.   Walczymy o czyste środowisko. 

  Davor haben wir Angst.   Boimy się tego. 
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  Was muss ich dabei berücksichtigen?   Co powinienem wziąć pod uwagę? 

  Was soll man dazu sagen?   Co należy o tym powiedzieć? 

  Wir verzichten darauf.   Rezygnujemy z tego. 

  Was braucht man dazu?   Co jest do tego potrzebne? 

  Der Landkreis besteht aus vielen Gemeinden.   Powiat składa się z wielu gmin. 

  Womit kann ich Ihnen dienen?   W czym mogę Panu służyć? 

  Wir hoffen darauf.   Mamy na to nadzieję. 

  Über wenn unterhalten Sie sich?   O kim rozmawiacie? 

  Ich bin auf alle Fälle dabei.   W każdym razie będę. 

  Ich erinnere mich daran.   Przypominam sobie o tym. 

  Darauf kommt es an.   O to chodzi. 

  Über wenn ärgerst du dich?   Na kogo się denerwujesz? 

  Wofür halten Sie mich?   Za kogo mnie Pan uważa? 

  Ich muss mich davon ausruhen.   Muszę odpocząć od tego. 

  Es besteht darin.   To polega na tym. 

  Ich bin dagegen.   Jestem przeciw temu. 

  Woran arbeiten Sie?   Nad czym Pan pracuje? 

  Wir beschäftigen uns damit.   Zajmujemy się tym. 

  Dazu fehlt mir das Verständnis.   Do tego brakuje mi zrozumienia. 

  Wir sind dazu eingeladen.   Jesteśmy do tego zaproszeni. 

  Worüber lachen Sie?   Z czego Pan/Pani się śmieje? Z czego Państwo 
się śmieją? 
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  Woran kannst du das erkennen?   Jak możesz to rozpoznać? 

  Es steht doch nicht dafür.   To nie jest tego warte. 

  Er redet allzu gern von sich.   Zbyt chętnie mówi o sobie. 

  Was steckt dahinter?   Co się za tym kryje? 

  Es geht auch um innere Werte.   Chodzi także o wartości wewnętrzne. 

 

065_Lekcja 11_Typowe zwroty łączące przyimek i rzeczownik_ Ćwiczenia sprawdzające 
- przetłumacz! 

  Nie płacz za…   Weinen Sie nicht um … 

  Nad czym się zastanawiasz?   Worüber wunderst du dich? 

  Co powinienem wziąć pod uwagę?   Was muss ich dabei berücksichtigen? 

  Do tego potrzeba...   Dazu braucht man … 

  Jestem przeciw temu.   Ich bin dagegen. 

  Ubiegam się o to.   Ich bewerbe mich darum. 

  Przypominam sobie o tym.   Ich erinnere mich daran. 

  O czym rozmyślasz?   Worüber denkst du nach? 

  Rezygnujemy z tego.   Wir verzichten darauf. 

  To polega na tym.   Es besteht darin. 

  Bardzo cieszy się na swój urlop.   Er freut sich sehr auf seinen Urlaub. 

  Do tego brakuje mi zrozumienia.   Dazu fehlt mir das Verständnis. 

  Walczymy o czyste środowisko.   Wir kämpfen für eine saubere Umwelt. 

  Cierpi na to.   Er leidet daran. 

  Mamy z tym do czynienia.   Wir befassen uns damit. 
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  Czy ma Pan/Pani/Państwo coś przeciw temu?   Haben Sie etwas dagegen? 

  Jak możesz to rozpoznać?   Woran kannst du das erkennen? 

  Co miał przez to na myśli?   Was hat er damit bezweckt? 

  Nadal jestem tutaj.   Ich bin weiterhin dabei. 

  Jak tam dojdę?   Wie komme ich dahin? 

  Mamy na to nadzieję.   Wir hoffen darauf. 

  Kierujemy się tym.   Wir halten uns daran. 

  Poznałem go po tym.   Ich habe ihn danach erkennen. 

  Przy czym mogę ci pomóc?   Wobei kann ich dir helfen? 

  Z czego Pan/Pani się śmieje? Z czego Państwo 
się śmieją? 

  Worüber lachen Sie? 

  Zachwycamy się tym.   Wir staunen darüber. 

  Nalegamy na to.   Ich bestehe darauf. 

  Proszę na tym polegać.   Verlassen Sie sich darauf. 

  Muszę nalegać na to.   Ich muss darauf bestehen. 

  Nalegam na to.   Ich bestehe darauf. 

  Czego pragnie Pan?   Wonach sehnen Sie sich? 

  Będę na to uważał.   Ich werde mich davor hüten. 

  Zbyt chętnie mówi o sobie.   Er redet allzu gern von sich. 

  W czym mogę Panu służyć?   Womit kann ich Ihnen dienen? 

  Cieszę się z tego.   Ich freue mich darüber. 

  To nie jest tego warte.   Es steht doch nicht dafür. 
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  Możesz być tego absolutnie pewien.   Darauf können Sie Gift nehmen. 

  Zgadzam się z tym.   Damit bin ich einverstanden. 

  W każdym razie będę.   Ich bin auf alle Fälle dabei. 

  O to chodzi.   Darauf kommt es an. 

  Powiat składa się z wielu gmin.   Der Landkreis besteht aus vielen Gemeinden. 

  O czym dyskutujecie?   Worüber diskutiert Ihr? 

  Za kogo mnie Pan uważa?   Wofür halten Sie mich? 

  Muszę odpocząć od tego.   Ich muss mich davon ausruhen. 

  Nalegałem na to.   Ich bestehe darauf. 

  Zajmujemy się tym.   Wir beschäftigen uns damit. 

  Właśnie o to chodzi.   Genau darum geht es. 

  Z czego to się składa?   Woraus besteht es? 

  Po tym można poznać postęp ludzkości.   Daran erkennt man den Fortschritt der 
Menschheit. 

  O kim rozmawiacie?   Über wenn unterhalten Sie sich? 

  Jesteśmy do tego zaproszeni.   Wir sind dazu eingeladen. 

  Jeżeli przez to zrobię ci przysługę…   Wenn ich dir einen Dienst damit erweise... 

  Kim się interesujesz?   Für wen interessierst du dich? 

  Na kogo się denerwujesz?   Über wenn ärgerst du dich? 

  Co jest do tego potrzebne?   Was braucht man dazu? 

  Co należy o tym powiedzieć?   Was soll man dazu sagen? 

  Jakie usługi są włączone?   Welche Leistungen sind darin enthalten? 
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  O kim chcesz się poinformować?   Über wenn möchtest du dich informieren? 

  Do czego Pan dąży?   Worum bemühen Sie sich? 

  Nad czym Pan pracuje?   Woran arbeiten Sie? 

  Nie mogę się doczekać. /Cieszę się na to.   Ich freue mich darauf. 

  Co się za tym kryje?   Was steckt dahinter? 

  Jesteśmy o tym przekonani.   Wir sind davon überzeugt. 

  Dlatego jestem tutaj.   Deshalb bin ich hier. 

  Boimy się tego.   Davor haben wir Angst. 

  Czego pragniesz?   Wonach sehnst du dich? 

  Chodzi także o wartości wewnętrzne.   Es geht auch um innere Werte. 

 

066.00_Lekcja 11_Typowe zwroty łączące przyimek i rzeczownik_wysłuchaj po 
niemiecku 

  Was soll man dazu sagen?   Co należy o tym powiedzieć? 

  Ich bin dagegen.   Jestem przeciw temu. 

  Ich bestehe darauf.   Nalegamy na to. 

  Ich bin auf alle Fälle dabei.   W każdym razie będę. 

  Wir hoffen darauf.   Mamy na to nadzieję. 

  Woran arbeiten Sie?   Nad czym Pan pracuje? 

  Wir verzichten darauf.   Rezygnujemy z tego. 

  Haben Sie etwas dagegen?   Czy ma Pan/Pani/Państwo coś przeciw temu? 

  Ich bewerbe mich darum.   Ubiegam się o to. 
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  Daran erkennt man den Fortschritt der 
Menschheit. 

  Po tym można poznać postęp ludzkości. 

  Wir kämpfen für eine saubere Umwelt.   Walczymy o czyste środowisko. 

  Dazu braucht man …   Do tego potrzeba... 

  Für wen interessierst du dich?   Kim się interesujesz? 

  Wofür halten Sie mich?   Za kogo mnie Pan uważa? 

  Er redet allzu gern von sich.   Zbyt chętnie mówi o sobie. 

  Wenn ich dir einen Dienst damit erweise...   Jeżeli przez to zrobię ci przysługę… 

  Was steckt dahinter?   Co się za tym kryje? 

  Ich bin weiterhin dabei.   Nadal jestem tutaj. 

  Darauf kommt es an.   O to chodzi. 

  Wobei kann ich dir helfen?   Przy czym mogę ci pomóc? 

  Ich werde mich davor hüten.   Będę na to uważał. 

  Wir befassen uns damit.   Mamy z tym do czynienia. 

  Über wenn möchtest du dich informieren?   O kim chcesz się poinformować? 

  Wie komme ich dahin?   Jak tam dojdę? 

  Was hat er damit bezweckt?   Co miał przez to na myśli? 

  Ich bestehe darauf.   Nalegam na to. 

  Woran kannst du das erkennen?   Jak możesz to rozpoznać? 

  Ich freue mich darüber.   Cieszę się z tego. 

  Über wenn unterhalten Sie sich?   O kim rozmawiacie? 

  Ich muss darauf bestehen.   Muszę nalegać na to. 
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  Woraus besteht es?   Z czego to się składa? 

  Er freut sich sehr auf seinen Urlaub.   Bardzo cieszy się na swój urlop. 

  Worüber wunderst du dich?   Nad czym się zastanawiasz? 

  Was muss ich dabei berücksichtigen?   Co powinienem wziąć pod uwagę? 

  Genau darum geht es.   Właśnie o to chodzi. 

  Weinen Sie nicht um …   Nie płacz za… 

  Womit kann ich Ihnen dienen?   W czym mogę Panu służyć? 

  Wir sind dazu eingeladen.   Jesteśmy do tego zaproszeni. 

  Was braucht man dazu?   Co jest do tego potrzebne? 

  Es steht doch nicht dafür.   To nie jest tego warte. 

  Wonach sehnen Sie sich?   Czego pragnie Pan? 

  Ich muss mich davon ausruhen.   Muszę odpocząć od tego. 

  Wir beschäftigen uns damit.   Zajmujemy się tym. 

  Über wenn ärgerst du dich?   Na kogo się denerwujesz? 

  Davor haben wir Angst.   Boimy się tego. 

  Verlassen Sie sich darauf.   Proszę na tym polegać. 

  Der Landkreis besteht aus vielen Gemeinden.   Powiat składa się z wielu gmin. 

  Worüber diskutiert Ihr?   O czym dyskutujecie? 

  Wir sind davon überzeugt.   Jesteśmy o tym przekonani. 

  Worüber denkst du nach?   O czym rozmyślasz? 

  Dazu fehlt mir das Verständnis.   Do tego brakuje mi zrozumienia. 
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  Ich freue mich darauf.   Nie mogę się doczekać. /Cieszę się na to. 

  Ich habe ihn danach erkennen.   Poznałem go po tym. 

  Damit bin ich einverstanden.   Zgadzam się z tym. 

  Welche Leistungen sind darin enthalten?   Jakie usługi są włączone? 

  Wir staunen darüber.   Zachwycamy się tym. 

  Ich erinnere mich daran.   Przypominam sobie o tym. 

  Wonach sehnst du dich?   Czego pragniesz? 

  Darauf können Sie Gift nehmen.   Możesz być tego absolutnie pewien. 

  Deshalb bin ich hier.   Dlatego jestem tutaj. 

  Worum bemühen Sie sich?   Do czego Pan dąży? 

  Es besteht darin.   To polega na tym. 

  Worüber lachen Sie?   Z czego Pan/Pani się śmieje? Z czego Państwo 
się śmieją? 

  Wir halten uns daran.   Kierujemy się tym. 

  Er leidet daran.   Cierpi na to. 

  Ich bestehe darauf.   Nalegałem na to. 

  Es geht auch um innere Werte.   Chodzi także o wartości wewnętrzne. 
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066.02_Lekcja 11_Typowe zwroty łączące przyimek i rzeczownik_test 

Ich bestehe darauf. Ich muss darauf bestehen. 
Was muss ich dabei 

berücksichtigen? 

Was hat er damit bezweckt? Es steht doch nicht dafür. 
Womit kann ich Ihnen 

dienen? 

Wenn ich dir einen Dienst 
damit erweise... 

Ich werde mich davor hüten. Was steckt dahinter? 

Weinen Sie nicht um … Was braucht man dazu? 
Dazu fehlt mir das 

Verständnis. 

Ich bestehe darauf. Deshalb bin ich hier. Ich bin weiterhin dabei. 

Welche Leistungen sind 
darin enthalten? 

Woran kannst du das 
erkennen? 

Wie komme ich dahin? 
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Co powinienem wziąć pod 
uwagę? 

Muszę nalegać na to. Nalegałem na to. 

W czym mogę Panu służyć? To nie jest tego warte. Co miał przez to na myśli? 

Co się za tym kryje? Będę na to uważał. 
Jeżeli przez to zrobię ci 

przysługę… 

Do tego brakuje mi 
zrozumienia. 

Co jest do tego potrzebne? Nie płacz za… 

Nadal jestem tutaj. Dlatego jestem tutaj. Nalegamy na to. 

Jak tam dojdę? Jak możesz to rozpoznać? Jakie usługi są włączone? 
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Er redet allzu gern von sich. Wofür halten Sie mich? Damit bin ich einverstanden. 

Dazu braucht man … Darauf kommt es an. Ich bin dagegen. 

Wobei kann ich dir helfen? Haben Sie etwas dagegen? Ich bin auf alle Fälle dabei. 

Was soll man dazu sagen? 
Darauf können Sie Gift 

nehmen. 
Wonach sehnen Sie sich? 

Verlassen Sie sich darauf. Woran arbeiten Sie? Über wenn ärgerst du dich? 

Ich muss mich davon 
ausruhen. 

Wir befassen uns damit. Worum bemühen Sie sich? 
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Zgadzam się z tym. Za kogo mnie Pan uważa? Zbyt chętnie mówi o sobie. 

Jestem przeciw temu. O to chodzi. Do tego potrzeba... 

W każdym razie będę. 
Czy ma Pan/Pani/Państwo 

coś przeciw temu? 
Przy czym mogę ci pomóc? 

Czego pragnie Pan? 
Możesz być tego absolutnie 

pewien. 
Co należy o tym 

powiedzieć? 

Na kogo się denerwujesz? Nad czym Pan pracuje? Proszę na tym polegać. 

Do czego Pan dąży? Mamy z tym do czynienia. Muszę odpocząć od tego. 
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Wir beschäftigen uns damit. Ich bestehe darauf. Woraus besteht es? 

Ich bewerbe mich darum. Es besteht darin. Worüber diskutiert Ihr? 

Ich habe ihn danach 
erkennen. 

Ich erinnere mich daran. Wir sind dazu eingeladen. 

Ich freue mich darauf. Ich freue mich darüber. Davor haben wir Angst. 

Genau darum geht es. Wir halten uns daran. Wir hoffen darauf. 

Für wen interessierst du 
dich? 

Über wenn möchtest du dich 
informieren? 

Worüber lachen Sie? 
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Z czego to się składa? Nalegam na to. Zajmujemy się tym. 

O czym dyskutujecie? To polega na tym. Ubiegam się o to. 

Jesteśmy do tego zaproszeni. Przypominam sobie o tym. Poznałem go po tym. 

Boimy się tego. Cieszę się z tego. 
Nie mogę się doczekać. 

/Cieszę się na to. 

Mamy na to nadzieję. Kierujemy się tym. Właśnie o to chodzi. 

Z czego Pan/Pani się śmieje? 
Z czego Państwo się śmieją? 

O kim chcesz się 
poinformować? 

Kim się interesujesz? 
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Er leidet daran. Worüber denkst du nach? Wonach sehnst du dich? 

Über wenn unterhalten Sie 
sich? 

Wir sind davon überzeugt. Worüber wunderst du dich? 

Wir staunen darüber. Wir verzichten darauf. 
Er freut sich sehr auf seinen 

Urlaub. 

Der Landkreis besteht aus 
vielen Gemeinden. 

Wir kämpfen für eine 
saubere Umwelt. 

Daran erkennt man den 
Fortschritt der Menschheit. 

Es geht auch um innere 
Werte. 

-  -  

-  -  -  
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Czego pragniesz? O czym rozmyślasz? Cierpi na to. 

Nad czym się zastanawiasz? Jesteśmy o tym przekonani. O kim rozmawiacie? 

Bardzo cieszy się na swój 
urlop. 

Rezygnujemy z tego. Zachwycamy się tym. 

Po tym można poznać postęp 
ludzkości. 

Walczymy o czyste 
środowisko. 

Powiat składa się z wielu 
gmin. 

-  -  
Chodzi także o wartości 

wewnętrzne. 
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066.02_Lekcja 11_Typowe zwroty łączące przyimek i rzeczownik_test 

  O kim chcesz się poinformować? ................................................................. 

  Do tego potrzeba... ................................................................. 

  Nalegałem na to. ................................................................. 

  Nie płacz za… ................................................................. 

  Co jest do tego potrzebne? ................................................................. 

  Za kogo mnie Pan uważa? ................................................................. 

  Bardzo cieszy się na swój urlop. ................................................................. 

  To nie jest tego warte. ................................................................. 

  Czego pragnie Pan? ................................................................. 

  Cieszę się z tego. ................................................................. 

  Poznałem go po tym. ................................................................. 

  Muszę nalegać na to. ................................................................. 

  Z czego to się składa? ................................................................. 

  Nalegam na to. ................................................................. 

  Z czego Pan/Pani się śmieje? Z czego Państwo 
się śmieją? 

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

  Czy ma Pan/Pani/Państwo coś przeciw temu? ................................................................. 

  Cierpi na to. ................................................................. 

  Jesteśmy do tego zaproszeni. ................................................................. 

  Do tego brakuje mi zrozumienia. ................................................................. 

  O to chodzi. ................................................................. 
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  Nie mogę się doczekać. /Cieszę się na to. ................................................................. 

  Muszę odpocząć od tego. ................................................................. 

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

  Nad czym się zastanawiasz? ................................................................. 

  O kim rozmawiacie? ................................................................. 

  Zajmujemy się tym. ................................................................. 

  Proszę na tym polegać. ................................................................. 

  Jak możesz to rozpoznać? ................................................................. 

  Co powinienem wziąć pod uwagę? ................................................................. 

  Dlatego jestem tutaj. ................................................................. 

  Jestem przeciw temu. ................................................................. 

  Zbyt chętnie mówi o sobie. ................................................................. 

  Nad czym Pan pracuje? ................................................................. 

  W czym mogę Panu służyć? ................................................................. 

  W każdym razie będę. ................................................................. 

  Mamy z tym do czynienia. ................................................................. 

  Boimy się tego. ................................................................. 

  Mamy na to nadzieję. ................................................................. 

  Możesz być tego absolutnie pewien. ................................................................. 

  Walczymy o czyste środowisko. ................................................................. 

  To polega na tym. ................................................................. 
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  Nadal jestem tutaj. ................................................................. 

  Jakie usługi są włączone? ................................................................. 

  Czego pragniesz? ................................................................. 

  Jesteśmy o tym przekonani. ................................................................. 

  Jeżeli przez to zrobię ci przysługę… ................................................................. 

  Na kogo się denerwujesz? ................................................................. 

  Rezygnujemy z tego. ................................................................. 

  Przy czym mogę ci pomóc? ................................................................. 

  Zgadzam się z tym. ................................................................. 

  Kierujemy się tym. ................................................................. 

  Po tym można poznać postęp ludzkości. ................................................................. 

  O czym rozmyślasz? ................................................................. 

  Nalegamy na to. ................................................................. 

  Jak tam dojdę? ................................................................. 

  Co należy o tym powiedzieć? ................................................................. 

  Kim się interesujesz? ................................................................. 

  Będę na to uważał. ................................................................. 

  Do czego Pan dąży? ................................................................. 

  Właśnie o to chodzi. ................................................................. 

  Powiat składa się z wielu gmin. ................................................................. 

  O czym dyskutujecie? ................................................................. 
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  Co miał przez to na myśli? ................................................................. 

  Co się za tym kryje? ................................................................. 

  Zachwycamy się tym. ................................................................. 

  Ubiegam się o to. ................................................................. 

  Chodzi także o wartości wewnętrzne. ................................................................. 

 

  



 369 

066.03_Lekcja 11_Typowe zwroty łączące przyimek i rzeczownik_klucz 

  O kim chcesz się poinformować?   Über wenn möchtest du dich informieren? 

  Do tego potrzeba...   Dazu braucht man … 

  Nalegałem na to.   Ich bestehe darauf. 

  Nie płacz za…   Weinen Sie nicht um … 

  Co jest do tego potrzebne?   Was braucht man dazu? 

  Za kogo mnie Pan uważa?   Wofür halten Sie mich? 

  Bardzo cieszy się na swój urlop.   Er freut sich sehr auf seinen Urlaub. 

  To nie jest tego warte.   Es steht doch nicht dafür. 

  Czego pragnie Pan?   Wonach sehnen Sie sich? 

  Cieszę się z tego.   Ich freue mich darüber. 

  Poznałem go po tym.   Ich habe ihn danach erkennen. 

  Muszę nalegać na to.   Ich muss darauf bestehen. 

  Z czego to się składa?   Woraus besteht es? 

  Nalegam na to.   Ich bestehe darauf. 

  Z czego Pan/Pani się śmieje? Z czego Państwo 
się śmieją? 

  Worüber lachen Sie? 

  Czy ma Pan/Pani/Państwo coś przeciw temu?   Haben Sie etwas dagegen? 

  Cierpi na to.   Er leidet daran. 

  Jesteśmy do tego zaproszeni.   Wir sind dazu eingeladen. 

  Do tego brakuje mi zrozumienia.   Dazu fehlt mir das Verständnis. 

  O to chodzi.   Darauf kommt es an. 
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  Nie mogę się doczekać. /Cieszę się na to.   Ich freue mich darauf. 

  Muszę odpocząć od tego.   Ich muss mich davon ausruhen. 

  Przypominam sobie o tym.   Ich erinnere mich daran. 

  Nad czym się zastanawiasz?   Worüber wunderst du dich? 

  O kim rozmawiacie?   Über wenn unterhalten Sie sich? 

  Zajmujemy się tym.   Wir beschäftigen uns damit. 

  Proszę na tym polegać.   Verlassen Sie sich darauf. 

  Jak możesz to rozpoznać?   Woran kannst du das erkennen? 

  Co powinienem wziąć pod uwagę?   Was muss ich dabei berücksichtigen? 

  Dlatego jestem tutaj.   Deshalb bin ich hier. 

  Jestem przeciw temu.   Ich bin dagegen. 

  Zbyt chętnie mówi o sobie.   Er redet allzu gern von sich. 

  Nad czym Pan pracuje?   Woran arbeiten Sie? 

  W czym mogę Panu służyć?   Womit kann ich Ihnen dienen? 

  W każdym razie będę.   Ich bin auf alle Fälle dabei. 

  Mamy z tym do czynienia.   Wir befassen uns damit. 

  Boimy się tego.   Davor haben wir Angst. 

  Mamy na to nadzieję.   Wir hoffen darauf. 

  Możesz być tego absolutnie pewien.   Darauf können Sie Gift nehmen. 

  Walczymy o czyste środowisko.   Wir kämpfen für eine saubere Umwelt. 

  To polega na tym.   Es besteht darin. 
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  Nadal jestem tutaj.   Ich bin weiterhin dabei. 

  Jakie usługi są włączone?   Welche Leistungen sind darin enthalten? 

  Czego pragniesz?   Wonach sehnst du dich? 

  Jesteśmy o tym przekonani.   Wir sind davon überzeugt. 

  Jeżeli przez to zrobię ci przysługę…   Wenn ich dir einen Dienst damit erweise... 

  Na kogo się denerwujesz?   Über wenn ärgerst du dich? 

  Rezygnujemy z tego.   Wir verzichten darauf. 

  Przy czym mogę ci pomóc?   Wobei kann ich dir helfen? 

  Zgadzam się z tym.   Damit bin ich einverstanden. 

  Kierujemy się tym.   Wir halten uns daran. 

  Po tym można poznać postęp ludzkości.   Daran erkennt man den Fortschritt der 
Menschheit. 

  O czym rozmyślasz?   Worüber denkst du nach? 

  Nalegamy na to.   Ich bestehe darauf. 

  Jak tam dojdę?   Wie komme ich dahin? 

  Co należy o tym powiedzieć?   Was soll man dazu sagen? 

  Kim się interesujesz?   Für wen interessierst du dich? 

  Będę na to uważał.   Ich werde mich davor hüten. 

  Do czego Pan dąży?   Worum bemühen Sie sich? 

  Właśnie o to chodzi.   Genau darum geht es. 

  Powiat składa się z wielu gmin.   Der Landkreis besteht aus vielen Gemeinden. 

  O czym dyskutujecie?   Worüber diskutiert Ihr? 
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  Co miał przez to na myśli?   Was hat er damit bezweckt? 

  Co się za tym kryje?   Was steckt dahinter? 

  Zachwycamy się tym.   Wir staunen darüber. 

  Ubiegam się o to.   Ich bewerbe mich darum. 

  Chodzi także o wartości wewnętrzne.   Es geht auch um innere Werte. 
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067_Lekcja 12_czasownik WERDEN_ Słownictwo - słuchaj! 

  übelnehmen   mieć za złe 

  kommenden   najbliższe, nadchodzące 

  Stunde um Stunde   z godziny na godzinę 

  zunehmend   narastający 

  voraussichtlich   prawdopodobnie 

  vorerst   najpierw 

  bemühen   starać się 

  Nachfolger, der   następca 

  loswerden   pozbyć się 

  auf die Dauer   na dłuższą metę 

  veröffentlichen   opublikować 

  recht geben   zgodzić się z czymś 

  anzeigen   zgłosić, zawiadomić 

  ausdenken, sich etwas   wymyśleć (coś) 

  Fassung, die   równowaga 

  Rückkehr, die   powrót 

  gut tun   zrobić dobrze 

  in Empfang nehmen   przywitać 

  vollständig   całkowicie 

  Ehre, die   honor 
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  führen - ich führe, du führst, er führt, wir 
führen, ihr führt, sie führen 

  prowadzić 

  einsetzen   wstawiać się 

  im Gedenken an   na pamiątkę 

  weitergeben, weitergegeben   przekazywać 

  treten   wejść 

  durchführen   przeprowadzić 

  wählen   głosować 

  Sanierung, die   remont 

  leichter   łatwiej 

  ausfallen, ausgefallen   wypadać, wypaść 

  knapp   ledwo 

  gelingen   udać się 

  verurteilen   skazać 

  geschaffen   stworzony 

 

068_Lekcja 12_czasownik WERDEN_ Słownictwo - przetłumacz! 

  najpierw   vorerst 

  przywitać   in Empfang nehmen 

  najbliższe, nadchodzące   kommenden 

  wejść   treten 

  ledwo   knapp 

  zrobić dobrze   gut tun 
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  honor   Ehre, die 

  zgłosić, zawiadomić   anzeigen 

  narastający   zunehmend 

  powrót   Rückkehr, die 

  mieć za złe   übelnehmen 

  przeprowadzić   durchführen 

  całkowicie   vollständig 

  starać się   bemühen 

  następca   Nachfolger, der 

  równowaga   Fassung, die 

  łatwiej   leichter 

  zgodzić się z czymś   recht geben 

  wymyśleć (coś)   ausdenken, sich etwas 

  remont   Sanierung, die 

  pozbyć się   loswerden 

  prawdopodobnie   voraussichtlich 

  na dłuższą metę   auf die Dauer 

  przekazywać   weitergeben, weitergegeben 

  wypadać, wypaść   ausfallen, ausgefallen 

  opublikować   veröffentlichen 

  z godziny na godzinę   Stunde um Stunde 
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  udać się   gelingen 

  skazać   verurteilen 

  na pamiątkę   im Gedenken an 

  głosować   wählen 

  prowadzić   führen - ich führe, du führst, er führt, wir 
führen, ihr führt, sie führen 

  wstawiać się   einsetzen 

  stworzony   geschaffen 
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069_Lekcja 12_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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070_Lekcja 12_czasownik WERDEN_ Ćwiczenia sprawdzające - słuchaj! 

  Die frische Luft wird mir guttun.   Świeże powietrze dobrze mi zrobi. 

  Es wird Ihn aus der Fassung bringen.   To wyprowadzi go z równowagi. 

  Ich werde mir etwas ausdenken.   Coś wymyślę. 

  Ich werde die Info so weitergeben.   Przekażę tę informację. 

  Sie werden mir recht geben.   Zgodzi się Pan ze mną. 

  Es wird leichter mit der Zeit.   Z czasem staje się łatwiej. 

  er wird wieder vollständig gesund.   Będzie znów całkowicie zdrowy. 

  Das wird auf die Dauer langweilig.   To staje się nudne na dłuższą metę. 

  Es wird voraussichtlich spät.   Prawdopodobnie będzie już późno. 

  Auf diese Weise wird sie ihren Schnupfen nie 
loswerden. 

  W ten sposób nigdy nie pozbędzie się kataru. 

  Es wird Stunde um Stunde besser.   Robi się coraz lepiej z godziny na godzinę. 

  Ich werde mich dafür einsetzen.   Będę o to walczyć. 

  Sie werden es mir übelnehmen ...   Będą mieć mi za złe. 

  Die neuen Regeln werden in einem Monat in 
Kraft treten. 

  Nowe zasady wejdą w życie w ciągu miesiąca. 

  Er wird uns führen.   Poprowadzi nas. 

  Der Direktor wird Sie am Eingang in Empfang 
nehmen. 

  Dyrektor przywita Pana przy wejściu. 

  Ich werde den Plan durchführen.   Przeprowadzę ten plan. 

  Wer wird sein Nachfolger?   Kto będzie jego następcą? 

  Die Sanierung wird noch Monate dauern.   Remont zajmie jeszcze miesiące. 
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  Wen wirst du wählen?   Na kogo będziesz głosować? 

  Ich werde Sie anzeigen.   Zgłoszę Pana. 

  Die Zeit wird knapp.   Ledwo to zdążymy. 

  Ich werde mich bemühen.   Będę się starał. 

  Es wird mir eine Freude und eine Ehre sein.   To będzie to dla mnie przyjemność i honor. 

  Ich werde vorerst im Hotel wohnen.   Najpierw będę mieszkać w hotelu. 

  Der Verkehr wird zunehmend dichter.   Ruch jest coraz bardziej gęsty. 

  Im Gedenken an die Opfer wird ein Kranz 
niedergelegt. 

  Na pamiątkę ofiar zostanie złożony wieniec. 

  In den kommenden Wochen wird es kalt.   W nadchodzących tygodniach będzie zimno. 

  Es wird Ihnen nicht gelingen.   To się Pan/Pani/Pańswtu nie uda. 

  Er wird sein Buch veröffentlichen.   On opublikuje swoją książkę. 

  Die Stunden morgen werden ausfallen.   Lekcj poranne zostaną anulowane. 

  Ich werde auf Ihre Rückkehr warten.   Będę czekać na Pana/Pani/Państwa powrót. 

  Ich glaube sie werden den Angeklagten 
verurteilen. 

  Myślę, że skażą oskarżonego. 

  Wir waren geschaffen füreinander.   Byliśmy dla siebie stworzeni. 

 

071_Lekcja 12_czasownik WERDEN_ Ćwiczenia sprawdzające - przetłumacz! 

  Nowe zasady wejdą w życie w ciągu miesiąca.   Die neuen Regeln werden in einem Monat in 
Kraft treten. 

  To będzie to dla mnie przyjemność i honor.   Es wird mir eine Freude und eine Ehre sein. 

  Na kogo będziesz głosować?   Wen wirst du wählen? 

  Coś wymyślę.   Ich werde mir etwas ausdenken. 
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  Dyrektor przywita Pana przy wejściu.   Der Direktor wird Sie am Eingang in Empfang 
nehmen. 

  Ruch jest coraz bardziej gęsty.   Der Verkehr wird zunehmend dichter. 

  To wyprowadzi go z równowagi.   Es wird Ihn aus der Fassung bringen. 

  Robi się coraz lepiej z godziny na godzinę.   Es wird Stunde um Stunde besser. 

  Najpierw będę mieszkać w hotelu.   Ich werde vorerst im Hotel wohnen. 

  Będzie znów całkowicie zdrowy.   er wird wieder vollständig gesund. 

  Lekcj poranne zostaną anulowane.   Die Stunden morgen werden ausfallen. 

  W nadchodzących tygodniach będzie zimno.   In den kommenden Wochen wird es kalt. 

  Będą mieć mi za złe.   Sie werden es mir übelnehmen ... 

  Przeprowadzę ten plan.   Ich werde den Plan durchführen. 

  Zgłoszę Pana.   Ich werde Sie anzeigen. 

  Będę o to walczyć.   Ich werde mich dafür einsetzen. 

  To staje się nudne na dłuższą metę.   Das wird auf die Dauer langweilig. 

  Ledwo to zdążymy.   Die Zeit wird knapp. 

  To się Pan/Pani/Pańswtu nie uda.   Es wird Ihnen nicht gelingen. 

  Będę się starał.   Ich werde mich bemühen. 

  Kto będzie jego następcą?   Wer wird sein Nachfolger? 

  Na pamiątkę ofiar zostanie złożony wieniec.   Im Gedenken an die Opfer wird ein Kranz 
niedergelegt. 

  Poprowadzi nas.   Er wird uns führen. 

  Będę czekać na Pana/Pani/Państwa powrót.   Ich werde auf Ihre Rückkehr warten. 
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  Świeże powietrze dobrze mi zrobi.   Die frische Luft wird mir guttun. 

  Przekażę tę informację.   Ich werde die Info so weitergeben. 

  W ten sposób nigdy nie pozbędzie się kataru.   Auf diese Weise wird sie ihren Schnupfen nie 
loswerden. 

  Zgodzi się Pan ze mną.   Sie werden mir recht geben. 

  On opublikuje swoją książkę.   Er wird sein Buch veröffentlichen. 

  Z czasem staje się łatwiej.   Es wird leichter mit der Zeit. 

  Myślę, że skażą oskarżonego.   Ich glaube sie werden den Angeklagten 
verurteilen. 

  Prawdopodobnie będzie już późno.   Es wird voraussichtlich spät. 

  Remont zajmie jeszcze miesiące.   Die Sanierung wird noch Monate dauern. 

  Byliśmy dla siebie stworzeni.   Wir waren geschaffen füreinander. 

 

072.00_Lekcja 12_czasownik WERDEN_wysłuchaj po niemiecku! 

  Wer wird sein Nachfolger?   Kto będzie jego następcą? 

  Sie werden es mir übelnehmen ...   Będą mieć mi za złe. 

  Es wird Ihn aus der Fassung bringen.   To wyprowadzi go z równowagi. 

  Die Sanierung wird noch Monate dauern.   Remont zajmie jeszcze miesiące. 

  Ich werde den Plan durchführen.   Przeprowadzę ten plan. 

  Er wird sein Buch veröffentlichen.   On opublikuje swoją książkę. 

  Ich werde die Info so weitergeben.   Przekażę tę informację. 

  Ich werde mir etwas ausdenken.   Coś wymyślę. 

  In den kommenden Wochen wird es kalt.   W nadchodzących tygodniach będzie zimno. 
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  Die Stunden morgen werden ausfallen.   Lekcj poranne zostaną anulowane. 

  er wird wieder vollständig gesund.   Będzie znów całkowicie zdrowy. 

  Wen wirst du wählen?   Na kogo będziesz głosować? 

  Das wird auf die Dauer langweilig.   To staje się nudne na dłuższą metę. 

  Es wird voraussichtlich spät.   Prawdopodobnie będzie już późno. 

  Die neuen Regeln werden in einem Monat in 
Kraft treten. 

  Nowe zasady wejdą w życie w ciągu miesiąca. 

  Ich werde auf Ihre Rückkehr warten.   Będę czekać na Pana/Pani/Państwa powrót. 

  Es wird Stunde um Stunde besser.   Robi się coraz lepiej z godziny na godzinę. 

  Ich werde Sie anzeigen.   Zgłoszę Pana. 

  Ich werde mich bemühen.   Będę się starał. 

  Die Zeit wird knapp.   Ledwo to zdążymy. 

  Die frische Luft wird mir guttun.   Świeże powietrze dobrze mi zrobi. 

  Ich werde vorerst im Hotel wohnen.   Najpierw będę mieszkać w hotelu. 

  Es wird mir eine Freude und eine Ehre sein.   To będzie to dla mnie przyjemność i honor. 

  Er wird uns führen.   Poprowadzi nas. 

  Der Direktor wird Sie am Eingang in Empfang 
nehmen. 

  Dyrektor przywita Pana przy wejściu. 

  Es wird Ihnen nicht gelingen.   To się Pan/Pani/Pańswtu nie uda. 

  Ich glaube sie werden den Angeklagten 
verurteilen. 

  Myślę, że skażą oskarżonego. 

  Auf diese Weise wird sie ihren Schnupfen nie 
loswerden. 

  W ten sposób nigdy nie pozbędzie się kataru. 

  Der Verkehr wird zunehmend dichter.   Ruch jest coraz bardziej gęsty. 
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  Es wird leichter mit der Zeit.   Z czasem staje się łatwiej. 

  Im Gedenken an die Opfer wird ein Kranz 
niedergelegt. 

  Na pamiątkę ofiar zostanie złożony wieniec. 

  Sie werden mir recht geben.   Zgodzi się Pan ze mną. 

  Ich werde mich dafür einsetzen.   Będę o to walczyć. 

  Wir waren geschaffen füreinander.   Byliśmy dla siebie stworzeni. 
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072.01_Lekcja 12_czasownik WERDEN_karty 

Ich werde mir etwas 
ausdenken. 

Ich werde die Info so 
weitergeben. 

Die Stunden morgen werden 
ausfallen. 

Ich glaube sie werden den 
Angeklagten verurteilen. 

Ich werde mich dafür 
einsetzen. 

Ich werde mich bemühen. 

Es wird Ihnen nicht 
gelingen. 

Die frische Luft wird mir 
guttun. 

Auf diese Weise wird sie 
ihren Schnupfen nie 

loswerden. 

Sie werden es mir 
übelnehmen ... 

Ich werde auf Ihre Rückkehr 
warten. 

Ich werde vorerst im Hotel 
wohnen. 

Ich werde Sie anzeigen. 
Der Direktor wird Sie am 

Eingang in Empfang 
nehmen. 

Sie werden mir recht geben. 

Die Zeit wird knapp. 
In den kommenden Wochen 

wird es kalt. 
Wen wirst du wählen? 
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Lekcj poranne zostaną 
anulowane. 

Przekażę tę informację. Coś wymyślę. 

Będę się starał. Będę o to walczyć. 
Myślę, że skażą 

oskarżonego. 

W ten sposób nigdy nie 
pozbędzie się kataru. 

Świeże powietrze dobrze mi 
zrobi. 

To się Pan/Pani/Pańswtu nie 
uda. 

Najpierw będę mieszkać w 
hotelu. 

Będę czekać na 
Pana/Pani/Państwa powrót. 

Będą mieć mi za złe. 

Zgodzi się Pan ze mną. 
Dyrektor przywita Pana przy 

wejściu. 
Zgłoszę Pana. 

Na kogo będziesz głosować? 
W nadchodzących 

tygodniach będzie zimno. 
Ledwo to zdążymy. 
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Der Verkehr wird 
zunehmend dichter. 

Wer wird sein Nachfolger? 
Ich werde den Plan 

durchführen. 

Das wird auf die Dauer 
langweilig. 

Es wird Stunde um Stunde 
besser. 

Im Gedenken an die Opfer 
wird ein Kranz niedergelegt. 

Er wird uns führen. 
Die neuen Regeln werden in 
einem Monat in Kraft treten. 

Die Sanierung wird noch 
Monate dauern. 

Er wird sein Buch 
veröffentlichen. 

Es wird mir eine Freude und 
eine Ehre sein. 

Es wird Ihn aus der Fassung 
bringen. 

Es wird voraussichtlich spät. Es wird leichter mit der Zeit. 
er wird wieder vollständig 

gesund. 

Wir waren geschaffen 
füreinander. 

-  -  
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Przeprowadzę ten plan. Kto będzie jego następcą? 
Ruch jest coraz bardziej 

gęsty. 

Na pamiątkę ofiar zostanie 
złożony wieniec. 

Robi się coraz lepiej z 
godziny na godzinę. 

To staje się nudne na dłuższą 
metę. 

Remont zajmie jeszcze 
miesiące. 

Nowe zasady wejdą w życie 
w ciągu miesiąca. 

Poprowadzi nas. 

To wyprowadzi go z 
równowagi. 

To będzie to dla mnie 
przyjemność i honor. 

On opublikuje swoją 
książkę. 

Będzie znów całkowicie 
zdrowy. 

Z czasem staje się łatwiej. 
Prawdopodobnie będzie już 

późno. 

-  -  
Byliśmy dla siebie 

stworzeni. 
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072.02_Lekcja 12_czasownik WERDEN_test 

  Byliśmy dla siebie stworzeni. ................................................................. 

  Będę się starał. ................................................................. 

  To staje się nudne na dłuższą metę. ................................................................. 

  To się Pan/Pani/Pańswtu nie uda. ................................................................. 

  W nadchodzących tygodniach będzie zimno. ................................................................. 

  Prawdopodobnie będzie już późno. ................................................................. 

  To wyprowadzi go z równowagi. ................................................................. 

  Kto będzie jego następcą? ................................................................. 

  Na pamiątkę ofiar zostanie złożony wieniec. ................................................................. 

  Myślę, że skażą oskarżonego. ................................................................. 

  Zgłoszę Pana. ................................................................. 

  Ledwo to zdążymy. ................................................................. 

  On opublikuje swoją książkę. ................................................................. 

  To będzie to dla mnie przyjemność i honor. ................................................................. 

  Zgodzi się Pan ze mną. ................................................................. 

  Coś wymyślę. ................................................................. 

  Ruch jest coraz bardziej gęsty. ................................................................. 

  Robi się coraz lepiej z godziny na godzinę. ................................................................. 

  Na kogo będziesz głosować? ................................................................. 

  Lekcj poranne zostaną anulowane. ................................................................. 

  Będę czekać na Pana/Pani/Państwa powrót. ................................................................. 
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  Przekażę tę informację. ................................................................. 

  Z czasem staje się łatwiej. ................................................................. 

  Będę o to walczyć. ................................................................. 

  Będzie znów całkowicie zdrowy. ................................................................. 

  Dyrektor przywita Pana przy wejściu. ................................................................. 

  Nowe zasady wejdą w życie w ciągu miesiąca. ................................................................. 

  Najpierw będę mieszkać w hotelu. ................................................................. 

  Przeprowadzę ten plan. ................................................................. 

  Będą mieć mi za złe. ................................................................. 

  Remont zajmie jeszcze miesiące. ................................................................. 

  W ten sposób nigdy nie pozbędzie się kataru. ................................................................. 

  Świeże powietrze dobrze mi zrobi. ................................................................. 

  Poprowadzi nas. ................................................................. 

 

072.03_Lekcja 12_czasownik WERDEN_klucz 

  Byliśmy dla siebie stworzeni.   Wir waren geschaffen füreinander. 

  Będę się starał.   Ich werde mich bemühen. 

  To staje się nudne na dłuższą metę.   Das wird auf die Dauer langweilig. 

  To się Pan/Pani/Pańswtu nie uda.   Es wird Ihnen nicht gelingen. 

  W nadchodzących tygodniach będzie zimno.   In den kommenden Wochen wird es kalt. 

  Prawdopodobnie będzie już późno.   Es wird voraussichtlich spät. 

  To wyprowadzi go z równowagi.   Es wird Ihn aus der Fassung bringen. 
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  Kto będzie jego następcą?   Wer wird sein Nachfolger? 

  Na pamiątkę ofiar zostanie złożony wieniec.   Im Gedenken an die Opfer wird ein Kranz 
niedergelegt. 

  Myślę, że skażą oskarżonego.   Ich glaube sie werden den Angeklagten 
verurteilen. 

  Zgłoszę Pana.   Ich werde Sie anzeigen. 

  Ledwo to zdążymy.   Die Zeit wird knapp. 

  On opublikuje swoją książkę.   Er wird sein Buch veröffentlichen. 

  To będzie to dla mnie przyjemność i honor.   Es wird mir eine Freude und eine Ehre sein. 

  Zgodzi się Pan ze mną.   Sie werden mir recht geben. 

  Coś wymyślę.   Ich werde mir etwas ausdenken. 

  Ruch jest coraz bardziej gęsty.   Der Verkehr wird zunehmend dichter. 

  Robi się coraz lepiej z godziny na godzinę.   Es wird Stunde um Stunde besser. 

  Na kogo będziesz głosować?   Wen wirst du wählen? 

  Lekcj poranne zostaną anulowane.   Die Stunden morgen werden ausfallen. 

  Będę czekać na Pana/Pani/Państwa powrót.   Ich werde auf Ihre Rückkehr warten. 

  Przekażę tę informację.   Ich werde die Info so weitergeben. 

  Z czasem staje się łatwiej.   Es wird leichter mit der Zeit. 

  Będę o to walczyć.   Ich werde mich dafür einsetzen. 

  Będzie znów całkowicie zdrowy.   er wird wieder vollständig gesund. 

  Dyrektor przywita Pana przy wejściu.   Der Direktor wird Sie am Eingang in Empfang 
nehmen. 

  Nowe zasady wejdą w życie w ciągu miesiąca.   Die neuen Regeln werden in einem Monat in 
Kraft treten. 
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  Najpierw będę mieszkać w hotelu.   Ich werde vorerst im Hotel wohnen. 

  Przeprowadzę ten plan.   Ich werde den Plan durchführen. 

  Będą mieć mi za złe.   Sie werden es mir übelnehmen ... 

  Remont zajmie jeszcze miesiące.   Die Sanierung wird noch Monate dauern. 

  W ten sposób nigdy nie pozbędzie się kataru.   Auf diese Weise wird sie ihren Schnupfen nie 
loswerden. 

  Świeże powietrze dobrze mi zrobi.   Die frische Luft wird mir guttun. 

  Poprowadzi nas.   Er wird uns führen. 
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073_Lekcja 13_czas przeszły czasownika BYĆ _ Słownictwo - słuchaj! 

  bislang   do teraz 

  der vordere Teil   część przednia 

  Große, der   wielki 

  Änderung, die   zmiana 

  Empfang, der   powitanie 

  Höhepunkt, der   wierzchołek 

  Vorjahr, das   Poprzedni rok 

  Mehrheit, die   większość 

  Bewusstsein, das   świadomość 

  jenen   tamte 

  gemein   wredne 

  Verlust, der   strata 

  Osten, der   wschód 

  stockfinster   ciemno jak w smole 

  zuvor   przed tym 

  Jenseits der   po drugiej stronie 

  gastfreundlich   gościnny 

  mit einer Ausnahme   z jednym wyjątkiem 

  bewusst   wiadomo 

  bis zum Rand   aż po brzegi 

  Bundeskanzler, der   kanclerz federalny 
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  Forderung, die, Forderungen   wymaganie 

  aller   wszystkim, wszystkich 

  war es an der Zeit   nadszedł czas 

  Bemühungen, die   starania 

  Verletzungen, die   Obrażenia 

  zur richtigen Zeit am richtigen Ort   we właściwym czasie na właściwym miejscu 

  überwiegend   przeważnie 

  Gnade, die   litość 

  leise   po cichu 

  Jahrzehnten   dekada 

  Begründung, die   uzasadnienie 

  Albtraum, der   koszmar 

  Beteiligung, die   udział 

  Absicht, die   zamiar 

  angeblich   rzekomy 

  wohltuend   przyjemny 

  Insgesamt   ogólnie 

  Schaden, der   szkoda 

  zuletzt   ostatni 

  zuerst   najpierw 

  viele Male   wiele razy 
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  Bewertung, die   ocena 

  Warteschlange, die   kolejka 

  Ampel, die   sygnalizacja świetlna 

  heiter   jasny (dzień, pogoda) 

  Aussprache, die   wymowa 

 

074_Lekcja 13_czas przeszły czasownika BYĆ_ Słownictwo - przetłumacz! 

  z jednym wyjątkiem   mit einer Ausnahme 

  jasny (dzień, pogoda)   heiter 

  strata   Verlust, der 

  powitanie   Empfang, der 

  sygnalizacja świetlna   Ampel, die 

  udział   Beteiligung, die 

  Obrażenia   Verletzungen, die 

  wredne   gemein 

  kolejka   Warteschlange, die 

  wielki   Große, der 

  rzekomy   angeblich 

  koszmar   Albtraum, der 

  po cichu   leise 

  wschód   Osten, der 

  zamiar   Absicht, die 
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  ostatni   zuletzt 

  do teraz   bislang 

  we właściwym czasie na właściwym miejscu   zur richtigen Zeit am richtigen Ort 

  wiadomo   bewusst 

  litość   Gnade, die 

  przyjemny   wohltuend 

  nadszedł czas   war es an der Zeit 

  starania   Bemühungen, die 

  aż po brzegi   bis zum Rand 

  ciemno jak w smole   stockfinster 

  gościnny   gastfreundlich 

  szkoda   Schaden, der 

  najpierw   zuerst 

  zmiana   Änderung, die 

  dekada   Jahrzehnten 

  większość   Mehrheit, die 

  po drugiej stronie   Jenseits der 

  część przednia   der vordere Teil 

  wszystkim, wszystkich   aller 

  wymaganie   Forderung, die, Forderungen 

  wierzchołek   Höhepunkt, der 
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  świadomość   Bewusstsein, das 

  ocena   Bewertung, die 

  kanclerz federalny   Bundeskanzler, der 

  uzasadnienie   Begründung, die 

  przeważnie   überwiegend 

  tamte   jenen 

  wiele razy   viele Male 

  ogólnie   Insgesamt 

  Poprzedni rok   Vorjahr, das 

  przed tym   zuvor 

  wymowa   Aussprache, die 
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075_Lekcja 13_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. 
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076_Lekcja 13_czas przeszły czasownika BYĆ_ Ćwiczenia sprawdzające - słuchaj! 

  Ich war einfach zur richtigen Zeit am richtigen 
Ort. 

  Po prostu byłem we właściwym czasie na 
właściwym miejscu. 

  Das Vorjahr war besser.   Poprzedni rok był lepszy. 

  Er war Bundeskanzler.   On był kanclerzem federalnym. 

  Ich war bei Bewusstsein.   Byłem świadomy. 

  Insgesamt war ich zufrieden.   Ogólnie byłem zadowolony. 

  Wer war zuletzt im Büro?   Kto był ostatni w biurze? 

  Es war wohltuend   To było przyjemne. 

  Das war die beste Party aller Zeiten.   To była najlepsza impreza w historii. 

  Jenseits der Mauer war das Leben hart.   Po drugiej stronie muru życie było ciężkie. 

  Seine Absicht war gut.   Jego zamiar był dobry. 

  Die Stimmung war heiter.   Nastrój był wesoły. 

  Die Bewertung der Situation war wichtig.   Ocena sytuacji była ważna. 

  Es war stockfinster.   Było ciemno jak w smole. 

  Die Bemühungen waren vergebens.   Starania były marne. 

  Da war es an der Zeit zu gehen.   Nadszedł czas, by pójść. 

  Das Wetter war überwiegend sonnig.   Przeważnie pogoda była słoneczna. 

  In jenen Tagen war es einfacher.   W tamtych czasach było łatwiej. 

  Die Ampel war Rot.   Na światłach był kolor czerwony. 

  Das war gemein von mir.   To było wredne z Twojej strony. 

  Der vordere Teil war unbeschädigt.   Część przednia była nieuszkodzona. 
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  Alexander der Große war ein König.   Aleksander Wielki był królem. 

  Die Mehrheit war dafür.   Większość była za. 

  Ich war noch nie zuvor hier.   Nigdy przed tym nie byłem tutaj. 

  Ich war schon viele Male hier.   Byłem już tam wiele razy. 

  Der Verlust war groß.   Strata była wielka. 

  Er war sehr gastfreundlich.   Był bardzo gościnny. 

  Das Lied war sehr leise.   Ta piosenka była bardzo cicha. 

  Er war angeblich krank.   Był rzekomo chory. 

  Das war so, im Osten.   Tak było na wschodzie. 

  Das Glas war voll bis zum Rand.   Szklanka była pełna aż po brzegi. 

  Ich war eine Stunde in der Warteschlange.   Stałem w kolejce przez godzinę. 

  Der Schaden war groß.   Szkoda była duża. 

  Das war mir nicht bewusst.   Nie wiedziałem o tym. 

  Ich war zuerst dran.   Najpierw była moja kolej. 

  Die Begründung war gut.   Uzasadnienie było dobre. 

  Seine Verletzungen waren nicht schwer.   Obrażenia nie były poważne. 

  Der Empfang war frostig.   Powitanie było mroźne. 

  Er wird um Gnade winseln.   On będzie błagać o litość. 

  Es war ein Anblick wie aus einem Albtraum.   To był widok jak z koszmaru. 

  Die Forderungen waren akzeptabel.   Wymagania były do zaakceptowania. 

  Alle waren dabei, bis auf eine Ausnahme.   Wszyscy tam byli, z jednym wyjątkiem. 
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  Die Beteiligung war schlecht.   Udział był słaby. 

  Die Änderung war wichtig.   Zmiana była ważna 

  Bislang war ich noch nie in den USA.   Do tej pory nie byłem w USA. 

  Der Höhepunkt war das Feuerwerk.   Najważniejszym punktem były fajerwerki. 

  Vor wenigen Jahrzehnten war das undenkbar.   Przed kilkoma dekadami było to nie do 
pomyślenia. 

  Ihre Aussprache war nichts besonderer.   Jej wymowa nie była niczym szczególnym. 

 

077_Lekcja 13_czas przeszły czasownika BYĆ_ Ćwiczenia sprawdzające - przetłumacz! 

  Ta piosenka była bardzo cicha.   Das Lied war sehr leise. 

  Najpierw była moja kolej.   Ich war zuerst dran. 

  Po prostu byłem we właściwym czasie na 
właściwym miejscu. 

  Ich war einfach zur richtigen Zeit am richtigen 
Ort. 

  Przeważnie pogoda była słoneczna.   Das Wetter war überwiegend sonnig. 

  Kto był ostatni w biurze?   Wer war zuletzt im Büro? 

  Najważniejszym punktem były fajerwerki.   Der Höhepunkt war das Feuerwerk. 

  Nastrój był wesoły.   Die Stimmung war heiter. 

  Część przednia była nieuszkodzona.   Der vordere Teil war unbeschädigt. 

  Powitanie było mroźne.   Der Empfang war frostig. 

  Do tej pory nie byłem w USA.   Bislang war ich noch nie in den USA. 

  Poprzedni rok był lepszy.   Das Vorjahr war besser. 

  Udział był słaby.   Die Beteiligung war schlecht. 

  To była najlepsza impreza w historii.   Das war die beste Party aller Zeiten. 
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  Jego zamiar był dobry.   Seine Absicht war gut. 

  Szkoda była duża.   Der Schaden war groß. 

  Wymagania były do zaakceptowania.   Die Forderungen waren akzeptabel. 

  To było wredne z Twojej strony.   Das war gemein von mir. 

  To był widok jak z koszmaru.   Es war ein Anblick wie aus einem Albtraum. 

  Obrażenia nie były poważne.   Seine Verletzungen waren nicht schwer. 

  Było ciemno jak w smole.   Es war stockfinster. 

  Uzasadnienie było dobre.   Die Begründung war gut. 

  Na światłach był kolor czerwony.   Die Ampel war Rot. 

  Tak było na wschodzie.   Das war so, im Osten. 

  Starania były marne.   Die Bemühungen waren vergebens. 

  Strata była wielka.   Der Verlust war groß. 

  Szklanka była pełna aż po brzegi.   Das Glas war voll bis zum Rand. 

  Nigdy przed tym nie byłem tutaj.   Ich war noch nie zuvor hier. 

  Przed kilkoma dekadami było to nie do 
pomyślenia. 

  Vor wenigen Jahrzehnten war das undenkbar. 

  Był bardzo gościnny.   Er war sehr gastfreundlich. 

  Byłem świadomy.   Ich war bei Bewusstsein. 

  Nie wiedziałem o tym.   Das war mir nicht bewusst. 

  To było przyjemne.   Es war wohltuend 

  Zmiana była ważna   Die Änderung war wichtig. 

  On był kanclerzem federalnym.   Er war Bundeskanzler. 
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  On będzie błagać o litość.   Er wird um Gnade winseln. 

  Większość była za.   Die Mehrheit war dafür. 

  Ogólnie byłem zadowolony.   Insgesamt war ich zufrieden. 

  Ocena sytuacji była ważna.   Die Bewertung der Situation war wichtig. 

  Był rzekomo chory.   Er war angeblich krank. 

  Stałem w kolejce przez godzinę.   Ich war eine Stunde in der Warteschlange. 

  Po drugiej stronie muru życie było ciężkie.   Jenseits der Mauer war das Leben hart. 

  Aleksander Wielki był królem.   Alexander der Große war ein König. 

  W tamtych czasach było łatwiej.   In jenen Tagen war es einfacher. 

  Nadszedł czas, by pójść.   Da war es an der Zeit zu gehen. 

  Wszyscy tam byli, z jednym wyjątkiem.   Alle waren dabei, bis auf eine Ausnahme. 

  Byłem już tam wiele razy.   Ich war schon viele Male hier. 

  Jej wymowa nie była niczym szczególnym.   Ihre Aussprache war nichts besonderer. 

 

078_Lekcja 13_czas przeszły czasownika BYĆ_wysłuchaj po niemiecku! 

  Ich war eine Stunde in der Warteschlange.   Stałem w kolejce przez godzinę. 

  Das Vorjahr war besser.   Poprzedni rok był lepszy. 

  Ich war noch nie zuvor hier.   Nigdy przed tym nie byłem tutaj. 

  Das Lied war sehr leise.   Ta piosenka była bardzo cicha. 

  Die Begründung war gut.   Uzasadnienie było dobre. 

  Insgesamt war ich zufrieden.   Ogólnie byłem zadowolony. 

  Der Höhepunkt war das Feuerwerk.   Najważniejszym punktem były fajerwerki. 
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  Seine Absicht war gut.   Jego zamiar był dobry. 

  Wer war zuletzt im Büro?   Kto był ostatni w biurze? 

  Die Forderungen waren akzeptabel.   Wymagania były do zaakceptowania. 

  Jenseits der Mauer war das Leben hart.   Po drugiej stronie muru życie było ciężkie. 

  Es war ein Anblick wie aus einem Albtraum.   To był widok jak z koszmaru. 

  Die Bewertung der Situation war wichtig.   Ocena sytuacji była ważna. 

  Er war sehr gastfreundlich.   Był bardzo gościnny. 

  Die Mehrheit war dafür.   Większość była za. 

  Das Glas war voll bis zum Rand.   Szklanka była pełna aż po brzegi. 

  Die Änderung war wichtig.   Zmiana była ważna 

  Er wird um Gnade winseln.   On będzie błagać o litość. 

  Er war angeblich krank.   Był rzekomo chory. 

  Die Bemühungen waren vergebens.   Starania były marne. 

  Das war gemein von mir.   To było wredne z Twojej strony. 

  Der vordere Teil war unbeschädigt.   Część przednia była nieuszkodzona. 

  Die Ampel war Rot.   Na światłach był kolor czerwony. 

  Der Empfang war frostig.   Powitanie było mroźne. 

  Der Schaden war groß.   Szkoda była duża. 

  Die Beteiligung war schlecht.   Udział był słaby. 

  Das Wetter war überwiegend sonnig.   Przeważnie pogoda była słoneczna. 

  Das war die beste Party aller Zeiten.   To była najlepsza impreza w historii. 
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  Vor wenigen Jahrzehnten war das undenkbar.   Przed kilkoma dekadami było to nie do 
pomyślenia. 

  Es war stockfinster.   Było ciemno jak w smole. 

  Seine Verletzungen waren nicht schwer.   Obrażenia nie były poważne. 

  Der Verlust war groß.   Strata była wielka. 

  Bislang war ich noch nie in den USA.   Do tej pory nie byłem w USA. 

  Ich war einfach zur richtigen Zeit am richtigen 
Ort. 

  Po prostu byłem we właściwym czasie na 
właściwym miejscu. 

  Er war Bundeskanzler.   On był kanclerzem federalnym. 

  Ich war zuerst dran.   Najpierw była moja kolej. 

  Alexander der Große war ein König.   Aleksander Wielki był królem. 

  Ich war bei Bewusstsein.   Byłem świadomy. 

  Alle waren dabei, bis auf eine Ausnahme.   Wszyscy tam byli, z jednym wyjątkiem. 

  Die Stimmung war heiter.   Nastrój był wesoły. 

  Das war so, im Osten.   Tak było na wschodzie. 

  Ich war schon viele Male hier.   Byłem już tam wiele razy. 

  Da war es an der Zeit zu gehen.   Nadszedł czas, by pójść. 

  In jenen Tagen war es einfacher.   W tamtych czasach było łatwiej. 

  Das war mir nicht bewusst.   Nie wiedziałem o tym. 

  Es war wohltuend   To było przyjemne. 

  Ihre Aussprache war nichts besonderer.   Jej wymowa nie była niczym szczególnym. 
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Das war so, im Osten. Die Ampel war Rot. Das Vorjahr war besser. 

Vor wenigen Jahrzehnten 
war das undenkbar. 

In jenen Tagen war es 
einfacher. 

Die Mehrheit war dafür. 

Ich war zuerst dran. 
Ich war eine Stunde in der 

Warteschlange. 
Der Empfang war frostig. 

Das war die beste Party aller 
Zeiten. 

Bislang war ich noch nie in 
den USA. 

Wer war zuletzt im Büro? 

Die Forderungen waren 
akzeptabel. 

Insgesamt war ich zufrieden. 
Die Beteiligung war 

schlecht. 

Er war angeblich krank. Das war mir nicht bewusst. Die Änderung war wichtig. 
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Poprzedni rok był lepszy. 
Na światłach był kolor 

czerwony. 
Tak było na wschodzie. 

Większość była za. 
W tamtych czasach było 

łatwiej. 
Przed kilkoma dekadami 

było to nie do pomyślenia. 

Powitanie było mroźne. 
Stałem w kolejce przez 

godzinę. 
Najpierw była moja kolej. 

Kto był ostatni w biurze? 
Do tej pory nie byłem w 

USA. 
To była najlepsza impreza w 

historii. 

Udział był słaby. Ogólnie byłem zadowolony. 
Wymagania były do 

zaakceptowania. 

Zmiana była ważna Nie wiedziałem o tym. Był rzekomo chory. 
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Es war ein Anblick wie aus 
einem Albtraum. 

Er wird um Gnade winseln. Die Begründung war gut. 

Die Bemühungen waren 
vergebens. 

Die Bewertung der Situation 
war wichtig. 

Ich war noch nie zuvor hier. 

Da war es an der Zeit zu 
gehen. 

Ich war einfach zur richtigen 
Zeit am richtigen Ort. 

Jenseits der Mauer war das 
Leben hart. 

Der vordere Teil war 
unbeschädigt. 

Alle waren dabei, bis auf 
eine Ausnahme. 

Es war stockfinster. 

Seine Absicht war gut. Er war Bundeskanzler. Der Schaden war groß. 

Der Verlust war groß. 
Seine Verletzungen waren 

nicht schwer. 
Ich war bei Bewusstsein. 
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Uzasadnienie było dobre. On będzie błagać o litość. 
To był widok jak z 

koszmaru. 

Nigdy przed tym nie byłem 
tutaj. 

Ocena sytuacji była ważna. Starania były marne. 

Po drugiej stronie muru 
życie było ciężkie. 

Po prostu byłem we 
właściwym czasie na 
właściwym miejscu. 

Nadszedł czas, by pójść. 

Było ciemno jak w smole. 
Wszyscy tam byli, z jednym 

wyjątkiem. 
Część przednia była 

nieuszkodzona. 

Szkoda była duża. 
On był kanclerzem 

federalnym. 
Jego zamiar był dobry. 

Byłem świadomy. Obrażenia nie były poważne. Strata była wielka. 
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Das Glas war voll bis zum 
Rand. 

Ich war schon viele Male 
hier. 

Das Lied war sehr leise. 

Er war sehr gastfreundlich. Die Stimmung war heiter. 
Das Wetter war überwiegend 

sonnig. 

Alexander der Große war ein 
König. 

Das war gemein von mir. Es war wohltuend 

Der Höhepunkt war das 
Feuerwerk. 

Ihre Aussprache war nichts 
besonderer. 

-  

-  -  -  

-  -  -  
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Ta piosenka była bardzo 
cicha. 

Byłem już tam wiele razy. 
Szklanka była pełna aż po 

brzegi. 

Przeważnie pogoda była 
słoneczna. 

Nastrój był wesoły. Był bardzo gościnny. 

To było przyjemne. 
To było wredne z Twojej 

strony. 
Aleksander Wielki był 

królem. 

-  
Jej wymowa nie była niczym 

szczególnym. 
Najważniejszym punktem 

były fajerwerki. 
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  Nigdy przed tym nie byłem tutaj. ................................................................. 

  Aleksander Wielki był królem. ................................................................. 

  Było ciemno jak w smole. ................................................................. 

  Udział był słaby. ................................................................. 

  To było wredne z Twojej strony. ................................................................. 

  To był widok jak z koszmaru. ................................................................. 

  Po prostu byłem we właściwym czasie na 
właściwym miejscu. 

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

  W tamtych czasach było łatwiej. ................................................................. 

  Byłem świadomy. ................................................................. 

  Szkoda była duża. ................................................................. 

  To było przyjemne. ................................................................. 

  Ta piosenka była bardzo cicha. ................................................................. 

  Wszyscy tam byli, z jednym wyjątkiem. ................................................................. 

  Większość była za. ................................................................. 

  Na światłach był kolor czerwony. ................................................................. 

  Kto był ostatni w biurze? ................................................................. 

  Obrażenia nie były poważne. ................................................................. 

  Przeważnie pogoda była słoneczna. ................................................................. 

  Tak było na wschodzie. ................................................................. 

  Najpierw była moja kolej. ................................................................. 



 412 

  Był rzekomo chory. ................................................................. 

  Jego zamiar był dobry. ................................................................. 

  Nastrój był wesoły. ................................................................. 

  Wymagania były do zaakceptowania. ................................................................. 

  Powitanie było mroźne. ................................................................. 

  Strata była wielka. ................................................................. 

  Najważniejszym punktem były fajerwerki. ................................................................. 

  Starania były marne. ................................................................. 

  Nadszedł czas, by pójść. ................................................................. 

  On był kanclerzem federalnym. ................................................................. 

  On będzie błagać o litość. ................................................................. 

  Przed kilkoma dekadami było to nie do 
pomyślenia. 

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

  Nie wiedziałem o tym. ................................................................. 

  Szklanka była pełna aż po brzegi. ................................................................. 

  Poprzedni rok był lepszy. ................................................................. 

  Stałem w kolejce przez godzinę. ................................................................. 

  Ogólnie byłem zadowolony. ................................................................. 

  Jej wymowa nie była niczym szczególnym. ................................................................. 

  Byłem już tam wiele razy. ................................................................. 

  To była najlepsza impreza w historii. ................................................................. 

  Po drugiej stronie muru życie było ciężkie. ................................................................. 
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  Zmiana była ważna ................................................................. 

  Do tej pory nie byłem w USA. ................................................................. 

  Ocena sytuacji była ważna. ................................................................. 

  Uzasadnienie było dobre. ................................................................. 

  Był bardzo gościnny. ................................................................. 

  Część przednia była nieuszkodzona. ................................................................. 
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  Nigdy przed tym nie byłem tutaj.   Ich war noch nie zuvor hier. 

  Aleksander Wielki był królem.   Alexander der Große war ein König. 

  Było ciemno jak w smole.   Es war stockfinster. 

  Udział był słaby.   Die Beteiligung war schlecht. 

  To było wredne z Twojej strony.   Das war gemein von mir. 

  To był widok jak z koszmaru.   Es war ein Anblick wie aus einem Albtraum. 

  Po prostu byłem we właściwym czasie na 
właściwym miejscu. 

  Ich war einfach zur richtigen Zeit am richtigen 
Ort. 

  W tamtych czasach było łatwiej.   In jenen Tagen war es einfacher. 

  Byłem świadomy.   Ich war bei Bewusstsein. 

  Szkoda była duża.   Der Schaden war groß. 

  To było przyjemne.   Es war wohltuend 

  Ta piosenka była bardzo cicha.   Das Lied war sehr leise. 

  Wszyscy tam byli, z jednym wyjątkiem.   Alle waren dabei, bis auf eine Ausnahme. 

  Większość była za.   Die Mehrheit war dafür. 

  Na światłach był kolor czerwony.   Die Ampel war Rot. 

  Kto był ostatni w biurze?   Wer war zuletzt im Büro? 

  Obrażenia nie były poważne.   Seine Verletzungen waren nicht schwer. 

  Przeważnie pogoda była słoneczna.   Das Wetter war überwiegend sonnig. 

  Tak było na wschodzie.   Das war so, im Osten. 

  Najpierw była moja kolej.   Ich war zuerst dran. 
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  Był rzekomo chory.   Er war angeblich krank. 

  Jego zamiar był dobry.   Seine Absicht war gut. 

  Nastrój był wesoły.   Die Stimmung war heiter. 

  Wymagania były do zaakceptowania.   Die Forderungen waren akzeptabel. 

  Powitanie było mroźne.   Der Empfang war frostig. 

  Strata była wielka.   Der Verlust war groß. 

  Najważniejszym punktem były fajerwerki.   Der Höhepunkt war das Feuerwerk. 

  Starania były marne.   Die Bemühungen waren vergebens. 

  Nadszedł czas, by pójść.   Da war es an der Zeit zu gehen. 

  On był kanclerzem federalnym.   Er war Bundeskanzler. 

  On będzie błagać o litość.   Er wird um Gnade winseln. 

  Przed kilkoma dekadami było to nie do 
pomyślenia. 

  Vor wenigen Jahrzehnten war das undenkbar. 

  Nie wiedziałem o tym.   Das war mir nicht bewusst. 

  Szklanka była pełna aż po brzegi.   Das Glas war voll bis zum Rand. 

  Poprzedni rok był lepszy.   Das Vorjahr war besser. 

  Stałem w kolejce przez godzinę.   Ich war eine Stunde in der Warteschlange. 

  Ogólnie byłem zadowolony.   Insgesamt war ich zufrieden. 

  Jej wymowa nie była niczym szczególnym.   Ihre Aussprache war nichts besonderer. 

  Byłem już tam wiele razy.   Ich war schon viele Male hier. 

  To była najlepsza impreza w historii.   Das war die beste Party aller Zeiten. 

  Po drugiej stronie muru życie było ciężkie.   Jenseits der Mauer war das Leben hart. 
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  Zmiana była ważna   Die Änderung war wichtig. 

  Do tej pory nie byłem w USA.   Bislang war ich noch nie in den USA. 

  Ocena sytuacji była ważna.   Die Bewertung der Situation war wichtig. 

  Uzasadnienie było dobre.   Die Begründung war gut. 

  Był bardzo gościnny.   Er war sehr gastfreundlich. 

  Część przednia była nieuszkodzona.   Der vordere Teil war unbeschädigt. 
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  absichtlich   celowo 

  Wettbewerb, der   konkurs 

  liegen, lag, gelegen   leżeć 

  toben   wściekać się 

  soweit   o ile 

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

  wymagany 

  geraten   odgadnięty 

  frieren   marznąć 

  Letzten Endes   W końcu! 

  entgegenreisen   wyjechać naprzeciw 

  sich den Kopf zerbrechen   przejmować się 

  Umfeld, das   środowisko, otoczenie 

  springen, gesprungen   skoczyć, skakać 

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

  zostałem 

  verletzt   zraniony 

  schiefgehen   pójść nie tak 

  erfassen   wprowadzać, rejestrować 

  am Rande   na obrzeżach 

  vorher   wcześniej 
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  gewesen - Ich bin gewesen, du bist gewesen, 
er ist gewesen, wir sind gewesen, ihr seid 
gewesen, sie sind gewesen 

  byłem 

  landen   wydać, lądować 

  für diesen Zweck   w tym celu 

  wehtun, wehgetan   boleć, bolało 

  wirtschaftliche   ekonomiczne 

  vom Angesicht der Erde   z powierzni ziemi 

  erwischen   dopaść 

  erkannt   rozpoznany 

  vom Anfang bis zum Ende   od początku do końca 

  halten für   uważać kogoś za 

  geschehen   przydarzyć się 

  solche   taki 

  Arbeitslosigkeit, die   bezrobocie 

  passieren   stać się 

  mehrfach   kilka razy 

  Amt, das   urząd 

  sich gewöhnen an 3p   przywyknąć do 

  auswendig   na pamięć 

  geschaffen   stworzony 

  erwähnen   wspominać 
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  geschickt   zręczny 

  necken   dokuczać 

  Kreis, der   krąg 

  betragen   wynosić 

  Anruf   rozmowa telefoniczna 

  mögliche   możliwy 

  Trotz, der   wbrew, opór 

  schneiden, geschnitten   kroić, pociąć 

  verrückt   szalony 

  in dem Ausmaß   w takim stopniu 

  passieren   stać się 

  Kommission, die   komisja 

  übertragen   przenosić 

  immerhin   chociaż 

  Wahl treffen   dokonać wyboru 

  vornehmen   postanowić 

  aneignen   przywłaszczać sobie 

  überholen   wyprzedzić 

  Klemme, die   zacisk, tarapaty 

  geändert   zmieniony 

  gelegt   ustalać 
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  Vertrag, der, Verträge   umowa, umowy 

  Klage, die   pozew 

  Umsatz, der   obrót 

  hinaufdienen   wyrobić się 

  gewohnt   przyzwyczajony 

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

  wymagany, wymagałem 

  beinahe   prawie 

  gestorben   zmarły 

  verschaffen   zapewniać 

  erschrecken   przestraszyć 

  unterstreichen   podkreślić 

  erfinden, erfunden   wymyśleć, odkryć 

  bedeutungslos   nieistotny 

  dank   dzięki 

  sich entscheiden für 4p   zdecydować się na 

  Fonds, die   fundusze 

  Im Lauf der Jahre …   z biegiem lat 

  ohnmächtig   omdlały 

  Bis zum heutigen Tag   do dziś 

  Tomatensaft, der   sok pomidorowy 
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  fehlen   brakować 

  Investitionen   inwestycje 

  Schnauze, die   pysk 

  davontragen   ponosić 

  backen, gebacken   piec, upieczony 

  Schreck, der   strach 

  eben   właśnie 

  verhängnisvoll   fatalny, katastrofalny 

  unrecht tun   krzywdzić 

  nach dem Ableben   po śmierci 

  Ziele, die   cele 

  ausgerechnet   policzony 

  Streichholz, das   zapałka 

  übergeben   przekazać 

  wiederfahren   przytrafić się 

  angewiesen   zlecony 

  nachgeben   poddać się 

  ausdrücklich   wyraźnie 

  auskugeln   zwichnąć 

  Scherz, der   żart 
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  wymagany, wymagałem   gefordert - ich habe gefordert, du hast 
gefordert, er hat gefordert, wir haben gefordert, 
ihr habt gefordert, sie haben gefordert 

  zmieniony   geändert 

  zdecydować się na   sich entscheiden für 4p 

  przydarzyć się   geschehen 

  prawie   beinahe 

  przywłaszczać sobie   aneignen 

  urząd   Amt, das 

  przywyknąć do   sich gewöhnen an 3p 

  wspominać   erwähnen 

  ustalać   gelegt 

  pozew   Klage, die 

  umowa, umowy   Vertrag, der, Verträge 

  wydać, lądować   landen 

  policzony   ausgerechnet 

  w tym celu   für diesen Zweck 

  pysk   Schnauze, die 

  chociaż   immerhin 

  konkurs   Wettbewerb, der 

  wściekać się   toben 

  krąg   Kreis, der 
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  przestraszyć   erschrecken 

  krzywdzić   unrecht tun 

  zapałka   Streichholz, das 

  kroić, pociąć   schneiden, geschnitten 

  dzięki   dank 

  środowisko, otoczenie   Umfeld, das 

  rozpoznany   erkannt 

  stać się   passieren 

  z biegiem lat   Im Lauf der Jahre … 

  sok pomidorowy   Tomatensaft, der 

  ekonomiczne   wirtschaftliche 

  marznąć   frieren 

  od początku do końca   vom Anfang bis zum Ende 

  cele   Ziele, die 

  podkreślić   unterstreichen 

  skoczyć, skakać   springen, gesprungen 

  wyrobić się   hinaufdienen 

  bezrobocie   Arbeitslosigkeit, die 

  obrót   Umsatz, der 

  do dziś   Bis zum heutigen Tag 

  o ile   soweit 
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  zapewniać   verschaffen 

  piec, upieczony   backen, gebacken 

  przytrafić się   wiederfahren 

  na obrzeżach   am Rande 

  przenosić   übertragen 

  pójść nie tak   schiefgehen 

  na pamięć   auswendig 

  poddać się   nachgeben 

  uważać kogoś za   halten für 

  zwichnąć   auskugeln 

  wcześniej   vorher 

  fundusze   Fonds, die 

  wbrew, opór   Trotz, der 

  wynosić   betragen 

  z powierzni ziemi   vom Angesicht der Erde 

  w takim stopniu   in dem Ausmaß 

  komisja   Kommission, die 

  inwestycje   Investitionen 

  wyraźnie   ausdrücklich 

  taki   solche 

  kilka razy   mehrfach 
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  zostałem   geworden - ich bin geworden, du bist 
geworden, er ist geworden, wir sind geworden, 
ihr seid geworden, sie sind geworden 

  szalony   verrückt 

  nieistotny   bedeutungslos 

  przekazać   übergeben 

  zręczny   geschickt 

  rozmowa telefoniczna   Anruf 

  byłem   gewesen - Ich bin gewesen, du bist gewesen, 
er ist gewesen, wir sind gewesen, ihr seid 
gewesen, sie sind gewesen 

  zmarły   gestorben 

  boleć, bolało   wehtun, wehgetan 

  zraniony   verletzt 

  fatalny, katastrofalny   verhängnisvoll 

  strach   Schreck, der 

  wymagany   gefordert - ich habe gefordert, du hast 
gefordert, er hat gefordert, wir haben gefordert, 
ihr habt gefordert, sie haben gefordert 

  możliwy   mögliche 

  zlecony   angewiesen 

  brakować   fehlen 

  właśnie   eben 

  dokuczać   necken 

  dopaść   erwischen 
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  zacisk, tarapaty   Klemme, die 

  omdlały   ohnmächtig 

  ponosić   davontragen 

  po śmierci   nach dem Ableben 

  postanowić   vornehmen 

  stworzony   geschaffen 

  leżeć   liegen, lag, gelegen 

  wyjechać naprzeciw   entgegenreisen 

  przejmować się   sich den Kopf zerbrechen 

  dokonać wyboru   Wahl treffen 

  W końcu!   Letzten Endes 

  wymyśleć, odkryć   erfinden, erfunden 

  celowo   absichtlich 

  wprowadzać, rejestrować   erfassen 

  stać się   passieren 

  wyprzedzić   überholen 

  przyzwyczajony   gewohnt 

  odgadnięty   geraten 

  żart   Scherz, der 
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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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082_Lekcja 14 – Czas przeszły- perfekt_ Ćwiczenia sprawdzające - słuchaj! 

  Unser Umsatz ist gestiegen.   Nasz obrót wzrósł. 

  Haben wir ihn überholt?   Czy wyprzedziliśmy go? 

  Er hat es mir zum Trotz gemacht.   Zrobił to wbrew mnie. 

  Er hat einen gewaltigen Schrecken 
davongetragen. 

  Najadł się ogromnego strachu przez to. 

  Ich habe es absichtlich gemacht.   Zrobiłem to celowo. 

  Das Amt hat geschlossen.   Urząd został zamknięty. 

  Die Dinosaurier sind schon lange vom 
Angesicht der Erde verschwunden. 

  Dinzaury już dawno zniknęły z powierzchni 
ziemi. 

  Ich habe mich geschnitten.   Pociąłem się. 

  Ich habe das Gerät nur für diesen Zweck 
gekauft. 

  Kupiłem to urządzenie tylko w tym celu. 

  Hast du das geraten?   Zgadłeś? 

  ... was mir heute wiederfahren ist.   …co mi się dzisiaj jeszcze przytrafiło. 

  Die Sache ist gestorben.   Ta rzecz umarła. 

  Sie haben eine kluge Wahl getroffen.   Dokonał Pan/Pani dobrego wyboru. 

  Wir haben große Investitionen getätigt.   Poczyniliśmy duże inwestycje. 

  Er hat sich den Schlüssel angeeignet.   Przywłaszczył sobie ten klucz. 

  Ich bin in einem multilingualen Umfeld groß 
geworden. 

  Dorastałem w środowisku wielojęzycznym. 

  Ich bin eben erst gekommen.   Właśnie przyszedłem. 

  Er hat am Rande der Stadt gearbeitet.   Pracował na obrzeżach miasta. 

  Wofür haben Sie sich entschieden?   Na co się zdecydowałeś? 
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  Er ist mir entgegengereist.   Wyjechał mi naprzeciw. 

  Immerhin hat es nicht geregnet.   Chociaż nie padało. 

  Die wirtschaftliche Situation hat sich 
verschlechtert. 

  Sytuacja ekonomiczna się pogorszyła. 

  Das hat er geschickt gemacht.   Zrobił to zręcznie. 

  Die Kommission hat ihren Bericht 
veröffentlicht. 

  Komisja udostępniła swoje sprawozdanie. 

  Ich habe Klage bei Gericht eingereicht.   Złożyłem pozew w sądzie. 

  Was ist passiert?   Co się stało? 

  Ich habe es beinahe geschafft.   Prawie mi się to udało. 

  Er hat das kürzere Streichholz gezogen, was?   Wyciągnął krótszą zapałkę, tak? 

  Soweit ich weiß, ist er verreist.   O ile wiem, to wyjechał. 

  Mein Mann hat ihm eine Stelle verschafft.   Mój mąż załatwił mu pracę. 

  Ganz zum Schluss hat es ihn erwischt.   Na samym końcu go to dopadło. 

  Ich habe mich hinaufgedient.   Wyrobiłem się. 

  Die Arbeitslosigkeit ist gestiegen.   Bezrobocie wzrosło. 

  Er hat sich verletzt.   Zranił się. 

  Ich habe ihm Unrecht getan.   Skrzywdziłem go. 

  Er hat einen Hit gelandet.   Wydał hit. 

  Das hat wehgetan.   To bolało. 

  Der Sturm hat sich gelegt.   Burza ustała. 

  Das habe ich falsch ausgerechnet.   Źle to obliczyłem. 
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  Hat er mich erwähnt?   Czy wspomniał o mnie? 

  Er hat sich schlecht betragen.   Zachowywał się źle. 

  Der unheimliche Anruf hatte ihn aus der 
Fassung gebracht. 

  Niemiła rozmowa telefoniczna wyprowadziła 
go z równowagi. 

  Ich habe dich nicht erkannt.   Nie rozpoznałem ciebie. 

  Wir haben uns daran gewöhnt.   Przywykliśmy do tego. 

  Ich habe den Wettbewerb gewonnen.   Wygrałem konkurs. 

  Es hat auf dem Tisch gelegen.   Leżało to na stole. 

  Du bist wohl verrückt geworden.   Ty zupełnie zwariowałeś. 

  Was ist schiefgegangen?   Co poszło nie tak? 

  Ich habe schon alles mögliche ausprobiert.   Próbowałem już wszystkiego, co możliwe. 

  Ich habe ausdrücklich nein gesagt.   Wyraźnie powiedziałem ,,nie''. 

  Das Gerät hat mein Vater erfunden.   To urządzenie odkrył mój ojciec. 

  Ich bin gestern Vater geworden.   Wczoraj zostałem ojcem. 

  Er hat getobt.   Wściekł się. 

  Ich habe ihm andere Aufgaben übertragen.   Dałem mu inne zadania. 

  Ich habe etwas anderes gefordert.   Zażądałem czegoś innego. 

  Du bist ohnmächtig geworden.   Zemdlałeś. 

  Ich habe Tomatensaft immer gemocht.   Zawsze lubiłem sok pomidorowy. 

  Der Kreis hatte sich geschlossen.   Krąg został zamknięty. 

  Das habe ich vorher nicht gesehen.   Nie wiedziałem tego wcześniej. 
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  Ich habe das selbst gebaut, vom Anfang bis 
zum Ende. 

  Zbudowałem go sam, od początku do końca. 

  Habe ich dich erschreckt?   Czy przestraszyłem cię? 

  Ich habe die Vorrausetzungen geschaffen.   Stworzyłem warunki. 

  Ich habe Apfelkuchen gebacken.   Upiekłem szarlotkę. 

  Es hat sich überhaupt nicht geändert.   To się w ogóle nie zmieniło. 

  Er hat mich furchtbar geneckt.   Strasznie mi dokuczał. 

  Ich bin 4.80 Meter gesprungen.   Skoczyłem cztery metry osiemdziesiąt. 

  Es hat sich als verhängnisvoll erwiesen.   To okazało się być katastrofalne. 

  Solche Arbeiten habe ich noch nie gemacht.   Nigdy nie robiłem takiej pracy. 

  Ich habe nachgegeben.   Poddałem się. 

  In dem Ausmaß habe ich das noch nicht 
gesehen. 

  W takim stopniu jeszcze tego nie widziałem. 

  Er hat es letzten Endes geschafft.   W końcu mu się udało. 

  Ich bin das nicht gewohnt.   Nie jestem przyzwyczajony do tego. 

  Ich habe gefroren.   Marzłem. 

  Ich habe Sie für klüger gehalten.   Uważałem Pana za mądrzejszego. 

  Ich habe alle Daten erfasst.   Wprowadziłem wszyskie dane. 

  Ich bin dort schon zweimal gewesen.   Byłem tam już dwa razy. 

  Er hat zu viel gefordert.   Za dużo wymagałem. 

  Das hat uns gerade noch gefehlt.   Tego właśnie nam brakowało. 

  Ich habe dich mehrfach gewarnt.   Ostrzegałem cię kilka razy. 
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  Nach dem Ableben meines Vaters bin ich 
umgezogen. 

  Po śmierci mojego ojca przeprowadziłem się. 

  Es ist etwas passiert.   Coś się stało. 

  Ich habe das Datum unterstrichen.   Podkreśliłem tę datę. 

  Ich habe es auswendig gelernt.   Nauczyłem się tego na pamięć. 

  Im Lauf der Jahre habe ich viel gelernt.   Z biegiem lat wiele się nauczyłem. 

  Du hast uns in diese Klemme gebracht.   Ty wpędziłeś nas w tarapaty. 

  Was geschehen ist, ist geschehen.   Co się stało, stało się. 

  Ich habe mir den Kopf zerbrochen.   Przejmowałem się. 

  Bis zum heutigen Tag habe ich das nicht 
vergessen. 

  Nie zapomniałem tego do dziś. 

  Ich hatte mir den Arm ausgekugelt.   Zwichnąłem sobie ramię. 

  Dank deiner Hilfe habe ich die Prüfung 
bestanden. 

  Zdałem egzamin dzięki twojej pomocy. 

  Du hast die Schnauze gehalten!   Ty miałeś zamknięty pysk! 

  Die Fonds sind im Wert gestiegen.   Fundusze zyskały na wartości. 

  Du hast dir viel vorgenommen.   Dużo sobie postanowiłeś. 

  Ich habe den Betrag angewiesen.   Zleciłem przekaz tej kwoty. 

  Du hast mir einen Schreck eingejagt.   Wystraszyłeś mnie. 

  Ich habe dem Chef gestern meine Kündigung 
übergeben. 

  Wczoraj złożyłem rezygnację szefowi. 

  Ich habe den Vertrag vorbereitet.   Przygotowałem umowę. 

  Ich habe mir hohe Ziele gesteckt.   Wyznaczyłem sobie wysokie cele. 

  Sie sind bedeutungslos geworden.   Stały się nieistotne. 
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  Er hat es halb im Scherz gemeint.   Mówił to półżartem. 

 

083_Lekcja 14 – Czas przeszły- perfekt_ Ćwiczenia sprawdzające - przetłumacz! 

  Zemdlałeś.   Du bist ohnmächtig geworden. 

  Stworzyłem warunki.   Ich habe die Vorrausetzungen geschaffen. 

  Krąg został zamknięty.   Der Kreis hatte sich geschlossen. 

  Zażądałem czegoś innego.   Ich habe etwas anderes gefordert. 

  To bolało.   Das hat wehgetan. 

  Wczoraj zostałem ojcem.   Ich bin gestern Vater geworden. 

  Chociaż nie padało.   Immerhin hat es nicht geregnet. 

  Właśnie przyszedłem.   Ich bin eben erst gekommen. 

  Bezrobocie wzrosło.   Die Arbeitslosigkeit ist gestiegen. 

  Leżało to na stole.   Es hat auf dem Tisch gelegen. 

  Nasz obrót wzrósł.   Unser Umsatz ist gestiegen. 

  Wyjechał mi naprzeciw.   Er ist mir entgegengereist. 

  Co poszło nie tak?   Was ist schiefgegangen? 

  Fundusze zyskały na wartości.   Die Fonds sind im Wert gestiegen. 

  Nigdy nie robiłem takiej pracy.   Solche Arbeiten habe ich noch nie gemacht. 

  Czy wyprzedziliśmy go?   Haben wir ihn überholt? 

  Prawie mi się to udało.   Ich habe es beinahe geschafft. 

  Przywłaszczył sobie ten klucz.   Er hat sich den Schlüssel angeeignet. 

  Urząd został zamknięty.   Das Amt hat geschlossen. 
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  Kupiłem to urządzenie tylko w tym celu.   Ich habe das Gerät nur für diesen Zweck 
gekauft. 

  Wprowadziłem wszyskie dane.   Ich habe alle Daten erfasst. 

  Niemiła rozmowa telefoniczna wyprowadziła 
go z równowagi. 

  Der unheimliche Anruf hatte ihn aus der 
Fassung gebracht. 

  Uważałem Pana za mądrzejszego.   Ich habe Sie für klüger gehalten. 

  Zleciłem przekaz tej kwoty.   Ich habe den Betrag angewiesen. 

  Wściekł się.   Er hat getobt. 

  Zrobił to wbrew mnie.   Er hat es mir zum Trotz gemacht. 

  Na co się zdecydowałeś?   Wofür haben Sie sich entschieden? 

  Ty wpędziłeś nas w tarapaty.   Du hast uns in diese Klemme gebracht. 

  Próbowałem już wszystkiego, co możliwe.   Ich habe schon alles mögliche ausprobiert. 

  Najadł się ogromnego strachu przez to.   Er hat einen gewaltigen Schrecken 
davongetragen. 

  …co mi się dzisiaj jeszcze przytrafiło.   ... was mir heute wiederfahren ist. 

  Dorastałem w środowisku wielojęzycznym.   Ich bin in einem multilingualen Umfeld groß 
geworden. 

  Komisja udostępniła swoje sprawozdanie.   Die Kommission hat ihren Bericht 
veröffentlicht. 

  To się w ogóle nie zmieniło.   Es hat sich überhaupt nicht geändert. 

  Źle to obliczyłem.   Das habe ich falsch ausgerechnet. 

  Co się stało, stało się.   Was geschehen ist, ist geschehen. 

  Dokonał Pan/Pani dobrego wyboru.   Sie haben eine kluge Wahl getroffen. 

  To urządzenie odkrył mój ojciec.   Das Gerät hat mein Vater erfunden. 
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  Zrobił to zręcznie.   Das hat er geschickt gemacht. 

  Na samym końcu go to dopadło.   Ganz zum Schluss hat es ihn erwischt. 

  Zwichnąłem sobie ramię.   Ich hatte mir den Arm ausgekugelt. 

  W końcu mu się udało.   Er hat es letzten Endes geschafft. 

  Mój mąż załatwił mu pracę.   Mein Mann hat ihm eine Stelle verschafft. 

  Poczyniliśmy duże inwestycje.   Wir haben große Investitionen getätigt. 

  Po śmierci mojego ojca przeprowadziłem się.   Nach dem Ableben meines Vaters bin ich 
umgezogen. 

  Nie zapomniałem tego do dziś.   Bis zum heutigen Tag habe ich das nicht 
vergessen. 

  Za dużo wymagałem.   Er hat zu viel gefordert. 

  Coś się stało.   Es ist etwas passiert. 

  Wydał hit.   Er hat einen Hit gelandet. 

  Wygrałem konkurs.   Ich habe den Wettbewerb gewonnen. 

  Zgadłeś?   Hast du das geraten? 

  Wyrobiłem się.   Ich habe mich hinaufgedient. 

  Strasznie mi dokuczał.   Er hat mich furchtbar geneckt. 

  Ostrzegałem cię kilka razy.   Ich habe dich mehrfach gewarnt. 

  Z biegiem lat wiele się nauczyłem.   Im Lauf der Jahre habe ich viel gelernt. 

  Przygotowałem umowę.   Ich habe den Vertrag vorbereitet. 

  Zrobiłem to celowo.   Ich habe es absichtlich gemacht. 

  Wczoraj złożyłem rezygnację szefowi.   Ich habe dem Chef gestern meine Kündigung 
übergeben. 
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  W takim stopniu jeszcze tego nie widziałem.   In dem Ausmaß habe ich das noch nicht 
gesehen. 

  To okazało się być katastrofalne.   Es hat sich als verhängnisvoll erwiesen. 

  Skrzywdziłem go.   Ich habe ihm Unrecht getan. 

  Stały się nieistotne.   Sie sind bedeutungslos geworden. 

  Sytuacja ekonomiczna się pogorszyła.   Die wirtschaftliche Situation hat sich 
verschlechtert. 

  Marzłem.   Ich habe gefroren. 

  Złożyłem pozew w sądzie.   Ich habe Klage bei Gericht eingereicht. 

  Wyraźnie powiedziałem ,,nie''.   Ich habe ausdrücklich nein gesagt. 

  Nie rozpoznałem ciebie.   Ich habe dich nicht erkannt. 

  Przywykliśmy do tego.   Wir haben uns daran gewöhnt. 

  Dałem mu inne zadania.   Ich habe ihm andere Aufgaben übertragen. 

  Tego właśnie nam brakowało.   Das hat uns gerade noch gefehlt. 

  Byłem tam już dwa razy.   Ich bin dort schon zweimal gewesen. 

  Zdałem egzamin dzięki twojej pomocy.   Dank deiner Hilfe habe ich die Prüfung 
bestanden. 

  Pracował na obrzeżach miasta.   Er hat am Rande der Stadt gearbeitet. 

  Wyznaczyłem sobie wysokie cele.   Ich habe mir hohe Ziele gesteckt. 

  Skoczyłem cztery metry osiemdziesiąt.   Ich bin 4.80 Meter gesprungen. 

  Ty miałeś zamknięty pysk!   Du hast die Schnauze gehalten! 

  Zachowywał się źle.   Er hat sich schlecht betragen. 

  Zbudowałem go sam, od początku do końca.   Ich habe das selbst gebaut, vom Anfang bis 
zum Ende. 
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  Pociąłem się.   Ich habe mich geschnitten. 

  Wyciągnął krótszą zapałkę, tak?   Er hat das kürzere Streichholz gezogen, was? 

  Zawsze lubiłem sok pomidorowy.   Ich habe Tomatensaft immer gemocht. 

  Czy wspomniał o mnie?   Hat er mich erwähnt? 

  Wystraszyłeś mnie.   Du hast mir einen Schreck eingejagt. 

  Nie wiedziałem tego wcześniej.   Das habe ich vorher nicht gesehen. 

  Dinzaury już dawno zniknęły z powierzchni 
ziemi. 

  Die Dinosaurier sind schon lange vom 
Angesicht der Erde verschwunden. 

  Co się stało?   Was ist passiert? 

  Burza ustała.   Der Sturm hat sich gelegt. 

  O ile wiem, to wyjechał.   Soweit ich weiß, ist er verreist. 

  Nie jestem przyzwyczajony do tego.   Ich bin das nicht gewohnt. 

  Ty zupełnie zwariowałeś.   Du bist wohl verrückt geworden. 

  Poddałem się.   Ich habe nachgegeben. 

  Upiekłem szarlotkę.   Ich habe Apfelkuchen gebacken. 

  Czy przestraszyłem cię?   Habe ich dich erschreckt? 

  Nauczyłem się tego na pamięć.   Ich habe es auswendig gelernt. 

  Zranił się.   Er hat sich verletzt. 

  Przejmowałem się.   Ich habe mir den Kopf zerbrochen. 

  Ta rzecz umarła.   Die Sache ist gestorben. 

  Podkreśliłem tę datę.   Ich habe das Datum unterstrichen. 

  Dużo sobie postanowiłeś.   Du hast dir viel vorgenommen. 
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  Mówił to półżartem.   Er hat es halb im Scherz gemeint. 

 

084_Lekcja 14 – Czas przeszły- perfekt_wysłuchaj po niemiecku! 

  Solche Arbeiten habe ich noch nie gemacht.   Nigdy nie robiłem takiej pracy. 

  Er hat am Rande der Stadt gearbeitet.   Pracował na obrzeżach miasta. 

  Er hat das kürzere Streichholz gezogen, was?   Wyciągnął krótszą zapałkę, tak? 

  Du hast uns in diese Klemme gebracht.   Ty wpędziłeś nas w tarapaty. 

  Der unheimliche Anruf hatte ihn aus der 
Fassung gebracht. 

  Niemiła rozmowa telefoniczna wyprowadziła 
go z równowagi. 

  Ich bin 4.80 Meter gesprungen.   Skoczyłem cztery metry osiemdziesiąt. 

  Ich habe es beinahe geschafft.   Prawie mi się to udało. 

  Ich habe Klage bei Gericht eingereicht.   Złożyłem pozew w sądzie. 

  Im Lauf der Jahre habe ich viel gelernt.   Z biegiem lat wiele się nauczyłem. 

  Er hat es letzten Endes geschafft.   W końcu mu się udało. 

  Wir haben große Investitionen getätigt.   Poczyniliśmy duże inwestycje. 

  Ich habe ausdrücklich nein gesagt.   Wyraźnie powiedziałem ,,nie''. 

  Du bist ohnmächtig geworden.   Zemdlałeś. 

  Unser Umsatz ist gestiegen.   Nasz obrót wzrósł. 

  Was geschehen ist, ist geschehen.   Co się stało, stało się. 

  Bis zum heutigen Tag habe ich das nicht 
vergessen. 

  Nie zapomniałem tego do dziś. 

  Er hat einen Hit gelandet.   Wydał hit. 

  Ich bin eben erst gekommen.   Właśnie przyszedłem. 
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  Der Kreis hatte sich geschlossen.   Krąg został zamknięty. 

  Es hat sich überhaupt nicht geändert.   To się w ogóle nie zmieniło. 

  Dank deiner Hilfe habe ich die Prüfung 
bestanden. 

  Zdałem egzamin dzięki twojej pomocy. 

  ... was mir heute wiederfahren ist.   …co mi się dzisiaj jeszcze przytrafiło. 

  Die Kommission hat ihren Bericht 
veröffentlicht. 

  Komisja udostępniła swoje sprawozdanie. 

  Er hat einen gewaltigen Schrecken 
davongetragen. 

  Najadł się ogromnego strachu przez to. 

  Er hat sich den Schlüssel angeeignet.   Przywłaszczył sobie ten klucz. 

  Ich bin das nicht gewohnt.   Nie jestem przyzwyczajony do tego. 

  Ich habe Tomatensaft immer gemocht.   Zawsze lubiłem sok pomidorowy. 

  Ich habe dem Chef gestern meine Kündigung 
übergeben. 

  Wczoraj złożyłem rezygnację szefowi. 

  Ich bin gestern Vater geworden.   Wczoraj zostałem ojcem. 

  Ich habe Apfelkuchen gebacken.   Upiekłem szarlotkę. 

  Er hat sich schlecht betragen.   Zachowywał się źle. 

  Das Gerät hat mein Vater erfunden.   To urządzenie odkrył mój ojciec. 

  Er hat sich verletzt.   Zranił się. 

  Die Fonds sind im Wert gestiegen.   Fundusze zyskały na wartości. 

  Die wirtschaftliche Situation hat sich 
verschlechtert. 

  Sytuacja ekonomiczna się pogorszyła. 

  Er hat getobt.   Wściekł się. 

  Das habe ich falsch ausgerechnet.   Źle to obliczyłem. 
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  Sie haben eine kluge Wahl getroffen.   Dokonał Pan/Pani dobrego wyboru. 

  Ich habe mich geschnitten.   Pociąłem się. 

  Die Sache ist gestorben.   Ta rzecz umarła. 

  Er ist mir entgegengereist.   Wyjechał mi naprzeciw. 

  Ich habe das selbst gebaut, vom Anfang bis 
zum Ende. 

  Zbudowałem go sam, od początku do końca. 

  Er hat mich furchtbar geneckt.   Strasznie mi dokuczał. 

  Ich habe schon alles mögliche ausprobiert.   Próbowałem już wszystkiego, co możliwe. 

  Ich habe ihm Unrecht getan.   Skrzywdziłem go. 

  Der Sturm hat sich gelegt.   Burza ustała. 

  Du hast dir viel vorgenommen.   Dużo sobie postanowiłeś. 

  Ich bin in einem multilingualen Umfeld groß 
geworden. 

  Dorastałem w środowisku wielojęzycznym. 

  Ich habe den Vertrag vorbereitet.   Przygotowałem umowę. 

  Die Dinosaurier sind schon lange vom 
Angesicht der Erde verschwunden. 

  Dinzaury już dawno zniknęły z powierzchni 
ziemi. 

  Hast du das geraten?   Zgadłeś? 

  Ich habe nachgegeben.   Poddałem się. 

  Ganz zum Schluss hat es ihn erwischt.   Na samym końcu go to dopadło. 

  Ich habe den Wettbewerb gewonnen.   Wygrałem konkurs. 

  Ich hatte mir den Arm ausgekugelt.   Zwichnąłem sobie ramię. 

  Ich habe die Vorrausetzungen geschaffen.   Stworzyłem warunki. 

  Ich habe dich nicht erkannt.   Nie rozpoznałem ciebie. 
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  Immerhin hat es nicht geregnet.   Chociaż nie padało. 

  Ich habe dich mehrfach gewarnt.   Ostrzegałem cię kilka razy. 

  Hat er mich erwähnt?   Czy wspomniał o mnie? 

  Nach dem Ableben meines Vaters bin ich 
umgezogen. 

  Po śmierci mojego ojca przeprowadziłem się. 

  Er hat es mir zum Trotz gemacht.   Zrobił to wbrew mnie. 

  Ich habe mir den Kopf zerbrochen.   Przejmowałem się. 

  Ich habe Sie für klüger gehalten.   Uważałem Pana za mądrzejszego. 

  Das hat uns gerade noch gefehlt.   Tego właśnie nam brakowało. 

  Wofür haben Sie sich entschieden?   Na co się zdecydowałeś? 

  Ich bin dort schon zweimal gewesen.   Byłem tam już dwa razy. 

  Mein Mann hat ihm eine Stelle verschafft.   Mój mąż załatwił mu pracę. 

  Du bist wohl verrückt geworden.   Ty zupełnie zwariowałeś. 

  Ich habe es auswendig gelernt.   Nauczyłem się tego na pamięć. 

  Es hat auf dem Tisch gelegen.   Leżało to na stole. 

  Ich habe es absichtlich gemacht.   Zrobiłem to celowo. 

  Das hat wehgetan.   To bolało. 

  Es hat sich als verhängnisvoll erwiesen.   To okazało się być katastrofalne. 

  Habe ich dich erschreckt?   Czy przestraszyłem cię? 

  In dem Ausmaß habe ich das noch nicht 
gesehen. 

  W takim stopniu jeszcze tego nie widziałem. 

  Ich habe ihm andere Aufgaben übertragen.   Dałem mu inne zadania. 
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  Das hat er geschickt gemacht.   Zrobił to zręcznie. 

  Du hast die Schnauze gehalten!   Ty miałeś zamknięty pysk! 

  Ich habe den Betrag angewiesen.   Zleciłem przekaz tej kwoty. 

  Die Arbeitslosigkeit ist gestiegen.   Bezrobocie wzrosło. 

  Wir haben uns daran gewöhnt.   Przywykliśmy do tego. 

  Das habe ich vorher nicht gesehen.   Nie wiedziałem tego wcześniej. 

  Ich habe alle Daten erfasst.   Wprowadziłem wszyskie dane. 

  Ich habe das Gerät nur für diesen Zweck 
gekauft. 

  Kupiłem to urządzenie tylko w tym celu. 

  Das Amt hat geschlossen.   Urząd został zamknięty. 

  Ich habe mir hohe Ziele gesteckt.   Wyznaczyłem sobie wysokie cele. 

  Ich habe mich hinaufgedient.   Wyrobiłem się. 

  Ich habe gefroren.   Marzłem. 

  Haben wir ihn überholt?   Czy wyprzedziliśmy go? 

  Ich habe das Datum unterstrichen.   Podkreśliłem tę datę. 

  Er hat zu viel gefordert.   Za dużo wymagałem. 

  Sie sind bedeutungslos geworden.   Stały się nieistotne. 

  Was ist schiefgegangen?   Co poszło nie tak? 

  Ich habe etwas anderes gefordert.   Zażądałem czegoś innego. 

  Soweit ich weiß, ist er verreist.   O ile wiem, to wyjechał. 

  Du hast mir einen Schreck eingejagt.   Wystraszyłeś mnie. 

  Es ist etwas passiert.   Coś się stało. 
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  Was ist passiert?   Co się stało? 

  Er hat es halb im Scherz gemeint.   Mówił to półżartem. 
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084.01_Lekcja 14 – Czas przeszły- perfekt_karty 

Das Gerät hat mein Vater 
erfunden. 

Ich bin dort schon zweimal 
gewesen. 

Ich bin gestern Vater 
geworden. 

Ich habe mich geschnitten. 
Ich habe dem Chef gestern 

meine Kündigung 
übergeben. 

Er hat zu viel gefordert. 

Ich habe etwas anderes 
gefordert. 

Ich habe die 
Vorrausetzungen geschaffen. 

Ich bin 4.80 Meter 
gesprungen. 

Ich habe ihm andere 
Aufgaben übertragen. 

Ich habe alle Daten erfasst. 
Du hast dir viel 
vorgenommen. 

Es hat auf dem Tisch 
gelegen. 

Was ist passiert? Er hat sich schlecht betragen. 

Er hat sich den Schlüssel 
angeeignet. 

Er hat einen gewaltigen 
Schrecken davongetragen. 

Habe ich dich erschreckt? 
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Wczoraj zostałem ojcem. Byłem tam już dwa razy. 
To urządzenie odkrył mój 

ojciec. 

Za dużo wymagałem. 
Wczoraj złożyłem 

rezygnację szefowi. 
Pociąłem się. 

Skoczyłem cztery metry 
osiemdziesiąt. 

Stworzyłem warunki. Zażądałem czegoś innego. 

Dużo sobie postanowiłeś. 
Wprowadziłem wszyskie 

dane. 
Dałem mu inne zadania. 

Zachowywał się źle. Co się stało? Leżało to na stole. 

Czy przestraszyłem cię? 
Najadł się ogromnego 

strachu przez to. 
Przywłaszczył sobie ten 

klucz. 
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Ganz zum Schluss hat es ihn 
erwischt. 

Das hat uns gerade noch 
gefehlt. 

Was geschehen ist, ist 
geschehen. 

Ich habe Sie für klüger 
gehalten. 

Ich habe mich hinaufgedient. Er hat einen Hit gelandet. 

Ich habe nachgegeben. 
Er hat mich furchtbar 

geneckt. 
Es ist etwas passiert. 

Was ist schiefgegangen? Er hat getobt. Ich habe ihm Unrecht getan. 

Mein Mann hat ihm eine 
Stelle verschafft. 

Sie haben eine kluge Wahl 
getroffen. 

... was mir heute 
wiederfahren ist. 

Er hat am Rande der Stadt 
gearbeitet. 

Er ist mir entgegengereist. Haben wir ihn überholt? 
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Co się stało, stało się. 
Tego właśnie nam 

brakowało. 
Na samym końcu go to 

dopadło. 

Wydał hit. Wyrobiłem się. 
Uważałem Pana za 

mądrzejszego. 

Coś się stało. Strasznie mi dokuczał. Poddałem się. 

Skrzywdziłem go. Wściekł się. Co poszło nie tak? 

…co mi się dzisiaj jeszcze 
przytrafiło. 

Dokonał Pan/Pani dobrego 
wyboru. 

Mój mąż załatwił mu pracę. 

Czy wyprzedziliśmy go? Wyjechał mi naprzeciw. 
Pracował na obrzeżach 

miasta. 
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Das habe ich vorher nicht 
gesehen. 

Er hat es letzten Endes 
geschafft. 

Ich habe dich mehrfach 
gewarnt. 

Du hast mir einen Schreck 
eingejagt. 

Das hat wehgetan. 
Ich habe Apfelkuchen 

gebacken. 

Ich habe Tomatensaft immer 
gemocht. 

Ich habe das Datum 
unterstrichen. 

Der unheimliche Anruf hatte 
ihn aus der Fassung 

gebracht. 

Hat er mich erwähnt? 
Solche Arbeiten habe ich 

noch nie gemacht. 
Ich bin eben erst gekommen. 

Er hat es mir zum Trotz 
gemacht. 

Immerhin hat es nicht 
geregnet. 

Hast du das geraten? 

Es hat sich überhaupt nicht 
geändert. 

Der Sturm hat sich gelegt. 
Das habe ich falsch 

ausgerechnet. 

 

 

 

 

 



 451 

Ostrzegałem cię kilka razy. W końcu mu się udało. 
Nie wiedziałem tego 

wcześniej. 

Upiekłem szarlotkę. To bolało. Wystraszyłeś mnie. 

Niemiła rozmowa 
telefoniczna wyprowadziła 

go z równowagi. 
Podkreśliłem tę datę. 

Zawsze lubiłem sok 
pomidorowy. 

Właśnie przyszedłem. 
Nigdy nie robiłem takiej 

pracy. 
Czy wspomniał o mnie? 

Zgadłeś? Chociaż nie padało. Zrobił to wbrew mnie. 

Źle to obliczyłem. Burza ustała. To się w ogóle nie zmieniło. 
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Dank deiner Hilfe habe ich 
die Prüfung bestanden. 

Ich habe dich nicht erkannt. 
Soweit ich weiß, ist er 

verreist. 

Ich habe es beinahe 
geschafft. 

Du hast uns in diese Klemme 
gebracht. 

Unser Umsatz ist gestiegen. 

Ich habe den Vertrag 
vorbereitet. 

Ich habe den Wettbewerb 
gewonnen. 

Wir haben große 
Investitionen getätigt. 

Die wirtschaftliche Situation 
hat sich verschlechtert. 

Ich habe mir hohe Ziele 
gesteckt. 

Die Fonds sind im Wert 
gestiegen. 

Ich habe den Betrag 
angewiesen. 

Der Kreis hatte sich 
geschlossen. 

Nach dem Ableben meines 
Vaters bin ich umgezogen. 

Bis zum heutigen Tag habe 
ich das nicht vergessen. 

Im Lauf der Jahre habe ich 
viel gelernt. 

Ich habe das selbst gebaut, 
vom Anfang bis zum Ende. 

 

 

 

 

 



 453 

O ile wiem, to wyjechał. Nie rozpoznałem ciebie. 
Zdałem egzamin dzięki 

twojej pomocy. 

Nasz obrót wzrósł. Ty wpędziłeś nas w tarapaty. Prawie mi się to udało. 

Poczyniliśmy duże 
inwestycje. 

Wygrałem konkurs. Przygotowałem umowę. 

Fundusze zyskały na 
wartości. 

Wyznaczyłem sobie wysokie 
cele. 

Sytuacja ekonomiczna się 
pogorszyła. 

Po śmierci mojego ojca 
przeprowadziłem się. 

Krąg został zamknięty. Zleciłem przekaz tej kwoty. 

Zbudowałem go sam, od 
początku do końca. 

Z biegiem lat wiele się 
nauczyłem. 

Nie zapomniałem tego do 
dziś. 
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Ich bin in einem 
multilingualen Umfeld groß 

geworden. 
Ich habe gefroren. 

Er hat das kürzere 
Streichholz gezogen, was? 

Die Sache ist gestorben. 
Wofür haben Sie sich 

entschieden? 
Wir haben uns daran 

gewöhnt. 

Das Amt hat geschlossen. 
Die Arbeitslosigkeit ist 

gestiegen. 
Die Kommission hat ihren 

Bericht veröffentlicht. 

Ich habe Klage bei Gericht 
eingereicht. 

Ich hatte mir den Arm 
ausgekugelt. 

Du hast die Schnauze 
gehalten! 

Ich habe mir den Kopf 
zerbrochen. 

Ich habe das Gerät nur für 
diesen Zweck gekauft. 

In dem Ausmaß habe ich das 
noch nicht gesehen. 

Die Dinosaurier sind schon 
lange vom Angesicht der 

Erde verschwunden. 
Er hat sich verletzt. 

Ich habe schon alles 
mögliche ausprobiert. 
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Wyciągnął krótszą zapałkę, 
tak? 

Marzłem. 
Dorastałem w środowisku 

wielojęzycznym. 

Przywykliśmy do tego. Na co się zdecydowałeś? Ta rzecz umarła. 

Komisja udostępniła swoje 
sprawozdanie. 

Bezrobocie wzrosło. Urząd został zamknięty. 

Ty miałeś zamknięty pysk! Zwichnąłem sobie ramię. Złożyłem pozew w sądzie. 

W takim stopniu jeszcze tego 
nie widziałem. 

Kupiłem to urządzenie tylko 
w tym celu. 

Przejmowałem się. 

Próbowałem już 
wszystkiego, co możliwe. 

Zranił się. 
Dinzaury już dawno 

zniknęły z powierzchni 
ziemi. 
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Das hat er geschickt 
gemacht. 

Ich habe ausdrücklich nein 
gesagt. 

Ich habe es absichtlich 
gemacht. 

Ich habe es auswendig 
gelernt. 

Sie sind bedeutungslos 
geworden. 

Ich bin das nicht gewohnt. 

Du bist ohnmächtig 
geworden. 

Es hat sich als 
verhängnisvoll erwiesen. 

Du bist wohl verrückt 
geworden. 

Er hat es halb im Scherz 
gemeint. 

-  -  

-  -  -  

-  -  -  
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Zrobiłem to celowo. 
Wyraźnie powiedziałem 

,,nie''. 
Zrobił to zręcznie. 

Nie jestem przyzwyczajony 
do tego. 

Stały się nieistotne. 
Nauczyłem się tego na 

pamięć. 

Ty zupełnie zwariowałeś. 
To okazało się być 

katastrofalne. 
Zemdlałeś. 

-  -  Mówił to półżartem. 
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084.02_Lekcja 14 – Czas przeszły- perfekt_test 

  Czy przestraszyłem cię? ................................................................. 

  Ostrzegałem cię kilka razy. ................................................................. 

  Nigdy nie robiłem takiej pracy. ................................................................. 

  Dokonał Pan/Pani dobrego wyboru. ................................................................. 

  Pracował na obrzeżach miasta. ................................................................. 

  Pociąłem się. ................................................................. 

  Wczoraj zostałem ojcem. ................................................................. 

  …co mi się dzisiaj jeszcze przytrafiło. ................................................................. 

  Byłem tam już dwa razy. ................................................................. 

  Ty miałeś zamknięty pysk! ................................................................. 

  Urząd został zamknięty. ................................................................. 

  Krąg został zamknięty. ................................................................. 

  Wyjechał mi naprzeciw. ................................................................. 

  Marzłem. ................................................................. 

  Tego właśnie nam brakowało. ................................................................. 

  Komisja udostępniła swoje sprawozdanie. ................................................................. 

  Zwichnąłem sobie ramię. ................................................................. 

  Po śmierci mojego ojca przeprowadziłem się. ................................................................. 

  Co się stało? ................................................................. 

  Nie zapomniałem tego do dziś. ................................................................. 

  Ta rzecz umarła. ................................................................. 
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  Wydał hit. ................................................................. 

  Zrobił to zręcznie. ................................................................. 

  Zemdlałeś. ................................................................. 

  W końcu mu się udało. ................................................................. 

  Burza ustała. ................................................................. 

  Zawsze lubiłem sok pomidorowy. ................................................................. 

  Dinzaury już dawno zniknęły z powierzchni 
ziemi. 

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

  Ty zupełnie zwariowałeś. ................................................................. 

  W takim stopniu jeszcze tego nie widziałem. ................................................................. 

  To się w ogóle nie zmieniło. ................................................................. 

  Wczoraj złożyłem rezygnację szefowi. ................................................................. 

  Wprowadziłem wszyskie dane. ................................................................. 

  To okazało się być katastrofalne. ................................................................. 

  Zleciłem przekaz tej kwoty. ................................................................. 

  Kupiłem to urządzenie tylko w tym celu. ................................................................. 

  Uważałem Pana za mądrzejszego. ................................................................. 

  Zbudowałem go sam, od początku do końca. ................................................................. 

  Dużo sobie postanowiłeś. ................................................................. 

  Na samym końcu go to dopadło. ................................................................. 

  Leżało to na stole. ................................................................. 

  Wyrobiłem się. ................................................................. 
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  Źle to obliczyłem. ................................................................. 

  Z biegiem lat wiele się nauczyłem. ................................................................. 

  Poczyniliśmy duże inwestycje. ................................................................. 

  Zgadłeś? ................................................................. 

  Fundusze zyskały na wartości. ................................................................. 

  Co poszło nie tak? ................................................................. 

  Skoczyłem cztery metry osiemdziesiąt. ................................................................. 

  Nie rozpoznałem ciebie. ................................................................. 

  Sytuacja ekonomiczna się pogorszyła. ................................................................. 

  Bezrobocie wzrosło. ................................................................. 

  Na co się zdecydowałeś? ................................................................. 

  Skrzywdziłem go. ................................................................. 

  Mój mąż załatwił mu pracę. ................................................................. 

  Stały się nieistotne. ................................................................. 

  Zrobił to wbrew mnie. ................................................................. 

  Właśnie przyszedłem. ................................................................. 

  Nie jestem przyzwyczajony do tego. ................................................................. 

  Złożyłem pozew w sądzie. ................................................................. 

  Ty wpędziłeś nas w tarapaty. ................................................................. 

  Przywłaszczył sobie ten klucz. ................................................................. 

  Czy wyprzedziliśmy go? ................................................................. 
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  Zachowywał się źle. ................................................................. 

  Wściekł się. ................................................................. 

  Wyciągnął krótszą zapałkę, tak? ................................................................. 

  O ile wiem, to wyjechał. ................................................................. 

  Nie wiedziałem tego wcześniej. ................................................................. 

  To urządzenie odkrył mój ojciec. ................................................................. 

  Wystraszyłeś mnie. ................................................................. 

  Nasz obrót wzrósł. ................................................................. 

  Zażądałem czegoś innego. ................................................................. 

  Przygotowałem umowę. ................................................................. 

  Nauczyłem się tego na pamięć. ................................................................. 

  Zdałem egzamin dzięki twojej pomocy. ................................................................. 

  Prawie mi się to udało. ................................................................. 

  Dorastałem w środowisku wielojęzycznym. ................................................................. 

  Najadł się ogromnego strachu przez to. ................................................................. 

  Coś się stało. ................................................................. 

  Próbowałem już wszystkiego, co możliwe. ................................................................. 

  Przejmowałem się. ................................................................. 

  Dałem mu inne zadania. ................................................................. 

  Przywykliśmy do tego. ................................................................. 

  Podkreśliłem tę datę. ................................................................. 
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  Poddałem się. ................................................................. 

  Wyznaczyłem sobie wysokie cele. ................................................................. 

  Strasznie mi dokuczał. ................................................................. 

  Wyraźnie powiedziałem ,,nie''. ................................................................. 

  Wygrałem konkurs. ................................................................. 

  Zranił się. ................................................................. 

  To bolało. ................................................................. 

  Chociaż nie padało. ................................................................. 

  Zrobiłem to celowo. ................................................................. 

  Co się stało, stało się. ................................................................. 

  Niemiła rozmowa telefoniczna wyprowadziła 
go z równowagi. 

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

  Mówił to półżartem. ................................................................. 

  Czy wspomniał o mnie? ................................................................. 

  Stworzyłem warunki. ................................................................. 

  Za dużo wymagałem. ................................................................. 

  Upiekłem szarlotkę. ................................................................. 
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084.03_Lekcja 14 – Czas przeszły- perfekt_klucz 

  Czy przestraszyłem cię?   Habe ich dich erschreckt? 

  Ostrzegałem cię kilka razy.   Ich habe dich mehrfach gewarnt. 

  Nigdy nie robiłem takiej pracy.   Solche Arbeiten habe ich noch nie gemacht. 

  Dokonał Pan/Pani dobrego wyboru.   Sie haben eine kluge Wahl getroffen. 

  Pracował na obrzeżach miasta.   Er hat am Rande der Stadt gearbeitet. 

  Pociąłem się.   Ich habe mich geschnitten. 

  Wczoraj zostałem ojcem.   Ich bin gestern Vater geworden. 

  …co mi się dzisiaj jeszcze przytrafiło.   ... was mir heute wiederfahren ist. 

  Byłem tam już dwa razy.   Ich bin dort schon zweimal gewesen. 

  Ty miałeś zamknięty pysk!   Du hast die Schnauze gehalten! 

  Urząd został zamknięty.   Das Amt hat geschlossen. 

  Krąg został zamknięty.   Der Kreis hatte sich geschlossen. 

  Wyjechał mi naprzeciw.   Er ist mir entgegengereist. 

  Marzłem.   Ich habe gefroren. 

  Tego właśnie nam brakowało.   Das hat uns gerade noch gefehlt. 

  Komisja udostępniła swoje sprawozdanie.   Die Kommission hat ihren Bericht 
veröffentlicht. 

  Zwichnąłem sobie ramię.   Ich hatte mir den Arm ausgekugelt. 

  Po śmierci mojego ojca przeprowadziłem się.   Nach dem Ableben meines Vaters bin ich 
umgezogen. 

  Co się stało?   Was ist passiert? 
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  Nie zapomniałem tego do dziś.   Bis zum heutigen Tag habe ich das nicht 
vergessen. 

  Ta rzecz umarła.   Die Sache ist gestorben. 

  Wydał hit.   Er hat einen Hit gelandet. 

  Zrobił to zręcznie.   Das hat er geschickt gemacht. 

  Zemdlałeś.   Du bist ohnmächtig geworden. 

  W końcu mu się udało.   Er hat es letzten Endes geschafft. 

  Burza ustała.   Der Sturm hat sich gelegt. 

  Zawsze lubiłem sok pomidorowy.   Ich habe Tomatensaft immer gemocht. 

  Dinzaury już dawno zniknęły z powierzchni 
ziemi. 

  Die Dinosaurier sind schon lange vom 
Angesicht der Erde verschwunden. 

  Ty zupełnie zwariowałeś.   Du bist wohl verrückt geworden. 

  W takim stopniu jeszcze tego nie widziałem.   In dem Ausmaß habe ich das noch nicht 
gesehen. 

  To się w ogóle nie zmieniło.   Es hat sich überhaupt nicht geändert. 

  Wczoraj złożyłem rezygnację szefowi.   Ich habe dem Chef gestern meine Kündigung 
übergeben. 

  Wprowadziłem wszyskie dane.   Ich habe alle Daten erfasst. 

  To okazało się być katastrofalne.   Es hat sich als verhängnisvoll erwiesen. 

  Zleciłem przekaz tej kwoty.   Ich habe den Betrag angewiesen. 

  Kupiłem to urządzenie tylko w tym celu.   Ich habe das Gerät nur für diesen Zweck 
gekauft. 

  Uważałem Pana za mądrzejszego.   Ich habe Sie für klüger gehalten. 

  Zbudowałem go sam, od początku do końca.   Ich habe das selbst gebaut, vom Anfang bis 
zum Ende. 
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  Dużo sobie postanowiłeś.   Du hast dir viel vorgenommen. 

  Na samym końcu go to dopadło.   Ganz zum Schluss hat es ihn erwischt. 

  Leżało to na stole.   Es hat auf dem Tisch gelegen. 

  Wyrobiłem się.   Ich habe mich hinaufgedient. 

  Źle to obliczyłem.   Das habe ich falsch ausgerechnet. 

  Z biegiem lat wiele się nauczyłem.   Im Lauf der Jahre habe ich viel gelernt. 

  Poczyniliśmy duże inwestycje.   Wir haben große Investitionen getätigt. 

  Zgadłeś?   Hast du das geraten? 

  Fundusze zyskały na wartości.   Die Fonds sind im Wert gestiegen. 

  Co poszło nie tak?   Was ist schiefgegangen? 

  Skoczyłem cztery metry osiemdziesiąt.   Ich bin 4.80 Meter gesprungen. 

  Nie rozpoznałem ciebie.   Ich habe dich nicht erkannt. 

  Sytuacja ekonomiczna się pogorszyła.   Die wirtschaftliche Situation hat sich 
verschlechtert. 

  Bezrobocie wzrosło.   Die Arbeitslosigkeit ist gestiegen. 

  Na co się zdecydowałeś?   Wofür haben Sie sich entschieden? 

  Skrzywdziłem go.   Ich habe ihm Unrecht getan. 

  Mój mąż załatwił mu pracę.   Mein Mann hat ihm eine Stelle verschafft. 

  Stały się nieistotne.   Sie sind bedeutungslos geworden. 

  Zrobił to wbrew mnie.   Er hat es mir zum Trotz gemacht. 

  Właśnie przyszedłem.   Ich bin eben erst gekommen. 

  Nie jestem przyzwyczajony do tego.   Ich bin das nicht gewohnt. 
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  Złożyłem pozew w sądzie.   Ich habe Klage bei Gericht eingereicht. 

  Ty wpędziłeś nas w tarapaty.   Du hast uns in diese Klemme gebracht. 

  Przywłaszczył sobie ten klucz.   Er hat sich den Schlüssel angeeignet. 

  Czy wyprzedziliśmy go?   Haben wir ihn überholt? 

  Zachowywał się źle.   Er hat sich schlecht betragen. 

  Wściekł się.   Er hat getobt. 

  Wyciągnął krótszą zapałkę, tak?   Er hat das kürzere Streichholz gezogen, was? 

  O ile wiem, to wyjechał.   Soweit ich weiß, ist er verreist. 

  Nie wiedziałem tego wcześniej.   Das habe ich vorher nicht gesehen. 

  To urządzenie odkrył mój ojciec.   Das Gerät hat mein Vater erfunden. 

  Wystraszyłeś mnie.   Du hast mir einen Schreck eingejagt. 

  Nasz obrót wzrósł.   Unser Umsatz ist gestiegen. 

  Zażądałem czegoś innego.   Ich habe etwas anderes gefordert. 

  Przygotowałem umowę.   Ich habe den Vertrag vorbereitet. 

  Nauczyłem się tego na pamięć.   Ich habe es auswendig gelernt. 

  Zdałem egzamin dzięki twojej pomocy.   Dank deiner Hilfe habe ich die Prüfung 
bestanden. 

  Prawie mi się to udało.   Ich habe es beinahe geschafft. 

  Dorastałem w środowisku wielojęzycznym.   Ich bin in einem multilingualen Umfeld groß 
geworden. 

  Najadł się ogromnego strachu przez to.   Er hat einen gewaltigen Schrecken 
davongetragen. 

  Coś się stało.   Es ist etwas passiert. 
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  Próbowałem już wszystkiego, co możliwe.   Ich habe schon alles mögliche ausprobiert. 

  Przejmowałem się.   Ich habe mir den Kopf zerbrochen. 

  Dałem mu inne zadania.   Ich habe ihm andere Aufgaben übertragen. 

  Przywykliśmy do tego.   Wir haben uns daran gewöhnt. 

  Podkreśliłem tę datę.   Ich habe das Datum unterstrichen. 

  Poddałem się.   Ich habe nachgegeben. 

  Wyznaczyłem sobie wysokie cele.   Ich habe mir hohe Ziele gesteckt. 

  Strasznie mi dokuczał.   Er hat mich furchtbar geneckt. 

  Wyraźnie powiedziałem ,,nie''.   Ich habe ausdrücklich nein gesagt. 

  Wygrałem konkurs.   Ich habe den Wettbewerb gewonnen. 

  Zranił się.   Er hat sich verletzt. 

  To bolało.   Das hat wehgetan. 

  Chociaż nie padało.   Immerhin hat es nicht geregnet. 

  Zrobiłem to celowo.   Ich habe es absichtlich gemacht. 

  Co się stało, stało się.   Was geschehen ist, ist geschehen. 

  Niemiła rozmowa telefoniczna wyprowadziła 
go z równowagi. 

  Der unheimliche Anruf hatte ihn aus der 
Fassung gebracht. 

  Mówił to półżartem.   Er hat es halb im Scherz gemeint. 

  Czy wspomniał o mnie?   Hat er mich erwähnt? 

  Stworzyłem warunki.   Ich habe die Vorrausetzungen geschaffen. 

  Za dużo wymagałem.   Er hat zu viel gefordert. 

  Upiekłem szarlotkę.   Ich habe Apfelkuchen gebacken. 
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  ohne Spur von Ehrgefühl   bez poczucia honoru 

  herausstellen   okazywać się 

  unter dem Vorsitz   pod czyimś przewodnictwem 

  abwehren   bronić się 

  Klumpen, der   grudka, bryłka 

  vorlegen   przedkładać 

  Landtag, der   parlament krajowy 

  wünschen   życzyć 

  nahm - ich nahm, du nahmst, er nahm, wir 
nahmen, ihr nahmt, sie nahmen 

  wziąłem 

  aussetzen   zatrzymać się 

  saß - ich saß, du saßt, er saß, wir saßen, ihr 
saßt, sie saßen 

  siedziałem 

  kündigen   złożyć wypowiedzenie/zwolnić 

  Rücktritt, der   odejście 

  Abkommen das   umowa 

  Sinn, der   myśl 

  aus dem Saal   z sali 

  festnehmen   zaaresztować 

  schlug - ich schlug, du schlugst, er schlug, wir 
schlugen, ihr schlugt, sie schlugen 

  uderzyłem 



 469 

  durfte - ich durfte, du durftest, er durfte, wir 
durften, ihr durftet, sie durften 

  mogłem 

  bekam - Ich bekam, du bekamst, er bekam, 
wir bekamen, ihr bekamt, sie bekamen 

  dostałem 

  Flucht, die   ucieczka 

  wahr werden   spełnić się 

  gab - ich gab, du gabst, er gab, wir gaben, ihr 
gabt, sie gaben 

  dałem 

  Angriff, der   atak 

  Verdacht, der   podejrzenie 

  Einigung, die   porozumienie 

  zutreffen   dotyczyć 

  gewann - ich gewann, du gewannst, er 
gewann, wir gewannen, ihr gewannt, sie 
gewannen 

  wygrałem 

  Regierungschef, der   szef rządu 

  verlor - ich verlor, du verlorst, er verlor, wir 
verloren, ihr verlort, sie verloren 

  zgubiłem 

  Anschlag, der   atak 

  Revolution, die   rewolucja 

  Erfolg, der   sukces 

  abwinken   pomachać 

  machte - Ich machte, du machtest, er machte, 
wir machten, ihr machtet, sie machten 

  zrobiłem 

  Ausbildung, die   wykształcenie 
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  angesichts   w obliczu 

  längst   już od dawna 

  ich stand   stałem 

  galt - Ich galt, du galtst, er galt, wir galten, ihr 
galtet, sie galten 

  płaciłem 

  Äußerungen   oświadczenie 

  kam - Ich kam, du kamst, er kam, wir kamen, 
ihr kamt, sie kamen 

  przyszedłem 

  Ministerium, das   ministerstwo 

  ansehen   spojrzeć na 

  ich konnte   mogłem 

  Türgriff, der   klamka 

  Übernahme, die   przejęcie 

  auf die Stirn   w czoło 

  ich sah   widziałem 

  schrieb - ich schrieb, du schriebst, er schrieb, 
wir schrieben, ihr schriebt, sie schrieben 

  napisany- napisałem 

  erschien - ich erschien, du erschienst, er 
erschien, wir erschienen, ihr erschient, sie 
erschienen 

  pojawiłem się 

  lag - ich lag, du lagst, er lag, wir lagen. Ihr lagt, 
sie lagen 

  leżałem 

  während   podczas 

  verbergen   ukrywać 

  ich fiel   spadłem 
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  wie Ende dreißig   około trzydzieści lat 

  behagen   przypadać do gustu 

  führte - ich führte, du führtest, er führte, wir 
führten, ihr führtet, sie führten 

  prowadziłem 

  Während   podczas 

  Jugendliche, der   młodzi 

  fuhr - ich fuhr, du fuhrst, er fuhr, wir fuhren, 
ihr fuhrt, sie fuhren 

  jechałem, jechałeś, on jechał ona jechała ono 
jechało, my jechaliśmy jechałyśmy, wy 
jechaliście jechałyście, oni jechali one jechały 

  Einschätzung, die   oszacowanie 

  Anerkennung, die   odznaczenie 

  Ausdruck, der   wyraz 

  sich herausstellen   okazać się 

  rümpfen   zmarszczyć 

  konnte - ich konnte, du konntest, er konnte, 
wir konnten, ihr konntet, sie konnten 

  mogłem 

  verschwinden   zniknąć 

  angekündigt   ogłoszony 

  traf - ich traf, du trafst, er traf, wir trafen, ihr 
traft, sie trafen 

  spotkałem 

  meinte - ich meinte, du meintest, er meinte, 
wir meinten, ihr meintet, sie meinten 

  myślałem 

  ankommen   przyjść 

  Bildschirm, der   ekran 
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  sprach - ich sprach, du sprachst, er sprach, wir 
sprachen, ihr spracht, sie sprachen 

  mówiłem 

  feststellen   stwierdzać 

  zuvor   wcześniej 

  Wartezimmer, das   poczekalnia 

  Lauffeuer, das   lot błyskawicy 

  zappeln   szamotać się 

  starb - ich starb, du starbst, er starb, wir 
starben, ihr starbt, sie starben 

  umarłem 

  unter viel Gerede   pośród wielu plotek 

  die Nase voll haben   mieć powyżej uszu 

  sich auszahlen   opłacić się 

  auf die Wange   w policzek 

  Miene   mina 

  Aussage, die   oświadczenie 

  gehörte - ich gehörte, du gehörtest, er 
gehörte, wir gehörten, ihr gehörtet, sie 
gehörten 

  należałem 

  auffallen   rzucać się w oczy 

  Unabhängigkeit, die   niepodległość 

  vorlegen   pokazać 

  der Bitte nachkommen   spełnić prośbę 

  Zeitraum, der   okres czasu 
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  sagte - Ich sagte, du sagtest, er sagte, wir 
sagten, ihr sagtet, sie sagten 

  mówiłem, oni mówili 

  Punkt, der, Punkte   punkt 

  Geduld, die   cierpliwość 

  Ich hielte   trzymałem, uważałem go za 

  hervorgehen   wynikać 

  Pfeil, der   strzała 

  Landgericht, das   sąd krajowy 

  ging - Ich ging, du gingst, er ging, wir gingen, 
ihr gingt, sie gingen 

  szedłem 

  angeben   donieść, udawać, podać 

  fragte - ich fragte, du fragtest, er fragte, wir 
fragten, ihr fragtet, sie fragten 

  pytałem się 

  zeigte - ich zeigte, du zeigtest, er zeigte, wir 
zeigten, ihr zeigtet, sie zeigten 

  pokazałem 

  er müsste   musiałby 

  forderte - ich forderte, du fordertest, er 
forderte, wir forderten, ihr fordertet, sie 
forderten 

  wymagałem 

  Mühe, die   trud 

  unvorhergesehen   nieoczekiwanie 

  Zweifel, der   wątpliwość 

  berichtete - ich berichtete, du berichtetest, er 
berichtete, wir berichteten, ihr berichtetet, sie 
berichteten 

  opowiedział 

  Opfer, das   ofiara 
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  wollte - ich wollte, du wolltest, er wollte, wir 
wollten, ihr wolltet, sie wollten 

  chciałem 

  Rahmen, der   rama 

  hin und her   tam i z powrotem 

  los brechen   wybuchać 

  ließ - ich ließ, du ließt, er ließ, wir ließen, ihr 
ließt, sie ließen 

  zostawiłem 

  ohnehin   bez tego 

  wusste - ich wusste, du wusstest, er wusste, 
wir wussten, ihr wusstet, sie wussten 

  wiedziałem 

  fand - ich fand, du fandst, er fand, wir fanden, 
ihr fandet, sie fanden 

  znalazłem 

  Knie, das   kolano 

  lediglich   tylko 

  warnte - ich warnte, du warntest, er warnte, 
wir warnten, ihr warntet, sie warnten 

  ostrzegałem 

  Strich, der   kreska 

  damals   wtedy 

  trat - ich trat, du tratst, er trat, wir traten, ihr 
tratet, sie traten 

  wyjść 

  Brauch, der   obyczaj 

  rief - Ich rief an, du riefst an, er rief an, wir 
riefen an, ihr rieft an, sie riefen an 

  dzwoniłem 

  belegen   obłożyć 

  Ausdruck, der   wyraz 
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  erhielt - ich erhielt, du erhieltst, er erhielt, wir 
erhielten, ihr erhieltet, sie erhielten 

  otrzymałem 

  nannte - ich nannte, du nanntest, er nannte, 
wir nannten, ihr nanntet, sie nannten 

  nazwałem 

  verblüffen   zbić z tropu 

  trotz der frühen Stunde   pomimo wczesnej godziny 

  Widerstand, der   opór 

  Ort, der   miejsce 

  sich vornehmen   zamierzać 

  auf den Mund   w usta 

  Bremse, die   hamulce 

  brachte - Ich brachte, du brachtest, er 
brachte, wir brachten, ihr brachtet, sie brachten 

  przyniosłem 

  auf die Wange   w policzek 

  spüren   czuć 

  hochschrecken   wyrwać się ze snu, przestraszyć 

  Ministerpräsident, der   premier 

  musste - ich musste, du musstest, er musste, 
wir mussten , ihr musstet, sie mussten 

  musiałem 

  entwickelte - ich entwickelte, du entwickelst, 
er entwickelt, wir entwickelten, ihr entwickeltet, 
sie entwickelten 

  rozwijać 

  jener   wtedy 

  Wirkung, die   działanie 

  knirschen   zgrzytać 
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  Ingenieur, der   inżynier 
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  podczas   Während 

  trud   Mühe, die 

  już od dawna   längst 

  sąd krajowy   Landgericht, das 

  okres czasu   Zeitraum, der 

  wątpliwość   Zweifel, der 

  donieść, udawać, podać   angeben 

  wyrwać się ze snu, przestraszyć   hochschrecken 

  złożyć wypowiedzenie/zwolnić   kündigen 

  ucieczka   Flucht, die 

  wybuchać   los brechen 

  wymagałem   forderte - ich forderte, du fordertest, er 
forderte, wir forderten, ihr fordertet, sie 
forderten 

  tylko   lediglich 

  mogłem   durfte - ich durfte, du durftest, er durfte, wir 
durften, ihr durftet, sie durften 

  rewolucja   Revolution, die 

  pojawiłem się   erschien - ich erschien, du erschienst, er 
erschien, wir erschienen, ihr erschient, sie 
erschienen 
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  dostałem   bekam - Ich bekam, du bekamst, er bekam, 
wir bekamen, ihr bekamt, sie bekamen 

  lot błyskawicy   Lauffeuer, das 

  życzyć   wünschen 

  obyczaj   Brauch, der 

  zrobiłem   machte - Ich machte, du machtest, er machte, 
wir machten, ihr machtet, sie machten 

  prowadziłem   führte - ich führte, du führtest, er führte, wir 
führten, ihr führtet, sie führten 

  pytałem się   fragte - ich fragte, du fragtest, er fragte, wir 
fragten, ihr fragtet, sie fragten 

  parlament krajowy   Landtag, der 

  z sali   aus dem Saal 

  ukrywać   verbergen 

  wcześniej   zuvor 

  umowa   Abkommen das 

  premier   Ministerpräsident, der 

  okazać się   sich herausstellen 

  wyjść   trat - ich trat, du tratst, er trat, wir traten, ihr 
tratet, sie traten 

  punkt   Punkt, der, Punkte 

  zamierzać   sich vornehmen 

  oświadczenie   Aussage, die 

  zniknąć   verschwinden 
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  przejęcie   Übernahme, die 

  wynikać   hervorgehen 

  kreska   Strich, der 

  umarłem   starb - ich starb, du starbst, er starb, wir 
starben, ihr starbt, sie starben 

  pokazać   vorlegen 

  pomachać   abwinken 

  siedziałem   saß - ich saß, du saßt, er saß, wir saßen, ihr 
saßt, sie saßen 

  myślałem   meinte - ich meinte, du meintest, er meinte, 
wir meinten, ihr meintet, sie meinten 

  ekran   Bildschirm, der 

  bez poczucia honoru   ohne Spur von Ehrgefühl 

  grudka, bryłka   Klumpen, der 

  nieoczekiwanie   unvorhergesehen 

  pokazałem   zeigte - ich zeigte, du zeigtest, er zeigte, wir 
zeigten, ihr zeigtet, sie zeigten 

  wtedy   damals 

  atak   Anschlag, der 

  sukces   Erfolg, der 

  bronić się   abwehren 

  pomimo wczesnej godziny   trotz der frühen Stunde 

  atak   Angriff, der 

  przyjść   ankommen 
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  mogłem   ich konnte 

  mieć powyżej uszu   die Nase voll haben 

  w policzek   auf die Wange 

  opowiedział   berichtete - ich berichtete, du berichtetest, er 
berichtete, wir berichteten, ihr berichtetet, sie 
berichteten 

  wziąłem   nahm - ich nahm, du nahmst, er nahm, wir 
nahmen, ihr nahmt, sie nahmen 

  niepodległość   Unabhängigkeit, die 

  w usta   auf den Mund 

  poczekalnia   Wartezimmer, das 

  spojrzeć na   ansehen 

  dotyczyć   zutreffen 

  w policzek   auf die Wange 

  rozwijać   entwickelte - ich entwickelte, du entwickelst, 
er entwickelt, wir entwickelten, ihr entwickeltet, 
sie entwickelten 

  w czoło   auf die Stirn 

  oświadczenie   Äußerungen 

  przyniosłem   brachte - Ich brachte, du brachtest, er 
brachte, wir brachten, ihr brachtet, sie brachten 

  wyraz   Ausdruck, der 

  okazywać się   herausstellen 

  wtedy   jener 
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  dałem   gab - ich gab, du gabst, er gab, wir gaben, ihr 
gabt, sie gaben 

  rama   Rahmen, der 

  ofiara   Opfer, das 

  mówiłem, oni mówili   sagte - Ich sagte, du sagtest, er sagte, wir 
sagten, ihr sagtet, sie sagten 

  porozumienie   Einigung, die 

  wyraz   Ausdruck, der 

  leżałem   lag - ich lag, du lagst, er lag, wir lagen. Ihr lagt, 
sie lagen 

  cierpliwość   Geduld, die 

  podczas   während 

  trzymałem, uważałem go za   Ich hielte 

  pośród wielu plotek   unter viel Gerede 

  podejrzenie   Verdacht, der 

  kolano   Knie, das 

  działanie   Wirkung, die 

  strzała   Pfeil, der 

  szamotać się   zappeln 

  pod czyimś przewodnictwem   unter dem Vorsitz 

  mogłem   konnte - ich konnte, du konntest, er konnte, 
wir konnten, ihr konntet, sie konnten 

  około trzydzieści lat   wie Ende dreißig 

  stałem   ich stand 
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  nazwałem   nannte - ich nannte, du nanntest, er nannte, 
wir nannten, ihr nanntet, sie nannten 

  w obliczu   angesichts 

  musiałby   er müsste 

  ogłoszony   angekündigt 

  odejście   Rücktritt, der 

  mówiłem   sprach - ich sprach, du sprachst, er sprach, wir 
sprachen, ihr spracht, sie sprachen 

  zgubiłem   verlor - ich verlor, du verlorst, er verlor, wir 
verloren, ihr verlort, sie verloren 

  przypadać do gustu   behagen 

  przedkładać   vorlegen 

  spotkałem   traf - ich traf, du trafst, er traf, wir trafen, ihr 
traft, sie trafen 

  zgrzytać   knirschen 

  młodzi   Jugendliche, der 

  należałem   gehörte - ich gehörte, du gehörtest, er 
gehörte, wir gehörten, ihr gehörtet, sie 
gehörten 

  oszacowanie   Einschätzung, die 

  dzwoniłem   rief - Ich rief an, du riefst an, er rief an, wir 
riefen an, ihr rieft an, sie riefen an 

  płaciłem   galt - Ich galt, du galtst, er galt, wir galten, ihr 
galtet, sie galten 

  zbić z tropu   verblüffen 

  stwierdzać   feststellen 
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  czuć   spüren 

  szef rządu   Regierungschef, der 

  chciałem   wollte - ich wollte, du wolltest, er wollte, wir 
wollten, ihr wolltet, sie wollten 

  uderzyłem   schlug - ich schlug, du schlugst, er schlug, wir 
schlugen, ihr schlugt, sie schlugen 

  wygrałem   gewann - ich gewann, du gewannst, er 
gewann, wir gewannen, ihr gewannt, sie 
gewannen 

  miejsce   Ort, der 

  hamulce   Bremse, die 

  klamka   Türgriff, der 

  spadłem   ich fiel 

  opór   Widerstand, der 

  ostrzegałem   warnte - ich warnte, du warntest, er warnte, 
wir warnten, ihr warntet, sie warnten 

  napisany- napisałem   schrieb - ich schrieb, du schriebst, er schrieb, 
wir schrieben, ihr schriebt, sie schrieben 

  ministerstwo   Ministerium, das 

  zostawiłem   ließ - ich ließ, du ließt, er ließ, wir ließen, ihr 
ließt, sie ließen 

  jechałem, jechałeś, on jechał ona jechała ono 
jechało, my jechaliśmy jechałyśmy, wy 
jechaliście jechałyście, oni jechali one jechały 

  fuhr - ich fuhr, du fuhrst, er fuhr, wir fuhren, 
ihr fuhrt, sie fuhren 

  wykształcenie   Ausbildung, die 

  obłożyć   belegen 
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  rzucać się w oczy   auffallen 

  przyszedłem   kam - Ich kam, du kamst, er kam, wir kamen, 
ihr kamt, sie kamen 

  znalazłem   fand - ich fand, du fandst, er fand, wir fanden, 
ihr fandet, sie fanden 

  musiałem   musste - ich musste, du musstest, er musste, 
wir mussten , ihr musstet, sie mussten 

  widziałem   ich sah 

  bez tego   ohnehin 

  odznaczenie   Anerkennung, die 

  otrzymałem   erhielt - ich erhielt, du erhieltst, er erhielt, wir 
erhielten, ihr erhieltet, sie erhielten 

  spełnić prośbę   der Bitte nachkommen 

  zaaresztować   festnehmen 

  myśl   Sinn, der 

  zmarszczyć   rümpfen 

  wiedziałem   wusste - ich wusste, du wusstest, er wusste, 
wir wussten, ihr wusstet, sie wussten 

  zatrzymać się   aussetzen 

  tam i z powrotem   hin und her 

  mina   Miene 

  spełnić się   wahr werden 

  szedłem   ging - Ich ging, du gingst, er ging, wir gingen, 
ihr gingt, sie gingen 

  opłacić się   sich auszahlen 
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  inżynier   Ingenieur, der 
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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 

tragen   nosić    trug   nosił 
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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 

unterhalten bawić się   unterhielt  bawił się 
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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 

 

091_Lekcja 16 – Bezokolicznik z zu_ słownictwo - słuchaj! 

  verbieten   zabraniać 

  erfüllen   realizować, spełnić 

  kündigen   zwolnić, wypowiedzieć 

  überreden   przekonać 

  jedenfalls   w każdym razie 

  unterdessen   tymczasem 

  Anstreicher, der   malarz 

  Bekanntschaft machen   zapoznać się 

  annehmen   zakładać 

  beschließ - Ich beschließ, du beschließt, er 
beschließ, wir beschließen, ihr beschließt, sie 
beschließen 

  zdecydowałem 

  fügen   podporządkować się 

  Güte, die   dobroć 

  nachdenken über 4p   myśleć o 

  beunruhigen   martwić się 

  tun   robić 



 488 

  beneiden   zazdrościć 

  totschlagen   zabić 

  Halt, der   wsparcie 

  anordnen   polecić 

  veröffentlichen   opublikować 

  Auftrag, der, Aufträge   zlecenie, zlecenia 

  aufgefordert   poproszony 

  Bedarf, der   potrzeba 

  verwirklichen   urzeczywistnić, zrealizować 

  Schalter, der   okienko 

  werben   pozyskiwać 

  Lärmen, das   hałas 

  im Voraus   z góry 

  Lücke, die   luka 

  kurz machen   streszczać się 

  Belastung, die   obciążenie 

  Absicht, die   zamiar 

  eher   raczej 

  bedenken   rozważać 

  ausfüllen   wypełnić 

  abgeben   oddać 
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  erreichte - ich erreichte, du erreichtest, er 
erreichte, wir erreichten ihr erreichtet, sie 
erreichten 

  dotrzeć 

  geeignet   odpowiedni 

  sich wenden an 4p   zwrócić się do 

  fassen   zrozumieć 

  deutlich   wyraźnie 

  scheinen   wydawać się 

  peinlich   zawstydzony/żenujący 

  bieten   prosić 

  gähnen   ziewać 

  vermeiden   uniknąć 

  vermitteln   pośredniczyć 

  besorgen   załatwić 

  faseln   bredzić 

  scheinen   wydawać się 

  Anlass, der   okazja 

  sich ärgern über 4p   złościć się z 

  Antrag, der   wniosek 

  Ware, die   towar 

  faul   leniwy 
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092_Lekcja 16 – Bezokolicznik z zu_ Słownictwo - przetłumacz! 

  wyraźnie   deutlich 

  dotrzeć   erreichte - ich erreichte, du erreichtest, er 
erreichte, wir erreichten ihr erreichtet, sie 
erreichten 

  zamiar   Absicht, die 

  załatwić   besorgen 

  pozyskiwać   werben 

  odpowiedni   geeignet 

  opublikować   veröffentlichen 

  tymczasem   unterdessen 

  martwić się   beunruhigen 

  okazja   Anlass, der 

  wydawać się   scheinen 

  zabraniać   verbieten 

  wydawać się   scheinen 

  zwrócić się do   sich wenden an 4p 

  z góry   im Voraus 

  obciążenie   Belastung, die 

  podporządkować się   fügen 

  polecić   anordnen 

  streszczać się   kurz machen 

  urzeczywistnić, zrealizować   verwirklichen 
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  bredzić   faseln 

  oddać   abgeben 

  realizować, spełnić   erfüllen 

  robić   tun 

  w każdym razie   jedenfalls 

  wsparcie   Halt, der 

  pośredniczyć   vermitteln 

  wniosek   Antrag, der 

  zdecydowałem   beschließ - Ich beschließ, du beschließt, er 
beschließ, wir beschließen, ihr beschließt, sie 
beschließen 

  malarz   Anstreicher, der 

  potrzeba   Bedarf, der 

  poproszony   aufgefordert 

  zrozumieć   fassen 

  zwolnić, wypowiedzieć   kündigen 

  rozważać   bedenken 

  uniknąć   vermeiden 

  wypełnić   ausfüllen 

  zakładać   annehmen 

  zawstydzony/żenujący   peinlich 

  złościć się z   sich ärgern über 4p 
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  zabić   totschlagen 

  zlecenie, zlecenia   Auftrag, der, Aufträge 

  luka   Lücke, die 

  okienko   Schalter, der 

  raczej   eher 

  zapoznać się   Bekanntschaft machen 

  dobroć   Güte, die 

  myśleć o   nachdenken über 4p 

  hałas   Lärmen, das 

  prosić   bieten 

  ziewać   gähnen 

  towar   Ware, die 

  zazdrościć   beneiden 

  przekonać   überreden 

  leniwy   faul 

 

093_Lekcja 16_Bezokolicznik z 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:   
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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.  

Bezokolicznik z zu i bez zu 
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.  
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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:  

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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094_Lekcja 16 – Bezokolicznik z zu_ Ćwiczenia sprawdzające - słuchaj! 

  Die Ware ist überall zu bekommen.   Ten towar jest ogólnodostępny. 

  Es ist ihm peinlich, weder gesiegt zu haben 
noch gestorben zu sein. 

  Jest zawstydzony, że ani nie wygrał, ani nie 
umarł. 

  Das ist leider nicht zu vermeiden.   Niestety nie można tego uniknąć. 

  Doch die beiden schienen nichts gehört zu 
haben. 

  Wydawało się, że obie nic nie słyszały. 

  Es ist nicht leicht das zu verwirklichen.   Nie jest łatwo to zrealizować. 

  um es deutlich zu sagen   żebym powiedział to wyraźnie 

  Er wird versuchen sie zu überreden.   Spróbuje ją przekonać. 

  Er hat angeordnet den Auftrag zu erledigen.   Polecił, aby wykonać tę pracę. 

  Es gibt keinen Grund, sich darüber zu ärgern.   Nie ma żadnego powodu, żeby się złościć z 
tego powodu. 

  Es ist besser, ihm im voraus zu bezahlen.   Lepiej zapłacić mu z góry. 

  Um die Zeit bis zur Landung totzuschlagen …   Żeby zabić czas do lądowania… 

  Ist das zu fassen?   Czy to da się zrozumieć? 

  Er hat mir empfohlen mich an den Direktor zu 
wenden. 

  Polecił mi, żebym zwrócił się do dyrektora. 

  Es ist gut darüber nachzudenken.   Dobrze o tym pomyśleć. 

  Er hat die Absicht eine Arbeit zu finden.   Ma zamiar znaleźć pracę. 

  Der Anstreicher hat die Rathausfenster 
anzustreichen. 

  Malarz ma malować okna ratusza. 

  Doch ihm blieb keine andere Wahl, als sich zu 
fügen. 

  Nie miał innego wyjścia, jak tylko 
podporządkować się. 

  Sie hat viel zu tun.   Ma wiele do zrobienia. 
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  Um Halt zu finden …   żebym znalazł wsparcie… 

  Er hat sich entschieden den Antrag 
abzulehnen. 

  Zdecydował się, że odrzuci ten wniosek. 

  Es ist unmöglich ihn zu erreichen.   Nie można do niego dotrzeć. 

  Es ist anzunehmen   Należy zakładać 

  Du bist wirklich zu beneiden.   Należy ci tylko zazdrościć. 

  Ich bitte sich nicht zu beunruhigen.   Proszę się nie martwić. 

  Sie hat sich entschieden neue Kunden zu 
werben. 

  Zdecydowała się, że pozyska nowych 
klientów. 

  Hör auf zu gähnen!   Przestań ziewać! 

  Also, um es kurz zu machen.   Więc się streszczę. 

  Ich jedenfalls brauche lange um mir Namen zu 
merken. 

  Ja w każdym razie potrzebuję dużo czasu, aby 
zapamiętać nazwiska. 

  Ich gehe unterdessen die Unterlagen holen.   Tymczasem idę odebrać dokumenty. 

  Er hat mich aufgefordert zu gehen.   Poprosił mnie, żebym poszedł. 

  Ich beschließ einen Deutschkurs zu belegen.   Zdecydowałem, że pójdę na kurs 
niemieckiego. 

  Es ist noch ein Formular auszufüllen.   Należy jeszcze wypełnić formularz. 

  Der Auftrag wurde ausgeführt.   Zlecenie zostało wykonane. 

  Ich nehme an, es ist ein Anlass dir zu 
Gratulieren. 

  Przypuszczam, że to powód, by ci 
pogratulować. 

  Jetzt wäre ein geeigneter Zeitpunkt, mit Beten 
anzufangen. 

  Byłby to odpowiedni moment na rozpoczęcie 
modlitwy. 

  Alle Angaben sind zu veröffentlichen.   Wszystkie dane należy opublikować. 
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  Ich freue mich, Ihre Bekanntschaft zu 
machen. 

  Bardzo się cieszę, że mogę Pana poznać. 

  Am Schalter hat er sein Gepäck abzugeben.   W okienku musi oddać bagaż. 

  Er bittet mich ihm zu helfen.   Prosi mnie, bym mu pomógł. 

  Hören Sie auf zu faseln.   Niech Pan przestanie bredzić. 

  Wollen Sie die Güte haben, anzufangen?   Czy byłaby Pani na tyle uprzejma, by zacząć? 

  Je nach Bedarf ein oder zwei Tabletten 
einnehmen. 

  W razie potrzeby należy brać jedną lub dwie 
tabletki. 

  Das Formular ist am Schalter abzugeben.   Formularz należy oddać w okienku. 

  Der Patient scheint eine leichte Angina zu 
haben. 

  Wydaje się, że pacjent ma lekką anginę. 

  Sie fuhr mit dem Bus um eher dort zu sein.   Pojechała raczej autobusem, żeby być tam 
wcześniej. 

  Kannst du nicht aufhören zu lärmen?   Nie możesz przestać hałasować? 

  Da ist noch einiges zu bedenken.   Jest jeszcze wiele do rozważenia. 

  Er hat die Absicht zu kündigen.   Ma zamiar się zwolnić. 

  Diese Belastung ist zu verhindern.   Należy zapobiec temu obciążeniu. 

  Ich hatte noch viel zu besorgen.   Musiałem jeszcze dużo załatwić. 

  Er versuchte zwischen den Parteien zu 
vermitteln. 

  Próbowałem pośredniczyć między partiami. 

  Um die Lücken aufzufüllen…   żeby wypełnić luki. 

  Er hat ihm verboten sie zu besuchen.   Zabronił mu odwiedzać ją. 

  Es ist nicht leicht unseren Plan zu erfüllen.   Nie łatwo zrealizować nasz plan. 

  Er ist zu faul uns zu helfen.   Jest zbyt leniwy, żeby nam pomógł. 
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095_Lekcja 16 –Bezokolicznik z zu_ Ćwiczenia sprawdzające - przetłumacz! 

  Wszystkie dane należy opublikować.   Alle Angaben sind zu veröffentlichen. 

  Jest jeszcze wiele do rozważenia.   Da ist noch einiges zu bedenken. 

  Bardzo się cieszę, że mogę Pana poznać.   Ich freue mich, Ihre Bekanntschaft zu 
machen. 

  Zdecydowała się, że pozyska nowych 
klientów. 

  Sie hat sich entschieden neue Kunden zu 
werben. 

  Nie miał innego wyjścia, jak tylko 
podporządkować się. 

  Doch ihm blieb keine andere Wahl, als sich zu 
fügen. 

  Proszę się nie martwić.   Ich bitte sich nicht zu beunruhigen. 

  W razie potrzeby należy brać jedną lub dwie 
tabletki. 

  Je nach Bedarf ein oder zwei Tabletten 
einnehmen. 

  Zabronił mu odwiedzać ją.   Er hat ihm verboten sie zu besuchen. 

  Ma zamiar znaleźć pracę.   Er hat die Absicht eine Arbeit zu finden. 

  żeby wypełnić luki.   Um die Lücken aufzufüllen… 

  Lepiej zapłacić mu z góry.   Es ist besser, ihm im voraus zu bezahlen. 

  Niestety nie można tego uniknąć.   Das ist leider nicht zu vermeiden. 

  Czy to da się zrozumieć?   Ist das zu fassen? 

  Należy zakładać   Es ist anzunehmen 

  Wydaje się, że pacjent ma lekką anginę.   Der Patient scheint eine leichte Angina zu 
haben. 

  Polecił mi, żebym zwrócił się do dyrektora.   Er hat mir empfohlen mich an den Direktor zu 
wenden. 

  Więc się streszczę.   Also, um es kurz zu machen. 

  Zdecydował się, że odrzuci ten wniosek.   Er hat sich entschieden den Antrag 
abzulehnen. 
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  Ma zamiar się zwolnić.   Er hat die Absicht zu kündigen. 

  Czy byłaby Pani na tyle uprzejma, by zacząć?   Wollen Sie die Güte haben, anzufangen? 

  Spróbuje ją przekonać.   Er wird versuchen sie zu überreden. 

  Prosi mnie, bym mu pomógł.   Er bittet mich ihm zu helfen. 

  Byłby to odpowiedni moment na rozpoczęcie 
modlitwy. 

  Jetzt wäre ein geeigneter Zeitpunkt, mit Beten 
anzufangen. 

  Przestań ziewać!   Hör auf zu gähnen! 

  W okienku musi oddać bagaż.   Am Schalter hat er sein Gepäck abzugeben. 

  Malarz ma malować okna ratusza.   Der Anstreicher hat die Rathausfenster 
anzustreichen. 

  żebym znalazł wsparcie…   Um Halt zu finden … 

  Zlecenie zostało wykonane.   Der Auftrag wurde ausgeführt. 

  Próbowałem pośredniczyć między partiami.   Er versuchte zwischen den Parteien zu 
vermitteln. 

  Wydawało się, że obie nic nie słyszały.   Doch die beiden schienen nichts gehört zu 
haben. 

  Ma wiele do zrobienia.   Sie hat viel zu tun. 

  Pojechała raczej autobusem, żeby być tam 
wcześniej. 

  Sie fuhr mit dem Bus um eher dort zu sein. 

  Polecił, aby wykonać tę pracę.   Er hat angeordnet den Auftrag zu erledigen. 

  Poprosił mnie, żebym poszedł.   Er hat mich aufgefordert zu gehen. 

  Tymczasem idę odebrać dokumenty.   Ich gehe unterdessen die Unterlagen holen. 

  Nie łatwo zrealizować nasz plan.   Es ist nicht leicht unseren Plan zu erfüllen. 

  Należy ci tylko zazdrościć.   Du bist wirklich zu beneiden. 
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  Dobrze o tym pomyśleć.   Es ist gut darüber nachzudenken. 

  Nie jest łatwo to zrealizować.   Es ist nicht leicht das zu verwirklichen. 

  Ja w każdym razie potrzebuję dużo czasu, aby 
zapamiętać nazwiska. 

  Ich jedenfalls brauche lange um mir Namen zu 
merken. 

  Nie ma żadnego powodu, żeby się złościć z 
tego powodu. 

  Es gibt keinen Grund, sich darüber zu ärgern. 

  Niech Pan przestanie bredzić.   Hören Sie auf zu faseln. 

  Należy jeszcze wypełnić formularz.   Es ist noch ein Formular auszufüllen. 

  żebym powiedział to wyraźnie   um es deutlich zu sagen 

  Jest zawstydzony, że ani nie wygrał, ani nie 
umarł. 

  Es ist ihm peinlich, weder gesiegt zu haben 
noch gestorben zu sein. 

  Nie możesz przestać hałasować?   Kannst du nicht aufhören zu lärmen? 

  Należy zapobiec temu obciążeniu.   Diese Belastung ist zu verhindern. 

  Zdecydowałem, że pójdę na kurs 
niemieckiego. 

  Ich beschließ einen Deutschkurs zu belegen. 

  Ten towar jest ogólnodostępny.   Die Ware ist überall zu bekommen. 

  Przypuszczam, że to powód, by ci 
pogratulować. 

  Ich nehme an, es ist ein Anlass dir zu 
Gratulieren. 

  Żeby zabić czas do lądowania…   Um die Zeit bis zur Landung totzuschlagen … 

  Formularz należy oddać w okienku.   Das Formular ist am Schalter abzugeben. 

  Nie można do niego dotrzeć.   Es ist unmöglich ihn zu erreichen. 

  Musiałem jeszcze dużo załatwić.   Ich hatte noch viel zu besorgen. 

  Jest zbyt leniwy, żeby nam pomógł.   Er ist zu faul uns zu helfen. 
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096_Lekcja 16 – Bezokolicznik z zu_wysłuchaj po niemiecku! 

  Diese Belastung ist zu verhindern.   Należy zapobiec temu obciążeniu. 

  Jetzt wäre ein geeigneter Zeitpunkt, mit Beten 
anzufangen. 

  Byłby to odpowiedni moment na rozpoczęcie 
modlitwy. 

  Es ist nicht leicht das zu verwirklichen.   Nie jest łatwo to zrealizować. 

  Der Anstreicher hat die Rathausfenster 
anzustreichen. 

  Malarz ma malować okna ratusza. 

  Ich hatte noch viel zu besorgen.   Musiałem jeszcze dużo załatwić. 

  Um Halt zu finden …   żebym znalazł wsparcie… 

  Er hat angeordnet den Auftrag zu erledigen.   Polecił, aby wykonać tę pracę. 

  Um die Lücken aufzufüllen…   żeby wypełnić luki. 

  Ist das zu fassen?   Czy to da się zrozumieć? 

  Ich bitte sich nicht zu beunruhigen.   Proszę się nie martwić. 

  Am Schalter hat er sein Gepäck abzugeben.   W okienku musi oddać bagaż. 

  Doch die beiden schienen nichts gehört zu 
haben. 

  Wydawało się, że obie nic nie słyszały. 

  Es ist nicht leicht unseren Plan zu erfüllen.   Nie łatwo zrealizować nasz plan. 

  Ich nehme an, es ist ein Anlass dir zu 
Gratulieren. 

  Przypuszczam, że to powód, by ci 
pogratulować. 

  Sie hat viel zu tun.   Ma wiele do zrobienia. 

  Er hat die Absicht eine Arbeit zu finden.   Ma zamiar znaleźć pracę. 

  Es ist anzunehmen   Należy zakładać 

  Hör auf zu gähnen!   Przestań ziewać! 

  Er versuchte zwischen den Parteien zu 
vermitteln. 

  Próbowałem pośredniczyć między partiami. 
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  Du bist wirklich zu beneiden.   Należy ci tylko zazdrościć. 

  Er hat ihm verboten sie zu besuchen.   Zabronił mu odwiedzać ją. 

  Ich jedenfalls brauche lange um mir Namen zu 
merken. 

  Ja w każdym razie potrzebuję dużo czasu, aby 
zapamiętać nazwiska. 

  Er hat mich aufgefordert zu gehen.   Poprosił mnie, żebym poszedł. 

  Es ist gut darüber nachzudenken.   Dobrze o tym pomyśleć. 

  Es ist besser, ihm im voraus zu bezahlen.   Lepiej zapłacić mu z góry. 

  Der Patient scheint eine leichte Angina zu 
haben. 

  Wydaje się, że pacjent ma lekką anginę. 

  Alle Angaben sind zu veröffentlichen.   Wszystkie dane należy opublikować. 

  Er hat mir empfohlen mich an den Direktor zu 
wenden. 

  Polecił mi, żebym zwrócił się do dyrektora. 

  Das ist leider nicht zu vermeiden.   Niestety nie można tego uniknąć. 

  Hören Sie auf zu faseln.   Niech Pan przestanie bredzić. 

  Es ist unmöglich ihn zu erreichen.   Nie można do niego dotrzeć. 

  Er hat sich entschieden den Antrag 
abzulehnen. 

  Zdecydował się, że odrzuci ten wniosek. 

  Ich gehe unterdessen die Unterlagen holen.   Tymczasem idę odebrać dokumenty. 

  Er hat die Absicht zu kündigen.   Ma zamiar się zwolnić. 

  Es ist ihm peinlich, weder gesiegt zu haben 
noch gestorben zu sein. 

  Jest zawstydzony, że ani nie wygrał, ani nie 
umarł. 

  Um die Zeit bis zur Landung totzuschlagen …   Żeby zabić czas do lądowania… 

  Ich beschließ einen Deutschkurs zu belegen.   Zdecydowałem, że pójdę na kurs 
niemieckiego. 

  Wollen Sie die Güte haben, anzufangen?   Czy byłaby Pani na tyle uprzejma, by zacząć? 
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  Sie hat sich entschieden neue Kunden zu 
werben. 

  Zdecydowała się, że pozyska nowych 
klientów. 

  Ich freue mich, Ihre Bekanntschaft zu 
machen. 

  Bardzo się cieszę, że mogę Pana poznać. 

  Also, um es kurz zu machen.   Więc się streszczę. 

  Kannst du nicht aufhören zu lärmen?   Nie możesz przestać hałasować? 

  um es deutlich zu sagen   żebym powiedział to wyraźnie 

  Es gibt keinen Grund, sich darüber zu ärgern.   Nie ma żadnego powodu, żeby się złościć z 
tego powodu. 

  Sie fuhr mit dem Bus um eher dort zu sein.   Pojechała raczej autobusem, żeby być tam 
wcześniej. 

  Da ist noch einiges zu bedenken.   Jest jeszcze wiele do rozważenia. 

  Der Auftrag wurde ausgeführt.   Zlecenie zostało wykonane. 

  Doch ihm blieb keine andere Wahl, als sich zu 
fügen. 

  Nie miał innego wyjścia, jak tylko 
podporządkować się. 

  Er wird versuchen sie zu überreden.   Spróbuje ją przekonać. 

  Je nach Bedarf ein oder zwei Tabletten 
einnehmen. 

  W razie potrzeby należy brać jedną lub dwie 
tabletki. 

  Das Formular ist am Schalter abzugeben.   Formularz należy oddać w okienku. 

  Die Ware ist überall zu bekommen.   Ten towar jest ogólnodostępny. 

  Er bittet mich ihm zu helfen.   Prosi mnie, bym mu pomógł. 

  Es ist noch ein Formular auszufüllen.   Należy jeszcze wypełnić formularz. 

  Er ist zu faul uns zu helfen.   Jest zbyt leniwy, żeby nam pomógł. 
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090.01_Lekcja 15_Czas przeszły Imperfekt- Präteritum_karty 

Ich beschließ einen 
Deutschkurs zu belegen. 

Es ist unmöglich ihn zu 
erreichen. 

Er versuchte zwischen den 
Parteien zu vermitteln. 

Da ist noch einiges zu 
bedenken. 

Es ist anzunehmen 
Ich bitte sich nicht zu 

beunruhigen. 

Hören Sie auf zu faseln. Ist das zu fassen? 
Doch ihm blieb keine andere 

Wahl, als sich zu fügen. 

Also, um es kurz zu machen. 
Doch die beiden schienen 

nichts gehört zu haben. 
Um die Zeit bis zur Landung 

totzuschlagen … 

Ich hatte noch viel zu 
besorgen. 

Sie hat viel zu tun. 
Alle Angaben sind zu 

veröffentlichen. 

Das ist leider nicht zu 
vermeiden. 

Es ist nicht leicht unseren 
Plan zu erfüllen. 

Er hat ihm verboten sie zu 
besuchen. 
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Próbowałem pośredniczyć 
między partiami. 

Nie można do niego dotrzeć. 
Zdecydowałem, że pójdę na 

kurs niemieckiego. 

Proszę się nie martwić. Należy zakładać 
Jest jeszcze wiele do 

rozważenia. 

Nie miał innego wyjścia, jak 
tylko podporządkować się. 

Czy to da się zrozumieć? 
Niech Pan przestanie 

bredzić. 

Żeby zabić czas do 
lądowania… 

Wydawało się, że obie nic 
nie słyszały. 

Więc się streszczę. 

Wszystkie dane należy 
opublikować. 

Ma wiele do zrobienia. 
Musiałem jeszcze dużo 

załatwić. 

Zabronił mu odwiedzać ją. 
Nie łatwo zrealizować nasz 

plan. 
Niestety nie można tego 

uniknąć. 

 

 

 

 

 



 506 

Es ist nicht leicht das zu 
verwirklichen. 

Er bittet mich ihm zu helfen. 
Er hat angeordnet den 
Auftrag zu erledigen. 

Der Patient scheint eine 
leichte Angina zu haben. 

Am Schalter hat er sein 
Gepäck abzugeben. 

Das Formular ist am Schalter 
abzugeben. 

Sie fuhr mit dem Bus um 
eher dort zu sein. 

Ich freue mich, Ihre 
Bekanntschaft zu machen. 

Er wird versuchen sie zu 
überreden. 

Er hat die Absicht eine 
Arbeit zu finden. 

Ich jedenfalls brauche lange 
um mir Namen zu merken. 

Er hat mich aufgefordert zu 
gehen. 

Ich nehme an, es ist ein 
Anlass dir zu Gratulieren. 

Kannst du nicht aufhören zu 
lärmen? 

Der Auftrag wurde 
ausgeführt. 

Um Halt zu finden … 
Um die Lücken 
aufzufüllen… 

Die Ware ist überall zu 
bekommen. 
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Polecił, aby wykonać tę 
pracę. 

Prosi mnie, bym mu pomógł. 
Nie jest łatwo to 

zrealizować. 

Formularz należy oddać w 
okienku. 

W okienku musi oddać 
bagaż. 

Wydaje się, że pacjent ma 
lekką anginę. 

Spróbuje ją przekonać. 
Bardzo się cieszę, że mogę 

Pana poznać. 
Pojechała raczej autobusem, 

żeby być tam wcześniej. 

Poprosił mnie, żebym 
poszedł. 

Ja w każdym razie 
potrzebuję dużo czasu, aby 

zapamiętać nazwiska. 
Ma zamiar znaleźć pracę. 

Zlecenie zostało wykonane. 
Nie możesz przestać 

hałasować? 
Przypuszczam, że to powód, 

by ci pogratulować. 

Ten towar jest 
ogólnodostępny. 

żeby wypełnić luki. żebym znalazł wsparcie… 
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Der Anstreicher hat die 
Rathausfenster 
anzustreichen. 

Diese Belastung ist zu 
verhindern. 

Es ist noch ein Formular 
auszufüllen. 

Er hat sich entschieden den 
Antrag abzulehnen. 

Sie hat sich entschieden neue 
Kunden zu werben. 

Er hat die Absicht zu 
kündigen. 

Ich gehe unterdessen die 
Unterlagen holen. 

Es ist besser, ihm im voraus 
zu bezahlen. 

Er hat mir empfohlen mich 
an den Direktor zu wenden. 

Es gibt keinen Grund, sich 
darüber zu ärgern. 

Es ist gut darüber 
nachzudenken. 

Je nach Bedarf ein oder zwei 
Tabletten einnehmen. 

Hör auf zu gähnen! 
Wollen Sie die Güte haben, 

anzufangen? 
um es deutlich zu sagen 

Jetzt wäre ein geeigneter 
Zeitpunkt, mit Beten 

anzufangen. 

Es ist ihm peinlich, weder 
gesiegt zu haben noch 

gestorben zu sein. 

Du bist wirklich zu 
beneiden. 
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Należy jeszcze wypełnić 
formularz. 

Należy zapobiec temu 
obciążeniu. 

Malarz ma malować okna 
ratusza. 

Ma zamiar się zwolnić. 
Zdecydowała się, że pozyska 

nowych klientów. 
Zdecydował się, że odrzuci 

ten wniosek. 

Polecił mi, żebym zwrócił 
się do dyrektora. 

Lepiej zapłacić mu z góry. 
Tymczasem idę odebrać 

dokumenty. 

W razie potrzeby należy brać 
jedną lub dwie tabletki. 

Dobrze o tym pomyśleć. 
Nie ma żadnego powodu, 

żeby się złościć z tego 
powodu. 

żebym powiedział to 
wyraźnie 

Czy byłaby Pani na tyle 
uprzejma, by zacząć? 

Przestań ziewać! 

Należy ci tylko zazdrościć. 
Jest zawstydzony, że ani nie 

wygrał, ani nie umarł. 

Byłby to odpowiedni 
moment na rozpoczęcie 

modlitwy. 
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Er ist zu faul uns zu helfen. -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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-  -  
Jest zbyt leniwy, żeby nam 

pomógł. 
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096.02_Lekcja 16 – Bezokolicznik z zu_test 

  Należy jeszcze wypełnić formularz. ................................................................. 

  Nie łatwo zrealizować nasz plan. ................................................................. 

  Poprosił mnie, żebym poszedł. ................................................................. 

  Czy to da się zrozumieć? ................................................................. 

  Ja w każdym razie potrzebuję dużo czasu, aby 
zapamiętać nazwiska. 

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

  Ma zamiar się zwolnić. ................................................................. 

  Zabronił mu odwiedzać ją. ................................................................. 

  Przestań ziewać! ................................................................. 

  Ma zamiar znaleźć pracę. ................................................................. 

  Tymczasem idę odebrać dokumenty. ................................................................. 

  Zdecydowała się, że pozyska nowych 
klientów. 

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

  Pojechała raczej autobusem, żeby być tam 
wcześniej. 

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

  Byłby to odpowiedni moment na rozpoczęcie 
modlitwy. 

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

  Wszystkie dane należy opublikować. ................................................................. 

  żeby wypełnić luki. ................................................................. 

  Czy byłaby Pani na tyle uprzejma, by zacząć? ................................................................. 

  Spróbuje ją przekonać. ................................................................. 

  Wydaje się, że pacjent ma lekką anginę. ................................................................. 

  W okienku musi oddać bagaż. ................................................................. 
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  Bardzo się cieszę, że mogę Pana poznać. ................................................................. 

  Więc się streszczę. ................................................................. 

  Nie ma żadnego powodu, żeby się złościć z 
tego powodu. 

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

  Próbowałem pośredniczyć między partiami. ................................................................. 

  Dobrze o tym pomyśleć. ................................................................. 

  Formularz należy oddać w okienku. ................................................................. 

  Polecił, aby wykonać tę pracę. ................................................................. 

  Nie możesz przestać hałasować? ................................................................. 

  Jest zbyt leniwy, żeby nam pomógł. ................................................................. 

  Zlecenie zostało wykonane. ................................................................. 

  Jest jeszcze wiele do rozważenia. ................................................................. 

  Należy zapobiec temu obciążeniu. ................................................................. 

  Polecił mi, żebym zwrócił się do dyrektora. ................................................................. 

  Nie miał innego wyjścia, jak tylko 
podporządkować się. 

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

  Niestety nie można tego uniknąć. ................................................................. 

  Jest zawstydzony, że ani nie wygrał, ani nie 
umarł. 

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

  Należy zakładać ................................................................. 

  Prosi mnie, bym mu pomógł. ................................................................. 

  Lepiej zapłacić mu z góry. ................................................................. 

  Niech Pan przestanie bredzić. ................................................................. 
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  Należy ci tylko zazdrościć. ................................................................. 

  żebym znalazł wsparcie… ................................................................. 

  Żeby zabić czas do lądowania… ................................................................. 

  Ten towar jest ogólnodostępny. ................................................................. 

  Nie można do niego dotrzeć. ................................................................. 

  żebym powiedział to wyraźnie ................................................................. 

  W razie potrzeby należy brać jedną lub dwie 
tabletki. 

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

  Musiałem jeszcze dużo załatwić. ................................................................. 

  Wydawało się, że obie nic nie słyszały. ................................................................. 

  Malarz ma malować okna ratusza. ................................................................. 

  Proszę się nie martwić. ................................................................. 

  Nie jest łatwo to zrealizować. ................................................................. 

  Ma wiele do zrobienia. ................................................................. 

  Zdecydował się, że odrzuci ten wniosek. ................................................................. 

  Zdecydowałem, że pójdę na kurs 
niemieckiego. 

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

  Przypuszczam, że to powód, by ci 
pogratulować. 

................................................................. 
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096.03_Lekcja 16 – Bezokolicznik z zu_klucz 

  Należy jeszcze wypełnić formularz.   Es ist noch ein Formular auszufüllen. 

  Nie łatwo zrealizować nasz plan.   Es ist nicht leicht unseren Plan zu erfüllen. 

  Poprosił mnie, żebym poszedł.   Er hat mich aufgefordert zu gehen. 

  Czy to da się zrozumieć?   Ist das zu fassen? 

  Ja w każdym razie potrzebuję dużo czasu, aby 
zapamiętać nazwiska. 

  Ich jedenfalls brauche lange um mir Namen zu 
merken. 

  Ma zamiar się zwolnić.   Er hat die Absicht zu kündigen. 

  Zabronił mu odwiedzać ją.   Er hat ihm verboten sie zu besuchen. 

  Przestań ziewać!   Hör auf zu gähnen! 

  Ma zamiar znaleźć pracę.   Er hat die Absicht eine Arbeit zu finden. 

  Tymczasem idę odebrać dokumenty.   Ich gehe unterdessen die Unterlagen holen. 

  Zdecydowała się, że pozyska nowych 
klientów. 

  Sie hat sich entschieden neue Kunden zu 
werben. 

  Pojechała raczej autobusem, żeby być tam 
wcześniej. 

  Sie fuhr mit dem Bus um eher dort zu sein. 

  Byłby to odpowiedni moment na rozpoczęcie 
modlitwy. 

  Jetzt wäre ein geeigneter Zeitpunkt, mit Beten 
anzufangen. 

  Wszystkie dane należy opublikować.   Alle Angaben sind zu veröffentlichen. 

  żeby wypełnić luki.   Um die Lücken aufzufüllen… 

  Czy byłaby Pani na tyle uprzejma, by zacząć?   Wollen Sie die Güte haben, anzufangen? 

  Spróbuje ją przekonać.   Er wird versuchen sie zu überreden. 

  Wydaje się, że pacjent ma lekką anginę.   Der Patient scheint eine leichte Angina zu 
haben. 

  W okienku musi oddać bagaż.   Am Schalter hat er sein Gepäck abzugeben. 
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  Bardzo się cieszę, że mogę Pana poznać.   Ich freue mich, Ihre Bekanntschaft zu 
machen. 

  Więc się streszczę.   Also, um es kurz zu machen. 

  Nie ma żadnego powodu, żeby się złościć z 
tego powodu. 

  Es gibt keinen Grund, sich darüber zu ärgern. 

  Próbowałem pośredniczyć między partiami.   Er versuchte zwischen den Parteien zu 
vermitteln. 

  Dobrze o tym pomyśleć.   Es ist gut darüber nachzudenken. 

  Formularz należy oddać w okienku.   Das Formular ist am Schalter abzugeben. 

  Polecił, aby wykonać tę pracę.   Er hat angeordnet den Auftrag zu erledigen. 

  Nie możesz przestać hałasować?   Kannst du nicht aufhören zu lärmen? 

  Jest zbyt leniwy, żeby nam pomógł.   Er ist zu faul uns zu helfen. 

  Zlecenie zostało wykonane.   Der Auftrag wurde ausgeführt. 

  Jest jeszcze wiele do rozważenia.   Da ist noch einiges zu bedenken. 

  Należy zapobiec temu obciążeniu.   Diese Belastung ist zu verhindern. 

  Polecił mi, żebym zwrócił się do dyrektora.   Er hat mir empfohlen mich an den Direktor zu 
wenden. 

  Nie miał innego wyjścia, jak tylko 
podporządkować się. 

  Doch ihm blieb keine andere Wahl, als sich zu 
fügen. 

  Niestety nie można tego uniknąć.   Das ist leider nicht zu vermeiden. 

  Jest zawstydzony, że ani nie wygrał, ani nie 
umarł. 

  Es ist ihm peinlich, weder gesiegt zu haben 
noch gestorben zu sein. 

  Należy zakładać   Es ist anzunehmen 

  Prosi mnie, bym mu pomógł.   Er bittet mich ihm zu helfen. 

  Lepiej zapłacić mu z góry.   Es ist besser, ihm im voraus zu bezahlen. 
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  Niech Pan przestanie bredzić.   Hören Sie auf zu faseln. 

  Należy ci tylko zazdrościć.   Du bist wirklich zu beneiden. 

  żebym znalazł wsparcie…   Um Halt zu finden … 

  Żeby zabić czas do lądowania…   Um die Zeit bis zur Landung totzuschlagen … 

  Ten towar jest ogólnodostępny.   Die Ware ist überall zu bekommen. 

  Nie można do niego dotrzeć.   Es ist unmöglich ihn zu erreichen. 

  żebym powiedział to wyraźnie   um es deutlich zu sagen 

  W razie potrzeby należy brać jedną lub dwie 
tabletki. 

  Je nach Bedarf ein oder zwei Tabletten 
einnehmen. 

  Musiałem jeszcze dużo załatwić.   Ich hatte noch viel zu besorgen. 

  Wydawało się, że obie nic nie słyszały.   Doch die beiden schienen nichts gehört zu 
haben. 

  Malarz ma malować okna ratusza.   Der Anstreicher hat die Rathausfenster 
anzustreichen. 

  Proszę się nie martwić.   Ich bitte sich nicht zu beunruhigen. 

  Nie jest łatwo to zrealizować.   Es ist nicht leicht das zu verwirklichen. 

  Ma wiele do zrobienia.   Sie hat viel zu tun. 

  Zdecydował się, że odrzuci ten wniosek.   Er hat sich entschieden den Antrag 
abzulehnen. 

  Zdecydowałem, że pójdę na kurs 
niemieckiego. 

  Ich beschließ einen Deutschkurs zu belegen. 

  Przypuszczam, że to powód, by ci 
pogratulować. 

  Ich nehme an, es ist ein Anlass dir zu 
Gratulieren. 
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097_Lekcja 17 – Strona bierna_ słownictwo - słuchaj! 

  zugeordnet   przypisany 

  entlassen   zwolniony 

  Würfel, der   kostka, kość 

  reinschiessen   urwać się 

  Feuer, das   ogień 

  bewölkt   pochmurno 

  Umwelt, die   środowisko 

  Vertrag, der   umowa 

  Kapital, das   kapitał 

  gezwungen   zmuszony 

  Körperteil, der   część ciała 

  Fällen, das   wycinanie 

  Veranstaltung, die, Veranstaltungen   wydarzenie 

  Betrag, der   kwota, suma 

  Behörde, die, Behörden   urzędy 

  zusammengesetzt   złożone 

  Justiz, die   sądownictwo 

  Kauf, der   zakup 

  Angeklagten, die   oskarżenie 

  betroffen   dotknięty 

  dem Ruf gerecht sein   podtrzymywać reputację 
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  ersticken   dusić 

  erwischen   przyłapany 

  Konzern, der   koncern 

  vermeiden   uniknąć 

  Fraktion, die   frakcja 

  offiziell   oficjalny 

  untersagen   zakazać 

  wesentlich   znaczny, istotny 

  Bundesländer , die   państwa federalne 

  befördert   awansowany 

  Deckel, der   pokrywa 

  Vereinigung, die   zrzeszenie 

  gestehen   wyznawać 

  ins Wasser gestoßen   wepchnięty do wody 

  Fehler, der   błąd 

  Juden, die   Żydzi 

  unterwerfen   podlegać 

  gut bewandert sein   być obeznanym z 

  seines   jego 

  Anleger, der   inwestor 

  Fusion, die   fuzja 
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  gestochen   dźgnięty, ukąszony 

  entsprechend   odpowiedni 

  gegründet   założony 

 

098_Lekcja 17 – Strona bierna_ Słownictwo - przetłumacz! 

  państwa federalne   Bundesländer , die 

  zmuszony   gezwungen 

  wepchnięty do wody   ins Wasser gestoßen 

  zakazać   untersagen 

  oskarżenie   Angeklagten, die 

  wycinanie   Fällen, das 

  awansowany   befördert 

  wydarzenie   Veranstaltung, die, Veranstaltungen 

  dotknięty   betroffen 

  jego   seines 

  koncern   Konzern, der 

  część ciała   Körperteil, der 

  błąd   Fehler, der 

  fuzja   Fusion, die 

  zakup   Kauf, der 

  urwać się   reinschiessen 

  uniknąć   vermeiden 
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  znaczny, istotny   wesentlich 

  pochmurno   bewölkt 

  odpowiedni   entsprechend 

  pokrywa   Deckel, der 

  ogień   Feuer, das 

  kwota, suma   Betrag, der 

  dźgnięty, ukąszony   gestochen 

  zrzeszenie   Vereinigung, die 

  kapitał   Kapital, das 

  zwolniony   entlassen 

  wyznawać   gestehen 

  środowisko   Umwelt, die 

  przypisany   zugeordnet 

  oficjalny   offiziell 

  urzędy   Behörde, die, Behörden 

  być obeznanym z   gut bewandert sein 

  umowa   Vertrag, der 

  frakcja   Fraktion, die 

  Żydzi   Juden, die 

  przyłapany   erwischen 

  dusić   ersticken 
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  podtrzymywać reputację   dem Ruf gerecht sein 

  inwestor   Anleger, der 

  sądownictwo   Justiz, die 

  podlegać   unterwerfen 

  kostka, kość   Würfel, der 

  złożone   zusammengesetzt 

  założony   gegründet 

 

099_Lekcja 17_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.  
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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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100_Lekcja 17 – Strona bierna_ Ćwiczenia sprawdzające - słuchaj! 

  Der Vertrag würde am Montag unterzeichnet.   Umowa została podpisana w poniedziałek. 

  Ich bin in der Geschichte nicht allzu gut 
bewandert. 

  Nie jestem tak obeznany w historii. 

  Aus wievielten Komponenten wird das 
zusammengesetzt? 

  Z ilu komponentów jest to złożone? 

  Der Hund ist reingeschossen.   Pies się urwał. 

  Er wurde seines Amtes enthoben.   Został pozbawiony swojej funkcji. 

  Ich wurde ins Wasser gestoßen.   Zostałem wepchnięty do wody. 

  Ich bin tief betroffen.   Jestem głęboko dotknięty. 

  Die Vereinigung wurde letztes Jahr gegründet.   Zrzeszenie zostało założone w ubiegłym roku. 

  Der Zugang ist bis auf weiteres untersagt.   Dostęp jest zabroniony do odwołania. 

  Der Fingerabdruck konnte niemandem 
zugeordnet werden. 

  Odcisku palca nie można nikomu przypisać. 

  Die Würfel sind gefallen.   Kości zostały rzucone. 

  Ich wurde dazu gezwungen.   Byłem zmuszony do tego. 

  wie von einer Tarantel gestochen   jakby został ukąszony przez ptasznika 

  Es ist heute bewölkt.   Dziś jest pochmurno. 

  Sie wurden der Justiz übergegeben.   Zostali przekazani sądownictwu. 

  Der Betrag wurde bezahlt.   Kwota została zapłacona. 

  Der Anleger wurde über die Risiken 
informiert. 

  Inwestor został poinformowany o ryzyku. 

  Ich wurde entlassen.   Zostałem zwolniony. 

  Die Fusion der Unternehmen wurde 
genehmigt. 

  Fuzja przedsiębiorstw została zatwierdzona. 
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  Sie wurden erwischt.   Zostali przyłapani. 

  Er wurde seinem Ruf gerecht.   Podtrzymał swoją reputację. 

  Deutschland ist in 16 Bundesländer aufgeteilt.   Niemcy są podzielone na szesnaście państw 
związkowych. 

  Die Juden wurden jahrelang verfolgt.   Żydzi byli latami prześladowani. 

  Die Fraktion war gespalten.   Frakcja była podzielona. 

  Der Fehler wurde behoben.   Błąd został naprawiony. 

  Bis er erstickt ist.   Dopóki się nie udusił. 

  Das Feuer wurde gelöscht.   Ogień został zgaszony. 

  Der Kauf ist abgewickelt.   Zakup został zrealizowany. 

  Er wurde befördert.   Został awansowany. 

  Ich gestehe es.   Wyznaję to. 

  Diese Veranstaltung ist sehr gut besucht.   To wydarzenie jest bardzo dobrze 
uczęszczane. 

  Unsere Umwelt muss geschützt werden.   Nasze środowisko musi być chronione. 

  Der Konzern ist interessiert.   Koncert jest zainteresowany. 

  Ich bin offiziell eingeladen.   Jestem oficjalnie zaproszony. 

  Der Deckel war aufgeklappt.   Pokrywa była odkryta. 

  Das ist dem Wert entsprechend.   Odpowiada to wartości. 

  Das Kapital wird bereitgestellt.   Kapitał zostanie wniesiony. 

  Die Behörden haben am Wochenende 
geschlossen. 

  Urzędy są zamknięte w weekend. 

  Das Fällen der Bäume ist verboten.   Wycinanie drzew jest zakazane. 
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  Welcher Körperteil ist unverletzt?   Jaka część ciała jest nienaruszona? 

  Ich war wesentlich an der Entwicklung 
beteiligt. 

  Byłem znacznie zaangażowany w rozwój. 

  Das muss vermieden werden.   Tego należy unikać. 

  Wir alle sind Naturgesetzen unterworfen.   Wszyscy podlegamy prawom natury. 

  Die Angeklagten wurden verurteilt.   Oskarżeni zostali skazani. 

  Die Stadt wurde um 1870 gegründet.   Miasto zostało założone w 1870 roku. 

 

101_Lekcja 17 – Strona bierna_ Ćwiczenia sprawdzające - przetłumacz! 

  Kapitał zostanie wniesiony.   Das Kapital wird bereitgestellt. 

  Wyznaję to.   Ich gestehe es. 

  Zakup został zrealizowany.   Der Kauf ist abgewickelt. 

  Odcisku palca nie można nikomu przypisać.   Der Fingerabdruck konnte niemandem 
zugeordnet werden. 

  Nasze środowisko musi być chronione.   Unsere Umwelt muss geschützt werden. 

  Urzędy są zamknięte w weekend.   Die Behörden haben am Wochenende 
geschlossen. 

  Koncert jest zainteresowany.   Der Konzern ist interessiert. 

  Dostęp jest zabroniony do odwołania.   Der Zugang ist bis auf weiteres untersagt. 

  Kości zostały rzucone.   Die Würfel sind gefallen. 

  Błąd został naprawiony.   Der Fehler wurde behoben. 

  Nie jestem tak obeznany w historii.   Ich bin in der Geschichte nicht allzu gut 
bewandert. 

  Odpowiada to wartości.   Das ist dem Wert entsprechend. 
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  Zostali przyłapani.   Sie wurden erwischt. 

  Wszyscy podlegamy prawom natury.   Wir alle sind Naturgesetzen unterworfen. 

  Oskarżeni zostali skazani.   Die Angeklagten wurden verurteilt. 

  Jestem głęboko dotknięty.   Ich bin tief betroffen. 

  Żydzi byli latami prześladowani.   Die Juden wurden jahrelang verfolgt. 

  Umowa została podpisana w poniedziałek.   Der Vertrag würde am Montag unterzeichnet. 

  Dziś jest pochmurno.   Es ist heute bewölkt. 

  Byłem znacznie zaangażowany w rozwój.   Ich war wesentlich an der Entwicklung 
beteiligt. 

  Podtrzymał swoją reputację.   Er wurde seinem Ruf gerecht. 

  Wycinanie drzew jest zakazane.   Das Fällen der Bäume ist verboten. 

  Zrzeszenie zostało założone w ubiegłym roku.   Die Vereinigung wurde letztes Jahr gegründet. 

  Zostałem zwolniony.   Ich wurde entlassen. 

  Byłem zmuszony do tego.   Ich wurde dazu gezwungen. 

  Pokrywa była odkryta.   Der Deckel war aufgeklappt. 

  Dopóki się nie udusił.   Bis er erstickt ist. 

  Jaka część ciała jest nienaruszona?   Welcher Körperteil ist unverletzt? 

  Pies się urwał.   Der Hund ist reingeschossen. 

  Ogień został zgaszony.   Das Feuer wurde gelöscht. 

  Z ilu komponentów jest to złożone?   Aus wievielten Komponenten wird das 
zusammengesetzt? 

  Niemcy są podzielone na szesnaście państw 
związkowych. 

  Deutschland ist in 16 Bundesländer aufgeteilt. 
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  Zostali przekazani sądownictwu.   Sie wurden der Justiz übergegeben. 

  Został pozbawiony swojej funkcji.   Er wurde seines Amtes enthoben. 

  jakby został ukąszony przez ptasznika   wie von einer Tarantel gestochen 

  Fuzja przedsiębiorstw została zatwierdzona.   Die Fusion der Unternehmen wurde 
genehmigt. 

  Frakcja była podzielona.   Die Fraktion war gespalten. 

  Został awansowany.   Er wurde befördert. 

  Kwota została zapłacona.   Der Betrag wurde bezahlt. 

  To wydarzenie jest bardzo dobrze 
uczęszczane. 

  Diese Veranstaltung ist sehr gut besucht. 

  Jestem oficjalnie zaproszony.   Ich bin offiziell eingeladen. 

  Zostałem wepchnięty do wody.   Ich wurde ins Wasser gestoßen. 

  Tego należy unikać.   Das muss vermieden werden. 

  Inwestor został poinformowany o ryzyku.   Der Anleger wurde über die Risiken 
informiert. 

  Miasto zostało założone w 1870 roku.   Die Stadt wurde um 1870 gegründet. 

 

102_Lekcja 17 – Strona bierna_wysłuchaj po niemiecku 

  Ich wurde ins Wasser gestoßen.   Zostałem wepchnięty do wody. 

  Ich gestehe es.   Wyznaję to. 

  Deutschland ist in 16 Bundesländer aufgeteilt.   Niemcy są podzielone na szesnaście państw 
związkowych. 

  Der Kauf ist abgewickelt.   Zakup został zrealizowany. 

  Die Angeklagten wurden verurteilt.   Oskarżeni zostali skazani. 
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  Sie wurden erwischt.   Zostali przyłapani. 

  Das Feuer wurde gelöscht.   Ogień został zgaszony. 

  Die Vereinigung wurde letztes Jahr gegründet.   Zrzeszenie zostało założone w ubiegłym roku. 

  Ich wurde entlassen.   Zostałem zwolniony. 

  Welcher Körperteil ist unverletzt?   Jaka część ciała jest nienaruszona? 

  Der Konzern ist interessiert.   Koncert jest zainteresowany. 

  Das Fällen der Bäume ist verboten.   Wycinanie drzew jest zakazane. 

  Es ist heute bewölkt.   Dziś jest pochmurno. 

  Ich wurde dazu gezwungen.   Byłem zmuszony do tego. 

  Wir alle sind Naturgesetzen unterworfen.   Wszyscy podlegamy prawom natury. 

  Der Fingerabdruck konnte niemandem 
zugeordnet werden. 

  Odcisku palca nie można nikomu przypisać. 

  Das muss vermieden werden.   Tego należy unikać. 

  Die Fraktion war gespalten.   Frakcja była podzielona. 

  Er wurde seinem Ruf gerecht.   Podtrzymał swoją reputację. 

  Bis er erstickt ist.   Dopóki się nie udusił. 

  Diese Veranstaltung ist sehr gut besucht.   To wydarzenie jest bardzo dobrze 
uczęszczane. 

  Die Fusion der Unternehmen wurde 
genehmigt. 

  Fuzja przedsiębiorstw została zatwierdzona. 

  Die Würfel sind gefallen.   Kości zostały rzucone. 

  Die Juden wurden jahrelang verfolgt.   Żydzi byli latami prześladowani. 

  Ich bin tief betroffen.   Jestem głęboko dotknięty. 
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  Sie wurden der Justiz übergegeben.   Zostali przekazani sądownictwu. 

  Der Hund ist reingeschossen.   Pies się urwał. 

  Der Zugang ist bis auf weiteres untersagt.   Dostęp jest zabroniony do odwołania. 

  Er wurde seines Amtes enthoben.   Został pozbawiony swojej funkcji. 

  Ich war wesentlich an der Entwicklung 
beteiligt. 

  Byłem znacznie zaangażowany w rozwój. 

  Der Anleger wurde über die Risiken 
informiert. 

  Inwestor został poinformowany o ryzyku. 

  Der Vertrag würde am Montag unterzeichnet.   Umowa została podpisana w poniedziałek. 

  Aus wievielten Komponenten wird das 
zusammengesetzt? 

  Z ilu komponentów jest to złożone? 

  Unsere Umwelt muss geschützt werden.   Nasze środowisko musi być chronione. 

  Das ist dem Wert entsprechend.   Odpowiada to wartości. 

  Der Fehler wurde behoben.   Błąd został naprawiony. 

  Ich bin in der Geschichte nicht allzu gut 
bewandert. 

  Nie jestem tak obeznany w historii. 

  wie von einer Tarantel gestochen   jakby został ukąszony przez ptasznika 

  Ich bin offiziell eingeladen.   Jestem oficjalnie zaproszony. 

  Der Deckel war aufgeklappt.   Pokrywa była odkryta. 

  Das Kapital wird bereitgestellt.   Kapitał zostanie wniesiony. 

  Er wurde befördert.   Został awansowany. 

  Die Behörden haben am Wochenende 
geschlossen. 

  Urzędy są zamknięte w weekend. 

  Der Betrag wurde bezahlt.   Kwota została zapłacona. 
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  Die Stadt wurde um 1870 gegründet.   Miasto zostało założone w 1870 roku. 

 

  



 532 

090.02_Lekcja 15_Czas przeszły Imperfekt- Präteritum_test 

Der Fingerabdruck konnte 
niemandem zugeordnet 

werden. 

Er wurde seinem Ruf 
gerecht. 

Bis er erstickt ist. 

Sie wurden erwischt. Ich gestehe es. 
Ich bin in der Geschichte 
nicht allzu gut bewandert. 

Der Hund ist reingeschossen. 
Der Zugang ist bis auf 

weiteres untersagt. 
Wir alle sind Naturgesetzen 

unterworfen. 

Das muss vermieden werden. Der Deckel war aufgeklappt. 
Welcher Körperteil ist 

unverletzt? 

Die Würfel sind gefallen. 
Er wurde seines Amtes 

enthoben. 
Das Fällen der Bäume ist 

verboten. 

Der Fehler wurde behoben. 
Das ist dem Wert 

entsprechend. 

Aus wievielten 
Komponenten wird das 

zusammengesetzt? 
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Dopóki się nie udusił. Podtrzymał swoją reputację. 
Odcisku palca nie można 

nikomu przypisać. 

Nie jestem tak obeznany w 
historii. 

Wyznaję to. Zostali przyłapani. 

Wszyscy podlegamy 
prawom natury. 

Dostęp jest zabroniony do 
odwołania. 

Pies się urwał. 

Jaka część ciała jest 
nienaruszona? 

Pokrywa była odkryta. Tego należy unikać. 

Wycinanie drzew jest 
zakazane. 

Został pozbawiony swojej 
funkcji. 

Kości zostały rzucone. 

Z ilu komponentów jest to 
złożone? 

Odpowiada to wartości. Błąd został naprawiony. 
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Der Konzern ist interessiert. 
Der Anleger wurde über die 

Risiken informiert. 
Der Kauf ist abgewickelt. 

Die Fusion der Unternehmen 
wurde genehmigt. 

Ich wurde entlassen. 
Das Kapital wird 

bereitgestellt. 

Der Betrag wurde bezahlt. Er wurde befördert. 
Der Vertrag würde am 
Montag unterzeichnet. 

Unsere Umwelt muss 
geschützt werden. 

Das Feuer wurde gelöscht. 
wie von einer Tarantel 

gestochen 

Ich bin tief betroffen. 
Die Juden wurden jahrelang 

verfolgt. 
Diese Veranstaltung ist sehr 

gut besucht. 

Die Fraktion war gespalten. 
Die Behörden haben am 

Wochenende geschlossen. 
Die Vereinigung wurde 
letztes Jahr gegründet. 
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Zakup został zrealizowany. 
Inwestor został 

poinformowany o ryzyku. 
Koncert jest zainteresowany. 

Kapitał zostanie wniesiony. Zostałem zwolniony. 
Fuzja przedsiębiorstw 
została zatwierdzona. 

Umowa została podpisana w 
poniedziałek. 

Został awansowany. Kwota została zapłacona. 

jakby został ukąszony przez 
ptasznika 

Ogień został zgaszony. 
Nasze środowisko musi być 

chronione. 

To wydarzenie jest bardzo 
dobrze uczęszczane. 

Żydzi byli latami 
prześladowani. 

Jestem głęboko dotknięty. 

Zrzeszenie zostało założone 
w ubiegłym roku. 

Urzędy są zamknięte w 
weekend. 

Frakcja była podzielona. 
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Die Angeklagten wurden 
verurteilt. 

Sie wurden der Justiz 
übergegeben. 

Deutschland ist in 16 
Bundesländer aufgeteilt. 

Ich wurde ins Wasser 
gestoßen. 

Es ist heute bewölkt. 
Ich war wesentlich an der 

Entwicklung beteiligt. 

Ich bin offiziell eingeladen. Ich wurde dazu gezwungen. 
Die Stadt wurde um 1870 

gegründet. 

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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Niemcy są podzielone na 
szesnaście państw 

związkowych. 

Zostali przekazani 
sądownictwu. 

Oskarżeni zostali skazani. 

Byłem znacznie 
zaangażowany w rozwój. 

Dziś jest pochmurno. 
Zostałem wepchnięty do 

wody. 

Miasto zostało założone w 
1870 roku. 

Byłem zmuszony do tego. 
Jestem oficjalnie 

zaproszony. 
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102.02_Lekcja 17 – Strona bierna_test 

  Fuzja przedsiębiorstw została zatwierdzona. ................................................................. 

  Nie jestem tak obeznany w historii. ................................................................. 

  Jaka część ciała jest nienaruszona? ................................................................. 

  Kapitał zostanie wniesiony. ................................................................. 

  Miasto zostało założone w 1870 roku. ................................................................. 

  Błąd został naprawiony. ................................................................. 

  Z ilu komponentów jest to złożone? ................................................................. 

  Oskarżeni zostali skazani. ................................................................. 

  Zostałem zwolniony. ................................................................. 

  Jestem oficjalnie zaproszony. ................................................................. 

  Pies się urwał. ................................................................. 

  To wydarzenie jest bardzo dobrze 
uczęszczane. 

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

  Koncert jest zainteresowany. ................................................................. 

  Kwota została zapłacona. ................................................................. 

  Niemcy są podzielone na szesnaście państw 
związkowych. 

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

  Zrzeszenie zostało założone w ubiegłym roku. ................................................................. 

  Zostali przekazani sądownictwu. ................................................................. 

  Inwestor został poinformowany o ryzyku. ................................................................. 

  Zakup został zrealizowany. ................................................................. 

  Wyznaję to. ................................................................. 
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  Wszyscy podlegamy prawom natury. ................................................................. 

  Zostałem wepchnięty do wody. ................................................................. 

  Urzędy są zamknięte w weekend. ................................................................. 

  Podtrzymał swoją reputację. ................................................................. 

  Odpowiada to wartości. ................................................................. 

  Odcisku palca nie można nikomu przypisać. ................................................................. 

  Tego należy unikać. ................................................................. 

  Byłem zmuszony do tego. ................................................................. 

  Jestem głęboko dotknięty. ................................................................. 

  Kości zostały rzucone. ................................................................. 

  Zostali przyłapani. ................................................................. 

  Dopóki się nie udusił. ................................................................. 

  Został pozbawiony swojej funkcji. ................................................................. 

  Ogień został zgaszony. ................................................................. 

  Frakcja była podzielona. ................................................................. 

  Nasze środowisko musi być chronione. ................................................................. 

  Został awansowany. ................................................................. 

  Dziś jest pochmurno. ................................................................. 

  jakby został ukąszony przez ptasznika ................................................................. 

  Żydzi byli latami prześladowani. ................................................................. 

  Wycinanie drzew jest zakazane. ................................................................. 
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  Umowa została podpisana w poniedziałek. ................................................................. 

  Byłem znacznie zaangażowany w rozwój. ................................................................. 

  Dostęp jest zabroniony do odwołania. ................................................................. 

  Pokrywa była odkryta. ................................................................. 
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102.03_Lekcja 17 – Strona bierna_klucz 

  Fuzja przedsiębiorstw została zatwierdzona.   Die Fusion der Unternehmen wurde 
genehmigt. 

  Nie jestem tak obeznany w historii.   Ich bin in der Geschichte nicht allzu gut 
bewandert. 

  Jaka część ciała jest nienaruszona?   Welcher Körperteil ist unverletzt? 

  Kapitał zostanie wniesiony.   Das Kapital wird bereitgestellt. 

  Miasto zostało założone w 1870 roku.   Die Stadt wurde um 1870 gegründet. 

  Błąd został naprawiony.   Der Fehler wurde behoben. 

  Z ilu komponentów jest to złożone?   Aus wievielten Komponenten wird das 
zusammengesetzt? 

  Oskarżeni zostali skazani.   Die Angeklagten wurden verurteilt. 

  Zostałem zwolniony.   Ich wurde entlassen. 

  Jestem oficjalnie zaproszony.   Ich bin offiziell eingeladen. 

  Pies się urwał.   Der Hund ist reingeschossen. 

  To wydarzenie jest bardzo dobrze 
uczęszczane. 

  Diese Veranstaltung ist sehr gut besucht. 

  Koncert jest zainteresowany.   Der Konzern ist interessiert. 

  Kwota została zapłacona.   Der Betrag wurde bezahlt. 

  Niemcy są podzielone na szesnaście państw 
związkowych. 

  Deutschland ist in 16 Bundesländer aufgeteilt. 

  Zrzeszenie zostało założone w ubiegłym roku.   Die Vereinigung wurde letztes Jahr gegründet. 

  Zostali przekazani sądownictwu.   Sie wurden der Justiz übergegeben. 

  Inwestor został poinformowany o ryzyku.   Der Anleger wurde über die Risiken 
informiert. 
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  Zakup został zrealizowany.   Der Kauf ist abgewickelt. 

  Wyznaję to.   Ich gestehe es. 

  Wszyscy podlegamy prawom natury.   Wir alle sind Naturgesetzen unterworfen. 

  Zostałem wepchnięty do wody.   Ich wurde ins Wasser gestoßen. 

  Urzędy są zamknięte w weekend.   Die Behörden haben am Wochenende 
geschlossen. 

  Podtrzymał swoją reputację.   Er wurde seinem Ruf gerecht. 

  Odpowiada to wartości.   Das ist dem Wert entsprechend. 

  Odcisku palca nie można nikomu przypisać.   Der Fingerabdruck konnte niemandem 
zugeordnet werden. 

  Tego należy unikać.   Das muss vermieden werden. 

  Byłem zmuszony do tego.   Ich wurde dazu gezwungen. 

  Jestem głęboko dotknięty.   Ich bin tief betroffen. 

  Kości zostały rzucone.   Die Würfel sind gefallen. 

  Zostali przyłapani.   Sie wurden erwischt. 

  Dopóki się nie udusił.   Bis er erstickt ist. 

  Został pozbawiony swojej funkcji.   Er wurde seines Amtes enthoben. 

  Ogień został zgaszony.   Das Feuer wurde gelöscht. 

  Frakcja była podzielona.   Die Fraktion war gespalten. 

  Nasze środowisko musi być chronione.   Unsere Umwelt muss geschützt werden. 

  Został awansowany.   Er wurde befördert. 

  Dziś jest pochmurno.   Es ist heute bewölkt. 



 543 

  jakby został ukąszony przez ptasznika   wie von einer Tarantel gestochen 

  Żydzi byli latami prześladowani.   Die Juden wurden jahrelang verfolgt. 

  Wycinanie drzew jest zakazane.   Das Fällen der Bäume ist verboten. 

  Umowa została podpisana w poniedziałek.   Der Vertrag würde am Montag unterzeichnet. 

  Byłem znacznie zaangażowany w rozwój.   Ich war wesentlich an der Entwicklung 
beteiligt. 

  Dostęp jest zabroniony do odwołania.   Der Zugang ist bis auf weiteres untersagt. 

  Pokrywa była odkryta.   Der Deckel war aufgeklappt. 
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  verfügen über   dysponować czymś 

  altmodisch   staroświecki 

  schätzen   zgadnąć, szacować 

  Absage, die   anulowanie 

  Verständnis, das   zrozumienie 

  aussagen   wypowiadać się 

  reden   rozmawiać 

  müsste - ich müsste, du müsstest, er müsste, 
wir müssten, ihr müsstet, sie müssten 

  musiałbym 

  Unter keinen Umständen   w żadnym wypadku 

  an sich nehmen   wziąć do siebie 

  versuchen   spróbować 

  abfahren   wyjechać 

  sich beklagen über 4p   skarżyć się na 

  sollte - Ich sollte, du solltest, er sollte, wir 
sollten, ihr solltet, sie sollten 

  powinienem 

  teilnehmen an 3p   brać udział w 

  könnte - Ich könnte, du könntest, er könnte, 
wir könnten, ihr könntet, sie könnten 

  mógłbym 

  erfolgen   dochodzić 

  sich verabschieden von 3p   pożegnać się z 

  geringer   niższy 
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  sich bedanken für 4p   dziękować za 

  egal   obojętny 

  verteidigen   bronić 

  verhandeln   negocjować 

  auf der Hut sein   mieć się na baczności 

  wir würden   my byśmy 

  Entdeckung, die   odkrycie 

  sich erkundigen nach 3p   informować się o 

  Ausweg, der   wyjście 

  stundenlang   całymi godzinami 

  Miete, die   czynsz 

  sich beklagen bei 3p   złożyć skargę 

  hätte - ich hätte, du hättest, er hätte, wir 
hätten, ihr hättet, sie hätten 

  miałbym 

  sich bedanken bei 3p   dziękować komuś 

  raten   doradzać 

  würde - ich würde, du würdest, er würde, wir 
würden, ihr würdet, sie würde 

  bym 

  wirkungsvoll   efektowny 

  könne -ich könne, du könnest, er könne, wir 
können, ihr könnet, sie können 

  móc, ja mogę 

  interessieren, sich, für   interesować się (kim, czym) 
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  mieć się na baczności   auf der Hut sein 

  zrozumienie   Verständnis, das 

  dziękować komuś   sich bedanken bei 3p 

  wziąć do siebie   an sich nehmen 

  zgadnąć, szacować   schätzen 

  dziękować za   sich bedanken für 4p 

  spróbować   versuchen 

  anulowanie   Absage, die 

  my byśmy   wir würden 

  dochodzić   erfolgen 

  staroświecki   altmodisch 

  odkrycie   Entdeckung, die 

  obojętny   egal 

  złożyć skargę   sich beklagen bei 3p 

  doradzać   raten 

  wyjście   Ausweg, der 

  bronić   verteidigen 

  skarżyć się na   sich beklagen über 4p 

  wyjechać   abfahren 

  niższy   geringer 
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  powinienem   sollte - Ich sollte, du solltest, er sollte, wir 
sollten, ihr solltet, sie sollten 

  całymi godzinami   stundenlang 

  mógłbym   könnte - Ich könnte, du könntest, er könnte, 
wir könnten, ihr könntet, sie könnten 

  informować się o   sich erkundigen nach 3p 

  miałbym   hätte - ich hätte, du hättest, er hätte, wir 
hätten, ihr hättet, sie hätten 

  rozmawiać   reden 

  móc, ja mogę   könne -ich könne, du könnest, er könne, wir 
können, ihr könnet, sie können 

  bym   würde - ich würde, du würdest, er würde, wir 
würden, ihr würdet, sie würde 

  negocjować   verhandeln 

  wypowiadać się   aussagen 

  czynsz   Miete, die 

  brać udział w   teilnehmen an 3p 

  pożegnać się z   sich verabschieden von 3p 

  musiałbym   müsste - ich müsste, du müsstest, er müsste, 
wir müssten, ihr müsstet, sie müssten 

  efektowny   wirkungsvoll 

  w żadnym wypadku   Unter keinen Umständen 

  dysponować czymś   verfügen über 

  interesować się (kim, czym)   interessieren, sich, für 
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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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  Da solltest du auf der Hut sein.   Powinieneś mieć się na baczności. 

  Ich möchte mir bei Ihnen bedanken.   Chciałbym Panu podziękować. 

  Ich möchte mich bei Ihnen beklagen.   Chcę złożyć ci skargę. 

  Wir möchten daran teilnehmen.   Chcielibyśmy wziąć w tym udział. 

  Ich möchte mich von Ihnen verabschieden.   Chciałbym się z Państwem pożegnać. 

  Ich möchte mich darüber beklagen.   Chciałbym poskarżyć się na to. 

  Es wäre mir egal.   Było mi to obojętne. 

  Ich möchte mich nach ihm erkundigen.   Chciałbym się poinformować o nim. 

  Ich möchte mich dafür bedanken.   Chciałbym za to podziękować. 

  Sollte es eine Absage sein.   Czy to powinno być anulowane? 

  Ich könnte mir diese Musik stundenlang 
anhören. 

  Mógłbym słuchać tej muzyki godzinami. 

  Bezahlung sollte bei Lieferung erfolgen.   Podczas dostawy powinno dochodzić do 
zapłaty. 

  Ich würde es machen.   Zrobiłbym to. 

  Vielleicht sollte ich das wieder an mich 
nehmen. 

  Może powinienem to cofnąć. 

  Ich müsste mal telefonieren.   Musiałbym zadzwonić. 

  An deiner Stelle würde ich über den Preis 
verhandeln. 

  Na twoim miejscu negocjowałbym cenę. 

  Ich verfüge über Informationen, für die 
andere ihr Leben verkaufen würden. 

  Dysponuję informacjami, za które inni 
sprzedaliby życie. 
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  Die altmodische Methode wäre besser 
gewesen. 

  Metoda staroświecka byłaby lepsza. 

  Wir sollten morgens vor Sechs abfahren.   Jutro powinniśmy wyjechać przed szóstą. 

  Sie hätte mehr Verständnis dafür.   Będzie miała dla tego więcej zrozumienia. 

  Ich würde versuchen schnell zu reagieren.   Spróbowałbym reagować szybko. 

  Das würde ich dir nicht raten.   Tego bym ci nie doradzał. 

  Er sagte er könne das nicht.   Powiedział, że nie może tego zrobić. 

  Sie hätten mir sofort von Ihrer Entdeckung 
berichten müssen. 

  Miał Pan natychmiast powiedziecieć mi o 
swoim odkryciu. 

  Ich könnte morgen da sein.   Mogę tam być jutro. 

  Ich schätze, sie würde den Tod vorziehen.   Myślę, że wolałaby umrzeć. 

  Die Miete meiner Wohnung würde nicht 
erhöht. 

  Czynsz w moim mieszkaniu nie podniósł się. 

  Wir sollten reden.   Powinniśmy porozmawiać. 

  Wir würden auch gerne kommen.   Chcielibyśmy też przyjechać. 

  Ich hätte morgen nachmittags Zeit.   Mam czas tylko jutro po południu. 

  Bestimmt wäre es sehr wirkungsvoll …   Na pewno było to bardzo efektowne. 

  Es wäre ein Ausweg.   To byłoby wyjście. 

  Ich sollte gehen.   Powinienem iść. 

  Du hättest mich verteidigen müssen.   Powinieneś był mnie bronić! 

  Er hätte noch geringer sein können.   Mógł być jeszcze niższy. 

  Schwangere sollten unter keinen Umständen 
Alkohol trinken. 

  Ciężarne kobiety nie powinny w żadnym 
wypadku pić alkoholu. 

  Ich möchte etwas aussagen.   Chcę coś powiedzieć. 
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  Das könnte Sie interessieren!   To mogłoby Pana zainteresować! 
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  Powiedział, że nie może tego zrobić.   Er sagte er könne das nicht. 

  Ciężarne kobiety nie powinny w żadnym 
wypadku pić alkoholu. 

  Schwangere sollten unter keinen Umständen 
Alkohol trinken. 

  Na pewno było to bardzo efektowne.   Bestimmt wäre es sehr wirkungsvoll … 

  Powinniśmy porozmawiać.   Wir sollten reden. 

  Mógłbym słuchać tej muzyki godzinami.   Ich könnte mir diese Musik stundenlang 
anhören. 

  Jutro powinniśmy wyjechać przed szóstą.   Wir sollten morgens vor Sechs abfahren. 

  Mam czas tylko jutro po południu.   Ich hätte morgen nachmittags Zeit. 

  Na twoim miejscu negocjowałbym cenę.   An deiner Stelle würde ich über den Preis 
verhandeln. 

  Zrobiłbym to.   Ich würde es machen. 

  Mogę tam być jutro.   Ich könnte morgen da sein. 

  Miał Pan natychmiast powiedziecieć mi o 
swoim odkryciu. 

  Sie hätten mir sofort von Ihrer Entdeckung 
berichten müssen. 

  Tego bym ci nie doradzał.   Das würde ich dir nicht raten. 

  Chcielibyśmy też przyjechać.   Wir würden auch gerne kommen. 

  Dysponuję informacjami, za które inni 
sprzedaliby życie. 

  Ich verfüge über Informationen, für die 
andere ihr Leben verkaufen würden. 

  Chciałbym Panu podziękować.   Ich möchte mir bei Ihnen bedanken. 

  Spróbowałbym reagować szybko.   Ich würde versuchen schnell zu reagieren. 

  Mógł być jeszcze niższy.   Er hätte noch geringer sein können. 
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  Musiałbym zadzwonić.   Ich müsste mal telefonieren. 

  Chciałbym poskarżyć się na to.   Ich möchte mich darüber beklagen. 

  Chcę złożyć ci skargę.   Ich möchte mich bei Ihnen beklagen. 

  Powinienem iść.   Ich sollte gehen. 

  Chciałbym się z Państwem pożegnać.   Ich möchte mich von Ihnen verabschieden. 

  Chciałbym się poinformować o nim.   Ich möchte mich nach ihm erkundigen. 

  Metoda staroświecka byłaby lepsza.   Die altmodische Methode wäre besser 
gewesen. 

  Myślę, że wolałaby umrzeć.   Ich schätze, sie würde den Tod vorziehen. 

  Chcielibyśmy wziąć w tym udział.   Wir möchten daran teilnehmen. 

  Chcę coś powiedzieć.   Ich möchte etwas aussagen. 

  Podczas dostawy powinno dochodzić do 
zapłaty. 

  Bezahlung sollte bei Lieferung erfolgen. 

  Powinieneś mieć się na baczności.   Da solltest du auf der Hut sein. 

  Chciałbym za to podziękować.   Ich möchte mich dafür bedanken. 

  Było mi to obojętne.   Es wäre mir egal. 

  Może powinienem to cofnąć.   Vielleicht sollte ich das wieder an mich 
nehmen. 

  Czy to powinno być anulowane?   Sollte es eine Absage sein. 

  Będzie miała dla tego więcej zrozumienia.   Sie hätte mehr Verständnis dafür. 

  To byłoby wyjście.   Es wäre ein Ausweg. 

  Powinieneś był mnie bronić!   Du hättest mich verteidigen müssen. 

  Czynsz w moim mieszkaniu nie podniósł się.   Die Miete meiner Wohnung würde nicht 
erhöht. 
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  To mogłoby Pana zainteresować!   Das könnte Sie interessieren! 

 

108_Lekcja 18 – Tryb przypuszczającyi_wysłuchaj po niemiecku! 

  Es wäre mir egal.   Było mi to obojętne. 

  Ich hätte morgen nachmittags Zeit.   Mam czas tylko jutro po południu. 

  Er hätte noch geringer sein können.   Mógł być jeszcze niższy. 

  Bestimmt wäre es sehr wirkungsvoll …   Na pewno było to bardzo efektowne. 

  Es wäre ein Ausweg.   To byłoby wyjście. 

  Wir möchten daran teilnehmen.   Chcielibyśmy wziąć w tym udział. 

  Ich könnte morgen da sein.   Mogę tam być jutro. 

  Die Miete meiner Wohnung würde nicht 
erhöht. 

  Czynsz w moim mieszkaniu nie podniósł się. 

  An deiner Stelle würde ich über den Preis 
verhandeln. 

  Na twoim miejscu negocjowałbym cenę. 

  Ich möchte mich nach ihm erkundigen.   Chciałbym się poinformować o nim. 

  Ich würde versuchen schnell zu reagieren.   Spróbowałbym reagować szybko. 

  Ich müsste mal telefonieren.   Musiałbym zadzwonić. 

  Ich möchte mir bei Ihnen bedanken.   Chciałbym Panu podziękować. 

  Wir würden auch gerne kommen.   Chcielibyśmy też przyjechać. 

  Sie hätte mehr Verständnis dafür.   Będzie miała dla tego więcej zrozumienia. 

  Ich könnte mir diese Musik stundenlang 
anhören. 

  Mógłbym słuchać tej muzyki godzinami. 

  Vielleicht sollte ich das wieder an mich 
nehmen. 

  Może powinienem to cofnąć. 
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  Bezahlung sollte bei Lieferung erfolgen.   Podczas dostawy powinno dochodzić do 
zapłaty. 

  Er sagte er könne das nicht.   Powiedział, że nie może tego zrobić. 

  Ich möchte etwas aussagen.   Chcę coś powiedzieć. 

  Ich schätze, sie würde den Tod vorziehen.   Myślę, że wolałaby umrzeć. 

  Ich möchte mich dafür bedanken.   Chciałbym za to podziękować. 

  Wir sollten morgens vor Sechs abfahren.   Jutro powinniśmy wyjechać przed szóstą. 

  Du hättest mich verteidigen müssen.   Powinieneś był mnie bronić! 

  Ich möchte mich bei Ihnen beklagen.   Chcę złożyć ci skargę. 

  Das würde ich dir nicht raten.   Tego bym ci nie doradzał. 

  Wir sollten reden.   Powinniśmy porozmawiać. 

  Schwangere sollten unter keinen Umständen 
Alkohol trinken. 

  Ciężarne kobiety nie powinny w żadnym 
wypadku pić alkoholu. 

  Ich würde es machen.   Zrobiłbym to. 

  Sollte es eine Absage sein.   Czy to powinno być anulowane? 

  Ich sollte gehen.   Powinienem iść. 

  Die altmodische Methode wäre besser 
gewesen. 

  Metoda staroświecka byłaby lepsza. 

  Ich verfüge über Informationen, für die 
andere ihr Leben verkaufen würden. 

  Dysponuję informacjami, za które inni 
sprzedaliby życie. 

  Ich möchte mich von Ihnen verabschieden.   Chciałbym się z Państwem pożegnać. 

  Sie hätten mir sofort von Ihrer Entdeckung 
berichten müssen. 

  Miał Pan natychmiast powiedziecieć mi o 
swoim odkryciu. 

  Ich möchte mich darüber beklagen.   Chciałbym poskarżyć się na to. 
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  Da solltest du auf der Hut sein.   Powinieneś mieć się na baczności. 

  Das könnte Sie interessieren!   To mogłoby Pana zainteresować! 
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Ich sollte gehen. Ich würde es machen. 
Wir würden auch gerne 

kommen. 

Ich hätte morgen 
nachmittags Zeit. 

Er sagte er könne das nicht. Ich könnte morgen da sein. 

Wir sollten morgens vor 
Sechs abfahren. 

Ich müsste mal telefonieren. Wir sollten reden. 

Ich möchte etwas aussagen. 
Vielleicht sollte ich das 
wieder an mich nehmen. 

Ich schätze, sie würde den 
Tod vorziehen. 

Ich verfüge über 
Informationen, für die andere 
ihr Leben verkaufen würden. 

Du hättest mich verteidigen 
müssen. 

Die Miete meiner Wohnung 
würde nicht erhöht. 

Sollte es eine Absage sein. 
Das würde ich dir nicht 

raten. 
Sie hätte mehr Verständnis 

dafür. 
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Chcielibyśmy też 
przyjechać. 

Zrobiłbym to. Powinienem iść. 

Mogę tam być jutro. 
Powiedział, że nie może tego 

zrobić. 
Mam czas tylko jutro po 

południu. 

Powinniśmy porozmawiać. Musiałbym zadzwonić. 
Jutro powinniśmy wyjechać 

przed szóstą. 

Myślę, że wolałaby umrzeć. Może powinienem to cofnąć. Chcę coś powiedzieć. 

Czynsz w moim mieszkaniu 
nie podniósł się. 

Powinieneś był mnie bronić! 
Dysponuję informacjami, za 
które inni sprzedaliby życie. 

Będzie miała dla tego więcej 
zrozumienia. 

Tego bym ci nie doradzał. 
Czy to powinno być 

anulowane? 
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Es wäre ein Ausweg. 
Bezahlung sollte bei 
Lieferung erfolgen. 

An deiner Stelle würde ich 
über den Preis verhandeln. 

Ich würde versuchen schnell 
zu reagieren. 

Schwangere sollten unter 
keinen Umständen Alkohol 

trinken. 

Sie hätten mir sofort von 
Ihrer Entdeckung berichten 

müssen. 

Ich möchte mir bei Ihnen 
bedanken. 

Ich möchte mich dafür 
bedanken. 

Ich möchte mich bei Ihnen 
beklagen. 

Ich möchte mich darüber 
beklagen. 

Ich möchte mich nach ihm 
erkundigen. 

Wir möchten daran 
teilnehmen. 

Ich möchte mich von Ihnen 
verabschieden. 

Da solltest du auf der Hut 
sein. 

Er hätte noch geringer sein 
können. 

Die altmodische Methode 
wäre besser gewesen. 

Es wäre mir egal. 
Bestimmt wäre es sehr 

wirkungsvoll … 
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Na twoim miejscu 
negocjowałbym cenę. 

Podczas dostawy powinno 
dochodzić do zapłaty. 

To byłoby wyjście. 

Miał Pan natychmiast 
powiedziecieć mi o swoim 

odkryciu. 

Ciężarne kobiety nie 
powinny w żadnym 

wypadku pić alkoholu. 

Spróbowałbym reagować 
szybko. 

Chcę złożyć ci skargę. 
Chciałbym za to 

podziękować. 
Chciałbym Panu 

podziękować. 

Chcielibyśmy wziąć w tym 
udział. 

Chciałbym się 
poinformować o nim. 

Chciałbym poskarżyć się na 
to. 

Mógł być jeszcze niższy. 
Powinieneś mieć się na 

baczności. 
Chciałbym się z Państwem 

pożegnać. 

Na pewno było to bardzo 
efektowne. 

Było mi to obojętne. 
Metoda staroświecka byłaby 

lepsza. 

 

 

 

 

 



 560 

Ich könnte mir diese Musik 
stundenlang anhören. 

Das könnte Sie interessieren! -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  
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-  
To mogłoby Pana 

zainteresować! 
Mógłbym słuchać tej muzyki 

godzinami. 
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108.02_Lekcja 18 – Tryb przypuszczającyi_test 

  Mogę tam być jutro. ................................................................. 

  Może powinienem to cofnąć. ................................................................. 

  Chcielibyśmy wziąć w tym udział. ................................................................. 

  Powinienem iść. ................................................................. 

  Zrobiłbym to. ................................................................. 

  Musiałbym zadzwonić. ................................................................. 

  Chciałbym Panu podziękować. ................................................................. 

  Spróbowałbym reagować szybko. ................................................................. 

  Będzie miała dla tego więcej zrozumienia. ................................................................. 

  To mogłoby Pana zainteresować! ................................................................. 

  Mógłbym słuchać tej muzyki godzinami. ................................................................. 

  Powiedział, że nie może tego zrobić. ................................................................. 

  Powinieneś był mnie bronić! ................................................................. 

  Chcielibyśmy też przyjechać. ................................................................. 

  Miał Pan natychmiast powiedziecieć mi o 
swoim odkryciu. 

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

  Myślę, że wolałaby umrzeć. ................................................................. 

  Było mi to obojętne. ................................................................. 

  Chciałbym się poinformować o nim. ................................................................. 

  Na pewno było to bardzo efektowne. ................................................................. 

  Na twoim miejscu negocjowałbym cenę. ................................................................. 
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  Podczas dostawy powinno dochodzić do 
zapłaty. 

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

  Czy to powinno być anulowane? ................................................................. 

  Chcę złożyć ci skargę. ................................................................. 

  Chciałbym poskarżyć się na to. ................................................................. 

  Czynsz w moim mieszkaniu nie podniósł się. ................................................................. 

  Chciałbym za to podziękować. ................................................................. 

  Jutro powinniśmy wyjechać przed szóstą. ................................................................. 

  Tego bym ci nie doradzał. ................................................................. 

  Powinieneś mieć się na baczności. ................................................................. 

  Chcę coś powiedzieć. ................................................................. 

  Dysponuję informacjami, za które inni 
sprzedaliby życie. 

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

  To byłoby wyjście. ................................................................. 

  Powinniśmy porozmawiać. ................................................................. 

  Ciężarne kobiety nie powinny w żadnym 
wypadku pić alkoholu. 

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

  Mam czas tylko jutro po południu. ................................................................. 

  Mógł być jeszcze niższy. ................................................................. 

  Chciałbym się z Państwem pożegnać. ................................................................. 

  Metoda staroświecka byłaby lepsza. ................................................................. 
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108.03_Lekcja 18 – Tryb przypuszczającyi_klucz 

  Mogę tam być jutro.   Ich könnte morgen da sein. 

  Może powinienem to cofnąć.   Vielleicht sollte ich das wieder an mich 
nehmen. 

  Chcielibyśmy wziąć w tym udział.   Wir möchten daran teilnehmen. 

  Powinienem iść.   Ich sollte gehen. 

  Zrobiłbym to.   Ich würde es machen. 

  Musiałbym zadzwonić.   Ich müsste mal telefonieren. 

  Chciałbym Panu podziękować.   Ich möchte mir bei Ihnen bedanken. 

  Spróbowałbym reagować szybko.   Ich würde versuchen schnell zu reagieren. 

  Będzie miała dla tego więcej zrozumienia.   Sie hätte mehr Verständnis dafür. 

  To mogłoby Pana zainteresować!   Das könnte Sie interessieren! 

  Mógłbym słuchać tej muzyki godzinami.   Ich könnte mir diese Musik stundenlang 
anhören. 

  Powiedział, że nie może tego zrobić.   Er sagte er könne das nicht. 

  Powinieneś był mnie bronić!   Du hättest mich verteidigen müssen. 

  Chcielibyśmy też przyjechać.   Wir würden auch gerne kommen. 

  Miał Pan natychmiast powiedziecieć mi o 
swoim odkryciu. 

  Sie hätten mir sofort von Ihrer Entdeckung 
berichten müssen. 

  Myślę, że wolałaby umrzeć.   Ich schätze, sie würde den Tod vorziehen. 

  Było mi to obojętne.   Es wäre mir egal. 

  Chciałbym się poinformować o nim.   Ich möchte mich nach ihm erkundigen. 

  Na pewno było to bardzo efektowne.   Bestimmt wäre es sehr wirkungsvoll … 
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  Na twoim miejscu negocjowałbym cenę.   An deiner Stelle würde ich über den Preis 
verhandeln. 

  Podczas dostawy powinno dochodzić do 
zapłaty. 

  Bezahlung sollte bei Lieferung erfolgen. 

  Czy to powinno być anulowane?   Sollte es eine Absage sein. 

  Chcę złożyć ci skargę.   Ich möchte mich bei Ihnen beklagen. 

  Chciałbym poskarżyć się na to.   Ich möchte mich darüber beklagen. 

  Czynsz w moim mieszkaniu nie podniósł się.   Die Miete meiner Wohnung würde nicht 
erhöht. 

  Chciałbym za to podziękować.   Ich möchte mich dafür bedanken. 

  Jutro powinniśmy wyjechać przed szóstą.   Wir sollten morgens vor Sechs abfahren. 

  Tego bym ci nie doradzał.   Das würde ich dir nicht raten. 

  Powinieneś mieć się na baczności.   Da solltest du auf der Hut sein. 

  Chcę coś powiedzieć.   Ich möchte etwas aussagen. 

  Dysponuję informacjami, za które inni 
sprzedaliby życie. 

  Ich verfüge über Informationen, für die 
andere ihr Leben verkaufen würden. 

  To byłoby wyjście.   Es wäre ein Ausweg. 

  Powinniśmy porozmawiać.   Wir sollten reden. 

  Ciężarne kobiety nie powinny w żadnym 
wypadku pić alkoholu. 

  Schwangere sollten unter keinen Umständen 
Alkohol trinken. 

  Mam czas tylko jutro po południu.   Ich hätte morgen nachmittags Zeit. 

  Mógł być jeszcze niższy.   Er hätte noch geringer sein können. 

  Chciałbym się z Państwem pożegnać.   Ich möchte mich von Ihnen verabschieden. 

  Metoda staroświecka byłaby lepsza.   Die altmodische Methode wäre besser 
gewesen. 
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109_Lekcja 19 – Wyrażenia MAN i ES GIBT_ słownictwo - słuchaj! 

  in solchen Fällen   w takich przypadkach 

  auf der Erde   na ziemi 

  Zeugen, die   świadkowie 

  zahlreiche   licznie, wiele 

  militärischen   wojskowy 

  Börse, die   giełda 

  im Stich lassen   zostawić kogoś na lodzie 

  auf dem breiten Bett   na szerokim łóżku 

  bekennen - ich bekenne, du bekennst, er 
bekennt, wir bekennen, ihr bekennt, sie 
bekennen 

  przyznać-przyznaję 

  denen   tych, nich 

  vermeiden   uniknąć 

  entdecken   odkryć 

  Arbeitslose, der / die   bezrobotny 

  Vergangenheit, die   przeszłość 

  im Schwips   być wstawionym 

  bieten   oferować 

  indem   podczas gdy 

  Man spricht   Mówi się 

  Lande   wieś 
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  bezeichnen   opisać 

  In solchen Fällen   W takich przypadkach 

  tun   zrobić 

  vermuten   domyślać się 

  Einführung, die   wprowadzenie 

  Man   ktoś, podmiot nieokreślony, się 

  jeweiligen   odpowiedni 

  zum Vorbild nehmen   brać za wzór 

  sichern   zapewnić 

  bestimmte   pewna 

  an den Kennzeichen   wg tablic rejestracyjnych 

  still   spokojny 

 

110_Lekcja 19 – Wyrażenia MAN i ES GIBT_ Słownictwo - przetłumacz! 
 

  W takich przypadkach   In solchen Fällen 

  bezrobotny   Arbeitslose, der / die 

  odkryć   entdecken 

  brać za wzór   zum Vorbild nehmen 

  wprowadzenie   Einführung, die 

  zrobić   tun 

  wieś   Lande 
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  domyślać się   vermuten 

  przyznać-przyznaję   bekennen - ich bekenne, du bekennst, er 
bekennt, wir bekennen, ihr bekennt, sie 
bekennen 

  licznie, wiele   zahlreiche 

  wojskowy   militärischen 

  podczas gdy   indem 

  pewna   bestimmte 

  giełda   Börse, die 

  zostawić kogoś na lodzie   im Stich lassen 

  opisać   bezeichnen 

  ktoś, podmiot nieokreślony, się   Man 

  uniknąć   vermeiden 

  świadkowie   Zeugen, die 

  w takich przypadkach   in solchen Fällen 

  na szerokim łóżku   auf dem breiten Bett 

  przeszłość   Vergangenheit, die 

  tych, nich   denen 

  Mówi się   Man spricht 

  być wstawionym   im Schwips 

  na ziemi   auf der Erde 

  zapewnić   sichern 
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  oferować   bieten 

  wg tablic rejestracyjnych   an den Kennzeichen 

  odpowiedni   jeweiligen 

  spokojny   still 

 

111_Lekcja 19_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. 
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112_Lekcja 19 – Wyrażenia MAN i ES GIBT_ Ćwiczenia sprawdzające - słuchaj! 

  Man muss die Figur der jeweiligen Farbe 
zuordnen. 

  Figury należy przypisać według 
odpowiedniego koloru. 

  In Japan zeigt man Respekt indem man sich 
verbeugt. 

  W Japonii okazuje się szacunek kłaniając się. 

  Hier gibt es viel zu entdecken.   Tutaj jest jeszcze wiele do odkrycia. 

  Das kann man so oder so sehen.   Na to można patrzeć tak lub tak. /Możesz to 
zobaczyć w dowolny sposób. 

  Das muss man bekennen.   To trzeba przyznać. 

  Man spricht von nichts anderem.   Nie mówi się o niczym innym. 

  Das kann man nur als gut bezeichnen.   Można to tylko opisać jako dobre. 

  Aktien handelt man an der Börse.   Akcjami handluje się na giełdzie. 

  Die Vergangenheit kann man nicht ändern.   Przeszłości nie można zmienić. 

  Es gibt zahlreiche Änderungen.   Jest wiele zmian. 

  In solchen Fällen ruft man besser einen Profi.   W takich przypadkach lepiej zadzwonić do 
specjalisty. 

  Als erstes sollte man die Unfallstelle sichern.   Najpierw powinno się zabezpieczyć miejsce 
wypadku. 

  In Deutschland gibt es viele Arbeitslose.   W Niemczech jest dużo bezrobotnych. 

  Was nun passiert kann man nur vermuten.   Co się teraz dzieje, można się tylko domyśleć. 

  Auf einer Auktion muss man bieten.   Na aukcji należy oferować. 

  Gab es auch Zeugen?   Czy byli też świadkowie? 

  Die Stadt erkennt man an den Kennzeichen.   Miasto można rozpoznać wg tablic 
rejestracyjnych. 

  Gibt es bestimmte Regeln?   Czy istnieją pewne zasady? 
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  An denen sollte man sich ein Beispiel 
nehmen. 

  Z nich powinniśmy brać przykład. 

  Man sollte Stress vermeiden.   Powinno się unikać stresu. 

  Das sollte man sich nicht zum Vorbild 
nehmen. 

  To należy brać za wzór. 

  Man darf niemanden im Stich lassen.   Nikogo nie powinno się zostawiać na lodzie. 

  Hier zu Lande macht man das so.   To robi się tak na wsi. 

  In solchen Fällen ruft man besser einen Profi.   W takich przypadkach dzwoni się po 
profesjonalistę. 

  Mit einem Schwips sollte man nicht fahren.   Nie należy jeździć po pijaku. 

  Aus militärischen Gründen gab es eine 
Nachrichtensperre. 

  Z powodów wojskowych nastąpiło embargo 
na wiadomości. 

  Es gibt viele tolle Plätze auf der Erde.   Na ziemi jest wiele świetnych miejsc. 

  Was soll man jetzt tun?   Co należy teraz zrobić? 

  Auf dem breiten Bett kann man gut schlafen.   Na szerokim łóżku śpi się dobrze. 

  Zur Einführung des Produktes gibt es 
Gratisproben. 

  Przy wprowadzaniu produktu dostępne są 
darmowe próbki. 

  Man soll still sein.   Należy być cicho. 

 

113_Lekcja 19 – Wyrażenia MAN i ES GIBT_ Ćwiczenia sprawdzające - przetłumacz! 

  Co należy teraz zrobić?   Was soll man jetzt tun? 

  Na ziemi jest wiele świetnych miejsc.   Es gibt viele tolle Plätze auf der Erde. 

  Akcjami handluje się na giełdzie.   Aktien handelt man an der Börse. 

  Przy wprowadzaniu produktu dostępne są 
darmowe próbki. 

  Zur Einführung des Produktes gibt es 
Gratisproben. 
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  Na aukcji należy oferować.   Auf einer Auktion muss man bieten. 

  To trzeba przyznać.   Das muss man bekennen. 

  To należy brać za wzór.   Das sollte man sich nicht zum Vorbild 
nehmen. 

  Z powodów wojskowych nastąpiło embargo 
na wiadomości. 

  Aus militärischen Gründen gab es eine 
Nachrichtensperre. 

  Na szerokim łóżku śpi się dobrze.   Auf dem breiten Bett kann man gut schlafen. 

  W Niemczech jest dużo bezrobotnych.   In Deutschland gibt es viele Arbeitslose. 

  Nie mówi się o niczym innym.   Man spricht von nichts anderem. 

  Czy byli też świadkowie?   Gab es auch Zeugen? 

  To robi się tak na wsi.   Hier zu Lande macht man das so. 

  Tutaj jest jeszcze wiele do odkrycia.   Hier gibt es viel zu entdecken. 

  Z nich powinniśmy brać przykład.   An denen sollte man sich ein Beispiel 
nehmen. 

  W Japonii okazuje się szacunek kłaniając się.   In Japan zeigt man Respekt indem man sich 
verbeugt. 

  Można to tylko opisać jako dobre.   Das kann man nur als gut bezeichnen. 

  Co się teraz dzieje, można się tylko domyśleć.   Was nun passiert kann man nur vermuten. 

  Przeszłości nie można zmienić.   Die Vergangenheit kann man nicht ändern. 

  W takich przypadkach dzwoni się po 
profesjonalistę. 

  In solchen Fällen ruft man besser einen Profi. 

  Czy istnieją pewne zasady?   Gibt es bestimmte Regeln? 

  Figury należy przypisać według 
odpowiedniego koloru. 

  Man muss die Figur der jeweiligen Farbe 
zuordnen. 
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  Miasto można rozpoznać wg tablic 
rejestracyjnych. 

  Die Stadt erkennt man an den Kennzeichen. 

  Jest wiele zmian.   Es gibt zahlreiche Änderungen. 

  Najpierw powinno się zabezpieczyć miejsce 
wypadku. 

  Als erstes sollte man die Unfallstelle sichern. 

  Na to można patrzeć tak lub tak. /Możesz to 
zobaczyć w dowolny sposób. 

  Das kann man so oder so sehen. 

  Nikogo nie powinno się zostawiać na lodzie.   Man darf niemanden im Stich lassen. 

  Nie należy jeździć po pijaku.   Mit einem Schwips sollte man nicht fahren. 

  W takich przypadkach lepiej zadzwonić do 
specjalisty. 

  In solchen Fällen ruft man besser einen Profi. 

  Powinno się unikać stresu.   Man sollte Stress vermeiden. 

  Należy być cicho.   Man soll still sein. 

 

114_Lekcja 19 – Wyrażenia MAN i ES GIBT_wysłuchaj po niemiecku! 

  Als erstes sollte man die Unfallstelle sichern.   Najpierw powinno się zabezpieczyć miejsce 
wypadku. 

  Gab es auch Zeugen?   Czy byli też świadkowie? 

  In solchen Fällen ruft man besser einen Profi.   W takich przypadkach lepiej zadzwonić do 
specjalisty. 

  Zur Einführung des Produktes gibt es 
Gratisproben. 

  Przy wprowadzaniu produktu dostępne są 
darmowe próbki. 

  Mit einem Schwips sollte man nicht fahren.   Nie należy jeździć po pijaku. 

  Was soll man jetzt tun?   Co należy teraz zrobić? 

  Auf einer Auktion muss man bieten.   Na aukcji należy oferować. 

  Man spricht von nichts anderem.   Nie mówi się o niczym innym. 
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  Gibt es bestimmte Regeln?   Czy istnieją pewne zasady? 

  Das muss man bekennen.   To trzeba przyznać. 

  Man darf niemanden im Stich lassen.   Nikogo nie powinno się zostawiać na lodzie. 

  Es gibt zahlreiche Änderungen.   Jest wiele zmian. 

  Man muss die Figur der jeweiligen Farbe 
zuordnen. 

  Figury należy przypisać według 
odpowiedniego koloru. 

  Die Stadt erkennt man an den Kennzeichen.   Miasto można rozpoznać wg tablic 
rejestracyjnych. 

  Hier gibt es viel zu entdecken.   Tutaj jest jeszcze wiele do odkrycia. 

  Das sollte man sich nicht zum Vorbild 
nehmen. 

  To należy brać za wzór. 

  Aktien handelt man an der Börse.   Akcjami handluje się na giełdzie. 

  Es gibt viele tolle Plätze auf der Erde.   Na ziemi jest wiele świetnych miejsc. 

  Die Vergangenheit kann man nicht ändern.   Przeszłości nie można zmienić. 

  Man sollte Stress vermeiden.   Powinno się unikać stresu. 

  Das kann man nur als gut bezeichnen.   Można to tylko opisać jako dobre. 

  In solchen Fällen ruft man besser einen Profi.   W takich przypadkach dzwoni się po 
profesjonalistę. 

  Das kann man so oder so sehen.   Na to można patrzeć tak lub tak. /Możesz to 
zobaczyć w dowolny sposób. 

  Aus militärischen Gründen gab es eine 
Nachrichtensperre. 

  Z powodów wojskowych nastąpiło embargo 
na wiadomości. 

  Hier zu Lande macht man das so.   To robi się tak na wsi. 

  An denen sollte man sich ein Beispiel 
nehmen. 

  Z nich powinniśmy brać przykład. 
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  Was nun passiert kann man nur vermuten.   Co się teraz dzieje, można się tylko domyśleć. 

  In Deutschland gibt es viele Arbeitslose.   W Niemczech jest dużo bezrobotnych. 

  In Japan zeigt man Respekt indem man sich 
verbeugt. 

  W Japonii okazuje się szacunek kłaniając się. 

  Auf dem breiten Bett kann man gut schlafen.   Na szerokim łóżku śpi się dobrze. 

  Man soll still sein.   Należy być cicho. 
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114.01_Lekcja 19 – Wyrażenia MAN i ES GIBT_karty 

Man sollte Stress vermeiden. 
Hier gibt es viel zu 

entdecken. 
Das muss man bekennen. 

Was soll man jetzt tun? 
Als erstes sollte man die 

Unfallstelle sichern. 
Gab es auch Zeugen? 

Was nun passiert kann man 
nur vermuten. 

Das kann man nur als gut 
bezeichnen. 

An denen sollte man sich ein 
Beispiel nehmen. 

Das kann man so oder so 
sehen. 

Auf einer Auktion muss man 
bieten. 

In Japan zeigt man Respekt 
indem man sich verbeugt. 

Man muss die Figur der 
jeweiligen Farbe zuordnen. 

Man spricht von nichts 
anderem. 

In Deutschland gibt es viele 
Arbeitslose. 

Aktien handelt man an der 
Börse. 

Zur Einführung des 
Produktes gibt es 

Gratisproben. 

Die Stadt erkennt man an 
den Kennzeichen. 
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To trzeba przyznać. 
Tutaj jest jeszcze wiele do 

odkrycia. 
Powinno się unikać stresu. 

Czy byli też świadkowie? 
Najpierw powinno się 
zabezpieczyć miejsce 

wypadku. 
Co należy teraz zrobić? 

Z nich powinniśmy brać 
przykład. 

Można to tylko opisać jako 
dobre. 

Co się teraz dzieje, można 
się tylko domyśleć. 

W Japonii okazuje się 
szacunek kłaniając się. 

Na aukcji należy oferować. 
Na to można patrzeć tak lub 
tak. /Możesz to zobaczyć w 

dowolny sposób. 

W Niemczech jest dużo 
bezrobotnych. 

Nie mówi się o niczym 
innym. 

Figury należy przypisać 
według odpowiedniego 

koloru. 

Miasto można rozpoznać wg 
tablic rejestracyjnych. 

Przy wprowadzaniu 
produktu dostępne są 

darmowe próbki. 

Akcjami handluje się na 
giełdzie. 
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Auf dem breiten Bett kann 
man gut schlafen. 

Es gibt viele tolle Plätze auf 
der Erde. 

In solchen Fällen ruft man 
besser einen Profi. 

Mit einem Schwips sollte 
man nicht fahren. 

Hier zu Lande macht man 
das so. 

Die Vergangenheit kann man 
nicht ändern. 

Aus militärischen Gründen 
gab es eine 

Nachrichtensperre. 

Man darf niemanden im 
Stich lassen. 

In solchen Fällen ruft man 
besser einen Profi. 

Das sollte man sich nicht 
zum Vorbild nehmen. 

Gibt es bestimmte Regeln? 
Es gibt zahlreiche 

Änderungen. 

Man soll still sein. -  -  

-  -  -  
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W takich przypadkach lepiej 
zadzwonić do specjalisty. 

Na ziemi jest wiele 
świetnych miejsc. 

Na szerokim łóżku śpi się 
dobrze. 

Przeszłości nie można 
zmienić. 

To robi się tak na wsi. Nie należy jeździć po pijaku. 

W takich przypadkach 
dzwoni się po 

profesjonalistę. 

Nikogo nie powinno się 
zostawiać na lodzie. 

Z powodów wojskowych 
nastąpiło embargo na 

wiadomości. 

Jest wiele zmian. Czy istnieją pewne zasady? To należy brać za wzór. 

-  -  Należy być cicho. 
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114.02_Lekcja 19 – Wyrażenia MAN i ES GIBT_test 

  To należy brać za wzór. ................................................................. 

  Powinno się unikać stresu. ................................................................. 

  Akcjami handluje się na giełdzie. ................................................................. 

  Należy być cicho. ................................................................. 

  Na aukcji należy oferować. ................................................................. 

  Można to tylko opisać jako dobre. ................................................................. 

  Jest wiele zmian. ................................................................. 

  Najpierw powinno się zabezpieczyć miejsce 
wypadku. 

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

  Figury należy przypisać według 
odpowiedniego koloru. 

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

  Nikogo nie powinno się zostawiać na lodzie. ................................................................. 

  W Japonii okazuje się szacunek kłaniając się. ................................................................. 

  Czy istnieją pewne zasady? ................................................................. 

  Na szerokim łóżku śpi się dobrze. ................................................................. 

  Tutaj jest jeszcze wiele do odkrycia. ................................................................. 

  Na ziemi jest wiele świetnych miejsc. ................................................................. 

  W takich przypadkach lepiej zadzwonić do 
specjalisty. 

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

  Z nich powinniśmy brać przykład. ................................................................. 

  Co się teraz dzieje, można się tylko domyśleć. ................................................................. 

  To trzeba przyznać. ................................................................. 
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  Miasto można rozpoznać wg tablic 
rejestracyjnych. 

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

  Na to można patrzeć tak lub tak. /Możesz to 
zobaczyć w dowolny sposób. 

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

  W Niemczech jest dużo bezrobotnych. ................................................................. 

  W takich przypadkach dzwoni się po 
profesjonalistę. 

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

  Przeszłości nie można zmienić. ................................................................. 

  Przy wprowadzaniu produktu dostępne są 
darmowe próbki. 

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

  To robi się tak na wsi. ................................................................. 

  Co należy teraz zrobić? ................................................................. 

  Z powodów wojskowych nastąpiło embargo 
na wiadomości. 

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

  Nie należy jeździć po pijaku. ................................................................. 

  Czy byli też świadkowie? ................................................................. 

  Nie mówi się o niczym innym. ................................................................. 

 

114.03_Lekcja 19 – Wyrażenia MAN i ES GIBT_klucz 

  To należy brać za wzór.   Das sollte man sich nicht zum Vorbild 
nehmen. 

  Powinno się unikać stresu.   Man sollte Stress vermeiden. 

  Akcjami handluje się na giełdzie.   Aktien handelt man an der Börse. 

  Należy być cicho.   Man soll still sein. 

  Na aukcji należy oferować.   Auf einer Auktion muss man bieten. 
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  Można to tylko opisać jako dobre.   Das kann man nur als gut bezeichnen. 

  Jest wiele zmian.   Es gibt zahlreiche Änderungen. 

  Najpierw powinno się zabezpieczyć miejsce 
wypadku. 

  Als erstes sollte man die Unfallstelle sichern. 

  Figury należy przypisać według 
odpowiedniego koloru. 

  Man muss die Figur der jeweiligen Farbe 
zuordnen. 

  Nikogo nie powinno się zostawiać na lodzie.   Man darf niemanden im Stich lassen. 

  W Japonii okazuje się szacunek kłaniając się.   In Japan zeigt man Respekt indem man sich 
verbeugt. 

  Czy istnieją pewne zasady?   Gibt es bestimmte Regeln? 

  Na szerokim łóżku śpi się dobrze.   Auf dem breiten Bett kann man gut schlafen. 

  Tutaj jest jeszcze wiele do odkrycia.   Hier gibt es viel zu entdecken. 

  Na ziemi jest wiele świetnych miejsc.   Es gibt viele tolle Plätze auf der Erde. 

  W takich przypadkach lepiej zadzwonić do 
specjalisty. 

  In solchen Fällen ruft man besser einen Profi. 

  Z nich powinniśmy brać przykład.   An denen sollte man sich ein Beispiel 
nehmen. 

  Co się teraz dzieje, można się tylko domyśleć.   Was nun passiert kann man nur vermuten. 

  To trzeba przyznać.   Das muss man bekennen. 

  Miasto można rozpoznać wg tablic 
rejestracyjnych. 

  Die Stadt erkennt man an den Kennzeichen. 

  Na to można patrzeć tak lub tak. /Możesz to 
zobaczyć w dowolny sposób. 

  Das kann man so oder so sehen. 

  W Niemczech jest dużo bezrobotnych.   In Deutschland gibt es viele Arbeitslose. 

  W takich przypadkach dzwoni się po 
profesjonalistę. 

  In solchen Fällen ruft man besser einen Profi. 
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  Przeszłości nie można zmienić.   Die Vergangenheit kann man nicht ändern. 

  Przy wprowadzaniu produktu dostępne są 
darmowe próbki. 

  Zur Einführung des Produktes gibt es 
Gratisproben. 

  To robi się tak na wsi.   Hier zu Lande macht man das so. 

  Co należy teraz zrobić?   Was soll man jetzt tun? 

  Z powodów wojskowych nastąpiło embargo 
na wiadomości. 

  Aus militärischen Gründen gab es eine 
Nachrichtensperre. 

  Nie należy jeździć po pijaku.   Mit einem Schwips sollte man nicht fahren. 

  Czy byli też świadkowie?   Gab es auch Zeugen? 

  Nie mówi się o niczym innym.   Man spricht von nichts anderem. 
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115_Lekcja 20– ZDANIA I ZASADY TWORZENIA ZDAŃ_ słownictwo - słuchaj! 

  trotzdem   mimo to 

  verrennen   uciekać 

  betonen - ich betone, du betonst, er betont, 
wir betonen, ihr betont, sie betonen 

  podkreślić 

  Moment, der   chwila 

  diejenigen   ci 

  nachdem   później 

  signalisieren   sygnalizować 

  im allgemeinen   ogólnie 

  wohl   wcale 

  mitteilen   powiedzieć 

  fernsehen   oglądać telewizję 

  jene   tamta 

  dennoch   mimo to 

  deswegen   dlatego 

  finanzieren   finansować 

  Stadtzentrum, das   centrum miasta 

  die Stelle annehmen   podjąć pracę 

  Schwur, der   przysięga 

  ob   jeśli 

  kooperieren   współpracować 
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  gemeinsam haben   mieć wspólnego 

  Haken, der   hak 

  bedeuten - ich bedeute, du bedeutest, er 
bedeutet, wir bedeuten, ihr bedeutet, Sie 
bedeuten 

  znaczyć 

  Auffassung, die   pogląd 

  seitdem   od kiedy 

  baden   kąpać się 

  derart   taki 

  Ahnung, die   pojęcie 

  hieß - ich hieß, du hießt, er hieß, wir hießen, 
ihr hießt, sie hießen 

  nazywałem się 

  Anruf, der   telefon 

  deshalb   dlatego 

  falls   jeśli 

  Lebensmittel, das   artykuły spożywcze 

  bevor   przed tym 

  feststellen   określić 

  dadurch   przez to 

  Anteil, der   część, udział 

  kaum   ledwie 

  daher   więc 

  halten von   myśleć o 
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  darunter   między innymi 

  daraufhin   na skutek tego 

  begreifen   rozumieć 

  zusammengehören   stanowić jedność 

  ob   czy 

 
116_Lekcja 20 – ZDANIA I ZASADY TWORZENIA ZDAŃ_ Słownictwo - przetłumacz! 

  stanowić jedność   zusammengehören 

  jeśli   ob 

  hak   Haken, der 

  przed tym   bevor 

  współpracować   kooperieren 

  podjąć pracę   die Stelle annehmen 

  dlatego   deshalb 

  finansować   finanzieren 

  ledwie   kaum 

  taki   derart 

  centrum miasta   Stadtzentrum, das 

  ogólnie   im allgemeinen 

  sygnalizować   signalisieren 

  telefon   Anruf, der 

  pojęcie   Ahnung, die 
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  ci   diejenigen 

  rozumieć   begreifen 

  myśleć o   halten von 

  przysięga   Schwur, der 

  chwila   Moment, der 

  znaczyć   bedeuten - ich bedeute, du bedeutest, er 
bedeutet, wir bedeuten, ihr bedeutet, Sie 
bedeuten 

  tamta   jene 

  wcale   wohl 

  przez to   dadurch 

  później   nachdem 

  więc   daher 

  między innymi   darunter 

  mieć wspólnego   gemeinsam haben 

  od kiedy   seitdem 

  pogląd   Auffassung, die 

  mimo to   trotzdem 

  nazywałem się   hieß - ich hieß, du hießt, er hieß, wir hießen, 
ihr hießt, sie hießen 

  kąpać się   baden 

  określić   feststellen 

  mimo to   dennoch 
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  powiedzieć   mitteilen 

  dlatego   deswegen 

  na skutek tego   daraufhin 

  część, udział   Anteil, der 

  jeśli   falls 

  uciekać   verrennen 

  podkreślić   betonen - ich betone, du betonst, er betont, 
wir betonen, ihr betont, sie betonen 

  oglądać telewizję   fernsehen 

  artykuły spożywcze   Lebensmittel, das 

  czy   ob 

 

 

117_Lekcja 20_ZDANIA I ZASADY TWORZENIA ZDAŃ_wyjaśnienie 
 

  W tej lekcji zaznajomimy się z najróżniejszymi spójnikami niemieckimi i nauczymy się tworzyć 
zdania podrzędne. 

 

 W języku niemieckim dzielimy spójniki do trzech grup według tego, jaki mają wpływ na 
miejsce czasownika w zdaniu.  

 

• spójniki, które nie mają wpływu na miejsce czasownika (czasownik jest na drugim miejscu):  

 

 und   i           

 oder  albo                    

 denn  ponieważ                   

 sondern  lecz 

 

Ich lerne und mein Sohn sieht fern.   

   Uczę się a mój syn ogląda telewizję.  
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Wir fahren nicht nach Italien, denn es ist  zu weit.   

   Nie jedziemy do Włoch, ponieważ jest to za daleko. 

 

Wir kamen spät nach Hause und schliefen bis neun Uhr. 
 Przyszliśmy późno do domu i spaliśmy do godziny dziewiątej.  

 

Heute kochte ich nicht, sondern ich ging ins Restaurant. 

 Dziś nie gotowałam, lecz poszłam do restauracji. 

 

 

• przyimki, po których czasownik jest na pierwszym miejscu  

 deshalb dlatego 

 trotzdem pomimo to 

 

 

Ich war gestern nicht zu Hause, deshalb konnte ich dir nicht helfen.  

   Nie byłem wczoraj w domu, dlatego nie mogłem ci pomóc.  

 

Daniela ist keine Studentin, trotzdem bekam sie eine Ermäßigung.   

   Daniela nie jest studentką, ale nadal otrzymuje zniżkę. 

 

Er hatte wenige Zeit, deshalb nahm er an dem Ausflug nicht teil. 

 Miał mało czasu, więc nie brał udziału w podróży.  

 

Es war kaltes Wetter, trotzdem badete er. 

 Było zimno, pomimo to wykąpał się.  

 

 

• spójniki, które rozpoczynają zdania podrzędne (czasownik jest w zdaniu podrzędnym 
na końcu) 

dass          że 

ob            jeżeli 

obwohl    chociaż 
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Karolin sagt, dass sie sich nicht wohl fühlt.    

   Karolina mówi, że nie czuje się dobrze.  

      

Wissen Sie, ob Herr Schmidt schon heute ankommt?   

   Czy wie Pan, czy pan Schmidt przybędzie dziś? 

 

Sie kamen nicht, weil sie sich schlecht fühlten. 

 Nie przyszli, ponieważ źle się czuli.  

 

Ich musste mich entschuldigen, dass ich mich so lange nicht meldete. 

 Musiałem przeprosić za to, że tak długo się nie odzywałem. 

 

Ich wollte wissen, ob sie sie danach gefragt haben. 

 Chciałem się dowiedzieć, czy pytali ją o to.  

 

Jeżeli rozpoczniemy zdanie złożone od zdania podrzędnego, kolejne zdanie będzie rozpoczynać się 
od czasownika: 

 

Weil sie im Stadtzentrum wohnte, musste sie lange einen Parkplatz suchen.  

Ponieważ mieszkała w centrum miasta, długo musiała szukać miejsca parkingowego. 
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118_Lekcja 20 – ZDANIA I ZASADY TWORZENIA ZDAŃ_ Ćwiczenia sprawdzające - 
słuchaj! 

  Ich wusste nicht wo der Haken war.   Nie wiedziałem, na czym polegał haczyk. 

  Ich weiß nicht, wer es finanzieren wird.   Nie wiem, kto to sfinansuje.  

  Ich glaube dass er Michael hieß.   Myślę, że nazywał się Michael. 

  Ich weiß dass wir zusammengehören.   Wiem, że należymy do siebie. 

  Er sagt dass er keine Ahnung hat.   Mówi, że nie ma pojęcia.  

  Ob du kommst oder nicht ist die Frage.   Czy przyjdziesz, czy nie, to jest pytanie. 

  Er ist kein Student, trotzdem bekam er eine 
Ermäßigung. 

  Nie jest studentem, mimo to dostał zniżkę. 

  Im allgemeinen ist er freundlich.   Ogólnie jest sympatyczny.  

  Es meldeten sich nur diejenigen die auch Zeit 
hatten. 

  Zgłosili się tylko ci, którzy mieli czas. 

  Ich freue mich dass Sie das begreifen.   Cieszę się, że Pan to rozumie. 

  Es bedeutet dass wir pleite sind.   To znaczy, że jesteśmy spłukani.  

  Wir möchten Ihnen mitteilen dass die Fahrt 
weitergeht. 

  Uprzejmie informujemy, że podróż trwa.  

  Ich betone dass ich dagegen bin.   Podkreślam, że jestem przeciwko. 

  Er sagte dass er seinen Anteil wollte.   Powiedział, że chce swoją część. 

  Ich fuhr nach Hause nachdem ich einkaufen 
war. 

  Pojechałem do domu po tym, jak poszedłem 
na zakupy. 

  Das ist jene berühmte Rede, die er schon vor 
Jahren gehalten hat. 

  To jest to słynne przemówienie, które wygłosił 
przed laty. 

  Er ist Maler, dadurch wurde er bekannt.   Jest malarzem, przez to stał się znanym. 

  Er sagte, dass er auf einen Anruf wartete.   Powiedział, że czeka na telefon.  
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  Er sagt, dass er noch Lebensmittel einkaufen 
muss. 

  Mówi, że musi jeszcze kupić artykuły 
spożywcze. 

  Ich rief die Polizei, die daraufhin sofort kam.   Zadzwoniłem na policję, która na skutek tego 
przyjechała. 

  Er spricht fünf Sprachen, darunter auch 
Deutsch. 

  Zna pięć języków, między innymi niemiecki. 

  Ich wusste dass wir viel gemeinsam haben.   Wiedziałem, że mamy wiele wspólnego. 

  Sein Deutsch war derart schlecht dass man 
einen Dolmetscher bestellen musste. 

  Jego niemiecki był tak zły, że trzeba było 
zawołać tłumacza. 

  Das Wetter war kalt, trotzdem badete sie.   Było chłodno, a jednak kąpała się.  

  Ana sagt dass sie sich nicht wohl fühlt.   Ana mówi, że nie czuje się dobrze. 

  Gehen wir essen bevor wir fahren?   Pójdziemy coś zjeść zanim pojedziemy? 

  Ich weiß nicht recht, was ich von Wundern 
halten soll. 

  Nie jestem pewien, co mam myśleć o cudach. 

  Er spürte, wie die kostbare Zeit unter seinen 
Fingern verrann. 

  Czuł, jak cenny czas ucieka mu przez jego 
palce. 

  Es ist nett dass Sie kooperieren.   To ładnie, że współpracujecie.  

  Wir müssen feststellen wo der Fehler liegt.   Musimy określić, gdzie jest błąd. 

  Weil er im Stadtzentrum wohnt, muss er 
lange einen Parkplatz suchen. 

  Ponieważ mieszka w centrum miasta, długo 
musi szukać parkingu.  

  Kaum jemand weiß wer ich bin.   Mało kto wie, kim jestem. 

  Ich warte, falls noch jemand kommt.   Czekam na wypadek, gdyby ktoś przyszedł.  

  Gestern hatte ich Zeit, deshalb sah ich fern.   Wczoraj miałem czas, więc oglądałem 
telewizję.  

  Bei dem Unfall gab es Verletzte, daher kam 
auch der Krankenwagen. 

  W wypadku byli ranni, więc przyjechała 
również karetka. 
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  Ich bin der Auffassung dass es falsch ist.   Myślę, że to jest złe. 

  Falls etwas passiert.   Jeśli coś się stanie.  

  Ich weiß nicht wie ich das noch signalisieren 
soll. 

  Nie wiem, jak powinienem to jeszcze 
zasygnalizować.  

  Ich war gestern nicht zu Hause, deshalb rief 
ich dich nicht an. 

  Nie byłem wczoraj w domu, dlatego nie 
zadzwoniłem do ciebie. 

  Das ist der Moment auf den wir gewartet 
haben. 

  To jest chwila, na którą czekaliśmy.  

  Ich habe Durst, deswegen trinke ich Wasser.   Jestem spragniony, dlatego piję wodę. 

  Ich spiele zwar nicht gern Fußball, aber 
dennoch mache ich mit. 

  Wcale nie gram w piłkę nożną, mimo to 
dołączę. 

  Sind sie sicher dass er seinen Schwur 
eingehalten hat? 

  Czy jest pan pewien, że dotrzymał swoją 
przysięgę? 

  Seitdem ich studiere, wohne ich in Berlin.   Od kiedy studiuję, mieszkam w Berlinie. 

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

  Wissen Sie, ob Herr Kraus heute kommt?   Czy wie Pan, czy pan Kraus przyjdzie dzisiaj? 

 

119_Lekcja 20 – ZDANIA I ZASADY TWORZENIA ZDAŃ_ Ćwiczenia sprawdzające - 
przetłumacz! 

  Pójdziemy coś zjeść zanim pojedziemy?   Gehen wir essen bevor wir fahren? 

  Wiedziałem, że mamy wiele wspólnego.   Ich wusste dass wir viel gemeinsam haben. 

  W wypadku byli ranni, więc przyjechała 
również karetka. 

  Bei dem Unfall gab es Verletzte, daher kam 
auch der Krankenwagen. 

  To jest to słynne przemówienie, które wygłosił 
przed laty. 

  Das ist jene berühmte Rede, die er schon vor 
Jahren gehalten hat. 

  Uprzejmie informujemy, że podróż trwa.    Wir möchten Ihnen mitteilen dass die Fahrt 
weitergeht. 
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  To znaczy, że jesteśmy spłukani.    Es bedeutet dass wir pleite sind. 

  Jego niemiecki był tak zły, że trzeba było 
zawołać tłumacza. 

  Sein Deutsch war derart schlecht dass man 
einen Dolmetscher bestellen musste. 

  Wcale nie gram w piłkę nożną, mimo to 
dołączę. 

  Ich spiele zwar nicht gern Fußball, aber 
dennoch mache ich mit. 

  Musimy określić, gdzie jest błąd.   Wir müssen feststellen wo der Fehler liegt. 

  Ponieważ mieszka w centrum miasta, długo 
musi szukać parkingu.  

  Weil er im Stadtzentrum wohnt, muss er 
lange einen Parkplatz suchen. 

  Jestem spragniony, dlatego piję wodę.   Ich habe Durst, deswegen trinke ich Wasser. 

  Mówi, że nie ma pojęcia.    Er sagt dass er keine Ahnung hat. 

  Mówi, że musi jeszcze kupić artykuły 
spożywcze. 

  Er sagt, dass er noch Lebensmittel einkaufen 
muss. 

  Podkreślam, że jestem przeciwko.   Ich betone dass ich dagegen bin. 

  Cieszę się, że Pan to rozumie.   Ich freue mich dass Sie das begreifen. 

  Od kiedy studiuję, mieszkam w Berlinie.   Seitdem ich studiere, wohne ich in Berlin. 

  Czekam na wypadek, gdyby ktoś przyszedł.    Ich warte, falls noch jemand kommt. 

  Czy przyjdziesz, czy nie, to jest pytanie.   Ob du kommst oder nicht ist die Frage. 

  Nie wiem, kto to sfinansuje.    Ich weiß nicht, wer es finanzieren wird. 

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

  Ana mówi, że nie czuje się dobrze.   Ana sagt dass sie sich nicht wohl fühlt. 

  Nie jestem pewien, co mam myśleć o cudach.   Ich weiß nicht recht, was ich von Wundern 
halten soll. 

  Powiedział, że czeka na telefon.    Er sagte, dass er auf einen Anruf wartete. 

  Ogólnie jest sympatyczny.    Im allgemeinen ist er freundlich. 



 595 

  Myślę, że nazywał się Michael.   Ich glaube dass er Michael hieß. 

  Zgłosili się tylko ci, którzy mieli czas.   Es meldeten sich nur diejenigen die auch Zeit 
hatten. 

  Wiem, że należymy do siebie.   Ich weiß dass wir zusammengehören. 

  Czuł, jak cenny czas ucieka mu przez jego 
palce. 

  Er spürte, wie die kostbare Zeit unter seinen 
Fingern verrann. 

  Jest malarzem, przez to stał się znanym.   Er ist Maler, dadurch wurde er bekannt. 

  Zna pięć języków, między innymi niemiecki.   Er spricht fünf Sprachen, darunter auch 
Deutsch. 

  Mało kto wie, kim jestem.   Kaum jemand weiß wer ich bin. 

  Nie byłem wczoraj w domu, dlatego nie 
zadzwoniłem do ciebie. 

  Ich war gestern nicht zu Hause, deshalb rief 
ich dich nicht an. 

  Czy jest pan pewien, że dotrzymał swoją 
przysięgę? 

  Sind sie sicher dass er seinen Schwur 
eingehalten hat? 

  Powiedział, że chce swoją część.   Er sagte dass er seinen Anteil wollte. 

  Jeśli coś się stanie.    Falls etwas passiert. 

  Nie wiem, jak powinienem to jeszcze 
zasygnalizować.  

  Ich weiß nicht wie ich das noch signalisieren 
soll. 

  Myślę, że to jest złe.   Ich bin der Auffassung dass es falsch ist. 

  Było chłodno, a jednak kąpała się.    Das Wetter war kalt, trotzdem badete sie. 

  Pojechałem do domu po tym, jak poszedłem 
na zakupy. 

  Ich fuhr nach Hause nachdem ich einkaufen 
war. 

  Nie wiedziałem, na czym polegał haczyk.   Ich wusste nicht wo der Haken war. 

  Zadzwoniłem na policję, która na skutek tego 
przyjechała. 

  Ich rief die Polizei, die daraufhin sofort kam. 



 596 

  To jest chwila, na którą czekaliśmy.    Das ist der Moment auf den wir gewartet 
haben. 

  Nie jest studentem, mimo to dostał zniżkę.   Er ist kein Student, trotzdem bekam er eine 
Ermäßigung. 

  To ładnie, że współpracujecie.    Es ist nett dass Sie kooperieren. 

  Wczoraj miałem czas, więc oglądałem 
telewizję.  

  Gestern hatte ich Zeit, deshalb sah ich fern. 

  Czy wie Pan, czy pan Kraus przyjdzie dzisiaj?   Wissen Sie, ob Herr Kraus heute kommt? 
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  Er sagt, dass er noch Lebensmittel einkaufen 
muss. 

  Mówi, że musi jeszcze kupić artykuły 
spożywcze. 

  Bei dem Unfall gab es Verletzte, daher kam 
auch der Krankenwagen. 

  W wypadku byli ranni, więc przyjechała 
również karetka. 

  Sind sie sicher dass er seinen Schwur 
eingehalten hat? 

  Czy jest pan pewien, że dotrzymał swoją 
przysięgę? 

  Es ist nett dass Sie kooperieren.   To ładnie, że współpracujecie.  

  Ich freue mich dass Sie das begreifen.   Cieszę się, że Pan to rozumie. 

  Er sagte, dass er auf einen Anruf wartete.   Powiedział, że czeka na telefon.  

  Wir möchten Ihnen mitteilen dass die Fahrt 
weitergeht. 

  Uprzejmie informujemy, że podróż trwa.  

  Im allgemeinen ist er freundlich.   Ogólnie jest sympatyczny.  

  Ich glaube dass er Michael hieß.   Myślę, że nazywał się Michael. 

  Kaum jemand weiß wer ich bin.   Mało kto wie, kim jestem. 

  Es meldeten sich nur diejenigen die auch Zeit 
hatten. 

  Zgłosili się tylko ci, którzy mieli czas. 
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  Ob du kommst oder nicht ist die Frage.   Czy przyjdziesz, czy nie, to jest pytanie. 

  Ich weiß nicht wie ich das noch signalisieren 
soll. 

  Nie wiem, jak powinienem to jeszcze 
zasygnalizować.  

  Er sagt dass er keine Ahnung hat.   Mówi, że nie ma pojęcia.  

  Sein Deutsch war derart schlecht dass man 
einen Dolmetscher bestellen musste. 

  Jego niemiecki był tak zły, że trzeba było 
zawołać tłumacza. 

  Ich bin der Auffassung dass es falsch ist.   Myślę, że to jest złe. 

  Ich wusste dass wir viel gemeinsam haben.   Wiedziałem, że mamy wiele wspólnego. 

  Gehen wir essen bevor wir fahren?   Pójdziemy coś zjeść zanim pojedziemy? 

  Ich warte, falls noch jemand kommt.   Czekam na wypadek, gdyby ktoś przyszedł.  

  Das Wetter war kalt, trotzdem badete sie.   Było chłodno, a jednak kąpała się.  

  Er ist Maler, dadurch wurde er bekannt.   Jest malarzem, przez to stał się znanym. 

  Es bedeutet dass wir pleite sind.   To znaczy, że jesteśmy spłukani.  

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

  Ich weiß nicht recht, was ich von Wundern 
halten soll. 

  Nie jestem pewien, co mam myśleć o cudach. 

  Er sagte dass er seinen Anteil wollte.   Powiedział, że chce swoją część. 

  Weil er im Stadtzentrum wohnt, muss er 
lange einen Parkplatz suchen. 

  Ponieważ mieszka w centrum miasta, długo 
musi szukać parkingu.  

  Ich spiele zwar nicht gern Fußball, aber 
dennoch mache ich mit. 

  Wcale nie gram w piłkę nożną, mimo to 
dołączę. 

  Das ist der Moment auf den wir gewartet 
haben. 

  To jest chwila, na którą czekaliśmy.  

  Ich habe Durst, deswegen trinke ich Wasser.   Jestem spragniony, dlatego piję wodę. 
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  Ich rief die Polizei, die daraufhin sofort kam.   Zadzwoniłem na policję, która na skutek tego 
przyjechała. 

  Seitdem ich studiere, wohne ich in Berlin.   Od kiedy studiuję, mieszkam w Berlinie. 

  Ich weiß nicht, wer es finanzieren wird.   Nie wiem, kto to sfinansuje.  

  Er spricht fünf Sprachen, darunter auch 
Deutsch. 

  Zna pięć języków, między innymi niemiecki. 

  Das ist jene berühmte Rede, die er schon vor 
Jahren gehalten hat. 

  To jest to słynne przemówienie, które wygłosił 
przed laty. 

  Er spürte, wie die kostbare Zeit unter seinen 
Fingern verrann. 

  Czuł, jak cenny czas ucieka mu przez jego 
palce. 

  Er ist kein Student, trotzdem bekam er eine 
Ermäßigung. 

  Nie jest studentem, mimo to dostał zniżkę. 

  Gestern hatte ich Zeit, deshalb sah ich fern.   Wczoraj miałem czas, więc oglądałem 
telewizję.  

  Ich weiß dass wir zusammengehören.   Wiem, że należymy do siebie. 

  Falls etwas passiert.   Jeśli coś się stanie.  

  Ich betone dass ich dagegen bin.   Podkreślam, że jestem przeciwko. 

  Ich wusste nicht wo der Haken war.   Nie wiedziałem, na czym polegał haczyk. 

  Ana sagt dass sie sich nicht wohl fühlt.   Ana mówi, że nie czuje się dobrze. 

  Ich war gestern nicht zu Hause, deshalb rief 
ich dich nicht an. 

  Nie byłem wczoraj w domu, dlatego nie 
zadzwoniłem do ciebie. 

  Wir müssen feststellen wo der Fehler liegt.   Musimy określić, gdzie jest błąd. 

  Ich fuhr nach Hause nachdem ich einkaufen 
war. 

  Pojechałem do domu po tym, jak poszedłem 
na zakupy. 

  Wissen Sie, ob Herr Kraus heute kommt?   Czy wie Pan, czy pan Kraus przyjdzie dzisiaj? 
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Ana sagt dass sie sich nicht 
wohl fühlt. 

Bei dem Unfall gab es 
Verletzte, daher kam auch 

der Krankenwagen. 

Das ist der Moment auf den 
wir gewartet haben. 

Das ist jene berühmte Rede, 
die er schon vor Jahren 

gehalten hat. 

Das Wetter war kalt, 
trotzdem badete sie. 

Er ist kein Student, trotzdem 
bekam er eine Ermäßigung. 

Er ist Maler, dadurch wurde 
er bekannt. 

Er sagt dass er die Stelle 
annehmen wird. 

Er sagt dass er keine Ahnung 
hat. 

Er sagt, dass er noch 
Lebensmittel einkaufen 

muss. 

Er sagte dass er seinen 
Anteil wollte. 

Er sagte, dass er auf einen 
Anruf wartete. 

Er spricht fünf Sprachen, 
darunter auch Deutsch. 

Er spürte, wie die kostbare 
Zeit unter seinen Fingern 

verrann. 

Es bedeutet dass wir pleite 
sind. 

Es ist nett dass Sie 
kooperieren. 

Es meldeten sich nur 
diejenigen die auch Zeit 

hatten. 
Falls etwas passiert. 
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To jest chwila, na którą 
czekaliśmy.  

W wypadku byli ranni, więc 
przyjechała również karetka. 

Ana mówi, że nie czuje się 
dobrze. 

Nie jest studentem, mimo to 
dostał zniżkę. 

Było chłodno, a jednak 
kąpała się.  

To jest to słynne 
przemówienie, które 
wygłosił przed laty. 

Mówi, że nie ma pojęcia.  Mówi, że podejmie tę pracę.  
Jest malarzem, przez to stał 

się znanym. 

Powiedział, że czeka na 
telefon.  

Powiedział, że chce swoją 
część. 

Mówi, że musi jeszcze kupić 
artykuły spożywcze. 

To znaczy, że jesteśmy 
spłukani.  

Czuł, jak cenny czas ucieka 
mu przez jego palce. 

Zna pięć języków, między 
innymi niemiecki. 

Jeśli coś się stanie.  
Zgłosili się tylko ci, którzy 

mieli czas. 
To ładnie, że 

współpracujecie.  
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Gehen wir essen bevor wir 
fahren? 

Gestern hatte ich Zeit, 
deshalb sah ich fern. 

Ich betone dass ich dagegen 
bin. 

Ich bin der Auffassung dass 
es falsch ist. 

Ich freue mich dass Sie das 
begreifen. 

Ich fuhr nach Hause 
nachdem ich einkaufen war. 

Ich glaube dass er Michael 
hieß. 

Ich habe Durst, deswegen 
trinke ich Wasser. 

Ich rief die Polizei, die 
daraufhin sofort kam. 

Ich spiele zwar nicht gern 
Fußball, aber dennoch mache 

ich mit. 

Ich war gestern nicht zu 
Hause, deshalb rief ich dich 

nicht an. 

Ich warte, falls noch jemand 
kommt. 

Ich weiß nicht, wer es 
finanzieren wird. 

Ich weiß dass wir 
zusammengehören. 

Ich weiß nicht recht, was ich 
von Wundern halten soll. 

Ich weiß nicht wie ich das 
noch signalisieren soll. 

Ich wusste dass wir viel 
gemeinsam haben. 

Ich wusste nicht wo der 
Haken war. 
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Podkreślam, że jestem 
przeciwko. 

Wczoraj miałem czas, więc 
oglądałem telewizję.  

Pójdziemy coś zjeść zanim 
pojedziemy? 

Pojechałem do domu po tym, 
jak poszedłem na zakupy. 

Cieszę się, że Pan to 
rozumie. 

Myślę, że to jest złe. 

Zadzwoniłem na policję, 
która na skutek tego 

przyjechała. 

Jestem spragniony, dlatego 
piję wodę. 

Myślę, że nazywał się 
Michael. 

Czekam na wypadek, gdyby 
ktoś przyszedł.  

Nie byłem wczoraj w domu, 
dlatego nie zadzwoniłem do 

ciebie. 

Wcale nie gram w piłkę 
nożną, mimo to dołączę. 

Nie jestem pewien, co mam 
myśleć o cudach. 

Wiem, że należymy do 
siebie. 

Nie wiem, kto to sfinansuje.  

Nie wiedziałem, na czym 
polegał haczyk. 

Wiedziałem, że mamy wiele 
wspólnego. 

Nie wiem, jak powinienem 
to jeszcze zasygnalizować.  
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Im allgemeinen ist er 
freundlich. 

Kaum jemand weiß wer ich 
bin. 

Ob du kommst oder nicht ist 
die Frage. 

Sein Deutsch war derart 
schlecht dass man einen 
Dolmetscher bestellen 

musste. 

Seitdem ich studiere, wohne 
ich in Berlin. 

Sind sie sicher dass er seinen 
Schwur eingehalten hat? 

Weil er im Stadtzentrum 
wohnt, muss er lange einen 

Parkplatz suchen. 

Wir möchten Ihnen mitteilen 
dass die Fahrt weitergeht. 

Wir müssen feststellen wo 
der Fehler liegt. 

Wissen Sie, ob Herr Kraus 
heute kommt? 

-  -  

-  -  -  

-  -  -  
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Czy przyjdziesz, czy nie, to 
jest pytanie. 

Mało kto wie, kim jestem. Ogólnie jest sympatyczny.  

Czy jest pan pewien, że 
dotrzymał swoją przysięgę? 

Od kiedy studiuję, mieszkam 
w Berlinie. 

Jego niemiecki był tak zły, 
że trzeba było zawołać 

tłumacza. 

Musimy określić, gdzie jest 
błąd. 

Uprzejmie informujemy, że 
podróż trwa.  

Ponieważ mieszka w 
centrum miasta, długo musi 

szukać parkingu.  

-  -  
Czy wie Pan, czy pan Kraus 

przyjdzie dzisiaj? 
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  Mówi, że podejmie tę pracę.  ................................................................. 

  Wiedziałem, że mamy wiele wspólnego. ................................................................. 

  Mówi, że musi jeszcze kupić artykuły 
spożywcze. 

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

  Jestem spragniony, dlatego piję wodę. ................................................................. 

  Podkreślam, że jestem przeciwko. ................................................................. 

  To znaczy, że jesteśmy spłukani.  ................................................................. 

  Nie wiedziałem, na czym polegał haczyk. ................................................................. 

  Nie byłem wczoraj w domu, dlatego nie 
zadzwoniłem do ciebie. 

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

  Ana mówi, że nie czuje się dobrze. ................................................................. 

  Ponieważ mieszka w centrum miasta, długo 
musi szukać parkingu.  

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

  Jest malarzem, przez to stał się znanym. ................................................................. 

  Zna pięć języków, między innymi niemiecki. ................................................................. 

  Jeśli coś się stanie.  ................................................................. 

  W wypadku byli ranni, więc przyjechała 
również karetka. 

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

  Mówi, że nie ma pojęcia.  ................................................................. 

  Pójdziemy coś zjeść zanim pojedziemy? ................................................................. 

  Czy jest pan pewien, że dotrzymał swoją 
przysięgę? 

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

  Zgłosili się tylko ci, którzy mieli czas. ................................................................. 
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  Pojechałem do domu po tym, jak poszedłem 
na zakupy. 

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

  Czuł, jak cenny czas ucieka mu przez jego 
palce. 

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

  Musimy określić, gdzie jest błąd. ................................................................. 

  Czy wie Pan, czy pan Kraus przyjdzie dzisiaj? ................................................................. 

  Mało kto wie, kim jestem. ................................................................. 

  Powiedział, że chce swoją część. ................................................................. 

  Czy przyjdziesz, czy nie, to jest pytanie. ................................................................. 

  Wczoraj miałem czas, więc oglądałem 
telewizję.  

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

  Cieszę się, że Pan to rozumie. ................................................................. 

  Zadzwoniłem na policję, która na skutek tego 
przyjechała. 

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

  Nie wiem, jak powinienem to jeszcze 
zasygnalizować.  

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

  Ogólnie jest sympatyczny.  ................................................................. 

  Wcale nie gram w piłkę nożną, mimo to 
dołączę. 

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

  Nie wiem, kto to sfinansuje.  ................................................................. 

  Było chłodno, a jednak kąpała się.  ................................................................. 

  Czekam na wypadek, gdyby ktoś przyszedł.  ................................................................. 

  Wiem, że należymy do siebie. ................................................................. 

  Uprzejmie informujemy, że podróż trwa.  ................................................................. 
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  Jego niemiecki był tak zły, że trzeba było 
zawołać tłumacza. 

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

  To jest chwila, na którą czekaliśmy.  ................................................................. 

  Myślę, że to jest złe. ................................................................. 

  Nie jest studentem, mimo to dostał zniżkę. ................................................................. 

  To ładnie, że współpracujecie.  ................................................................. 

  To jest to słynne przemówienie, które wygłosił 
przed laty. 

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

  Powiedział, że czeka na telefon.  ................................................................. 

  Od kiedy studiuję, mieszkam w Berlinie. ................................................................. 

  Nie jestem pewien, co mam myśleć o cudach. ................................................................. 

  Myślę, że nazywał się Michael. ................................................................. 
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  Mówi, że podejmie tę pracę.    Er sagt dass er die Stelle annehmen wird. 

  Wiedziałem, że mamy wiele wspólnego.   Ich wusste dass wir viel gemeinsam haben. 

  Mówi, że musi jeszcze kupić artykuły 
spożywcze. 

  Er sagt, dass er noch Lebensmittel einkaufen 
muss. 

  Jestem spragniony, dlatego piję wodę.   Ich habe Durst, deswegen trinke ich Wasser. 

  Podkreślam, że jestem przeciwko.   Ich betone dass ich dagegen bin. 

  To znaczy, że jesteśmy spłukani.    Es bedeutet dass wir pleite sind. 

  Nie wiedziałem, na czym polegał haczyk.   Ich wusste nicht wo der Haken war. 

  Nie byłem wczoraj w domu, dlatego nie 
zadzwoniłem do ciebie. 

  Ich war gestern nicht zu Hause, deshalb rief 
ich dich nicht an. 

  Ana mówi, że nie czuje się dobrze.   Ana sagt dass sie sich nicht wohl fühlt. 

  Ponieważ mieszka w centrum miasta, długo 
musi szukać parkingu.  

  Weil er im Stadtzentrum wohnt, muss er 
lange einen Parkplatz suchen. 

  Jest malarzem, przez to stał się znanym.   Er ist Maler, dadurch wurde er bekannt. 

  Zna pięć języków, między innymi niemiecki.   Er spricht fünf Sprachen, darunter auch 
Deutsch. 

  Jeśli coś się stanie.    Falls etwas passiert. 

  W wypadku byli ranni, więc przyjechała 
również karetka. 

  Bei dem Unfall gab es Verletzte, daher kam 
auch der Krankenwagen. 

  Mówi, że nie ma pojęcia.    Er sagt dass er keine Ahnung hat. 

  Pójdziemy coś zjeść zanim pojedziemy?   Gehen wir essen bevor wir fahren? 

  Czy jest pan pewien, że dotrzymał swoją 
przysięgę? 

  Sind sie sicher dass er seinen Schwur 
eingehalten hat? 

  Zgłosili się tylko ci, którzy mieli czas.   Es meldeten sich nur diejenigen die auch Zeit 
hatten. 
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  Pojechałem do domu po tym, jak poszedłem 
na zakupy. 

  Ich fuhr nach Hause nachdem ich einkaufen 
war. 

  Czuł, jak cenny czas ucieka mu przez jego 
palce. 

  Er spürte, wie die kostbare Zeit unter seinen 
Fingern verrann. 

  Musimy określić, gdzie jest błąd.   Wir müssen feststellen wo der Fehler liegt. 

  Czy wie Pan, czy pan Kraus przyjdzie dzisiaj?   Wissen Sie, ob Herr Kraus heute kommt? 

  Mało kto wie, kim jestem.   Kaum jemand weiß wer ich bin. 

  Powiedział, że chce swoją część.   Er sagte dass er seinen Anteil wollte. 

  Czy przyjdziesz, czy nie, to jest pytanie.   Ob du kommst oder nicht ist die Frage. 

  Wczoraj miałem czas, więc oglądałem 
telewizję.  

  Gestern hatte ich Zeit, deshalb sah ich fern. 

  Cieszę się, że Pan to rozumie.   Ich freue mich dass Sie das begreifen. 

  Zadzwoniłem na policję, która na skutek tego 
przyjechała. 

  Ich rief die Polizei, die daraufhin sofort kam. 

  Nie wiem, jak powinienem to jeszcze 
zasygnalizować.  

  Ich weiß nicht wie ich das noch signalisieren 
soll. 

  Ogólnie jest sympatyczny.    Im allgemeinen ist er freundlich. 

  Wcale nie gram w piłkę nożną, mimo to 
dołączę. 

  Ich spiele zwar nicht gern Fußball, aber 
dennoch mache ich mit. 

  Nie wiem, kto to sfinansuje.    Ich weiß nicht, wer es finanzieren wird. 

  Było chłodno, a jednak kąpała się.    Das Wetter war kalt, trotzdem badete sie. 

  Czekam na wypadek, gdyby ktoś przyszedł.    Ich warte, falls noch jemand kommt. 

  Wiem, że należymy do siebie.   Ich weiß dass wir zusammengehören. 

  Uprzejmie informujemy, że podróż trwa.    Wir möchten Ihnen mitteilen dass die Fahrt 
weitergeht. 
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  Jego niemiecki był tak zły, że trzeba było 
zawołać tłumacza. 

  Sein Deutsch war derart schlecht dass man 
einen Dolmetscher bestellen musste. 

  To jest chwila, na którą czekaliśmy.    Das ist der Moment auf den wir gewartet 
haben. 

  Myślę, że to jest złe.   Ich bin der Auffassung dass es falsch ist. 

  Nie jest studentem, mimo to dostał zniżkę.   Er ist kein Student, trotzdem bekam er eine 
Ermäßigung. 

  To ładnie, że współpracujecie.    Es ist nett dass Sie kooperieren. 

  To jest to słynne przemówienie, które wygłosił 
przed laty. 

  Das ist jene berühmte Rede, die er schon vor 
Jahren gehalten hat. 

  Powiedział, że czeka na telefon.    Er sagte, dass er auf einen Anruf wartete. 

  Od kiedy studiuję, mieszkam w Berlinie.   Seitdem ich studiere, wohne ich in Berlin. 

  Nie jestem pewien, co mam myśleć o cudach.   Ich weiß nicht recht, was ich von Wundern 
halten soll. 

  Myślę, że nazywał się Michael.   Ich glaube dass er Michael hieß. 

 

 


